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Tạo điểm nhấn và mới cho Festival Hoa Đà Lạt năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt chủ trì buổi làm việc.

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn
Văn Việt - chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo kế
hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII
- năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức vào chiều
14/5. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy, thành phố Đà Lạt và các sở, ngành liên quan.
Festival Hoa Đà Lạt là lễ hội đã có thương
hiệu, được đông đảo bạn bè trong nước, quốc
tế biết đến, là sự kiện văn hóa, xã hội, du lịch;
đồng thời, là điều kiện, cơ hội để xúc tiến đầu
tư thương mại, du lịch của tỉnh. Theo dự thảo
kế hoạch, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII sẽ

được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 20/12/2019
đến hết ngày 24/12/2019 với chủ đề dự kiến:
Hoa Đà Lạt: Rực rỡ cao nguyên hoặc Hương
sắc Cao nguyên. Không gian lễ hội được tổ chức
tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và
một số địa phương trong tỉnh. Nội dung bao
gồm 10 chương trình chính và 16 chương trình
hưởng ứng cùng 9 hoạt động thường xuyên
chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII,
gắn liền với hoa Đà Lạt, tôn vinh người trồng
hoa, giới thiệu các loại nông sản địa phương,
trà, tơ tằm Bảo Lộc...
XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong
quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách
của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công
việc đều tiến bộ không ngừng”
ĐÓ LÀ LỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG BÀI VIẾT
“NHỮNG CHI BỘ TỐT VÀ CHI BỘ CHƯA TỐT”, BÚT DANH “T.L”,
ĐĂNG BÁO NHÂN DÂN, SỐ RA NGÀY 31/10/1963.

Liên kết nông dân trong phát triển
vùng cà phê bền vững

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH
GƯƠNG MẪU” TP BẢO LỘC LẦN THỨ VI (2014 - 2019)

Sáng mãi phẩm chất
Bộ đội Cụ Hồ

Trong chiến tranh, họ đã từng “vào
sinh, ra tử”, “xẻ dọc Trường Sơn đi
cứu nước”; tình nguyện làm nhiệm
vụ quốc tế, hy sinh xương máu giúp
nước bạn Lào giải cứu dân tộc và
Campuchia thoát khỏi họa diệt
chủng Pol Pot. Khi rời quân ngũ
về địa phương, thấm nhuần lời dạy
của Bác, họ không ngừng cố gắng
vươn lên phát triển kinh tế, tích
cực tham gia các phong trào của
địa phương và trở thành những tấm
gương sáng để mọi người học tập,
noi theo.
TRANG 2

Thiết thực chăm lo
đời sống công nhân
TRANG 4

KINH TẾ

Tân Lâm ngày mới
TRANG 3
Phơi cà phê tại HTX Cà phê Trường Sơn Đà Lạt. Ảnh: D.Q

TRANG 3

Đam Rông liệu có lỡ hẹn (?!)

Lợi ích kép của mô hình ủ phân
từ vỏ cà phê

Bài 2: Không thể để Đam Rông tụt lại phía sau
Một Đam Rông yếu ớt về nội lực
liệu có “tự bơi” được hay không
khi không còn “nguồn năng lượng” hỗ trợ
từ “bà đỡ” Nhà nước? Một Đam Rông đầy
thương cảm liệu có đủ mạnh mẽ, tự tin để
một mình vượt qua những thách thức đầy
cam go phía trước?... Vô vàn những câu
hỏi, chẳng cần thiết phải đợi câu trả lời
cũng đã thấy ngập tràn những âu lo.
TRANG 5

TRANG 7

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Đẩy mạnh Cuộc vận động
“Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân
gắn với một địa chỉ
nhân đạo”
TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Đà Lạt: Chủ động
phòng chống thiên tai
mùa mưa bão
TRANG 7
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CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU”THÀNH PHỐ BẢO LỘC LẦN THỨ VI (2014 - 2019)

Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
Ông Nguyễn Văn Thạch

Hội viên Hội CCB Phường 2, TP Bảo Lộc

Tiên phong phát triển kinh tế

Ở cái tuổi 56, với 32 năm tuổi
Đảng, những gì mà cựu binh
Nguyễn Văn Thạch tích lũy được
chính là phẩm chất, ý chí và tinh
thần “thép” của anh “Bộ đội Cụ
Hồ”. Kèm theo đó, ông và gia đình
còn có cơ ngơi vững vàng từ hơn 8
ha cà phê trồng xen mắc ca và trang
trại chăn nuôi heo trị giá hàng chục
tỷ đồng. Ông đã từng là đại diện duy
nhất của tỉnh Lâm Ðồng được Trung
ương Hội Nông dân Việt Nam tuyên
dương là 1 trong 64 nông dân xuất
sắc nhất của cả nước năm 2016.
Sinh ra và lớn lên tại huyện Lập
Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, năm 1982,
khi vừa tròn 18 tuổi, chàng trai trẻ
Nguyễn Văn Thạch tình nguyện lên
đường nhập ngũ và được cử vào học
tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân
sự Vĩnh Phúc. Sau khi tốt nghiệp
sĩ quan, ông được điều về công tác
tại Sư đoàn 412 (Quân khu 2). Bốn
năm sau, ông tiếp tục được cử đi
xuất khẩu lao động sang Đức theo
chế độ quân nhân.
Sáu khi về nước, năm 1998, ông
đưa cả gia đình “khăn gói” vào TP
Bảo Lộc lập nghiệp. Từ nguồn vốn
ban đầu, ông đã mua 3,5 ha đất đồi
ở xã Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm)
đầu tư trồng cà phê kết hợp chăn
nuôi heo. Năm 2008, ông vay vốn
ngân hàng đầu tư xây dựng trang
trại chăn nuôi heo theo quy mô bán
công nghiệp khép kín từ sản xuất con
giống đến nuôi heo thương phẩm.
Đến nay, đàn heo của gia đình ông
luôn duy trì ở mức 300 con heo nái,
trên 3.000 con heo thịt. Từ nguồn
lợi nhuận chăn nuôi heo, ông tiếp
tục đầu tư mua thêm 4,5 ha đất và
chuyển đổi trồng các giống cà phê
cao sản; đầu tư 300 triệu đồng mua
cây mắc ca về trồng xen vào 8 ha cà
phê. Mặt khác, ông còn cải tạo hơn
1.000 m2 ao để lấy nước tưới và nuôi
nhiều loại cá như rô phi, chép, diêu
hồng... tăng thu nhập. Từ tất cả các
nguồn thu, mỗi năm mang lại cho
gia đình ông nguồn lợi nhuận ròng
từ 3 - 3,5 tỷ đồng.
Không chỉ đi đầu trong phát triển
kinh tế, ông Thạch còn tạo công ăn
việc làm ổn định cho khoảng 15 lao
động, với mức lương từ 5 - 8,5 triệu
đồng/người/tháng.
Ông Nguyễn Văn Phúc

Hội viên Hội CCB phường B’Lao

Gương mẫu hiến đất làm đường

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất
B’Lao “huyền thoại”, ông Nguyễn

Trong chiến tranh, họ đã từng “vào sinh, ra tử”, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; tình nguyện làm
nhiệm vụ quốc tế, hy sinh xương máu giúp nước bạn Lào giải cứu dân tộc và Campuchia thoát khỏi
họa diệt chủng Pol Pot. Khi rời quân ngũ về địa phương, thấm nhuần lời dạy của Bác, họ không
ngừng cố gắng vươn lên phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào của địa phương và trở
thành những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

Ông Chu Xuân Thanh

Chủ tịch Hội CCB Công ty Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận - Đa Mi

Tiên phong trong phong trào
hiến máu tình nguyện

Ông Nguyễn Văn Thạch.

Ông Nguyễn Văn Phúc.

Văn Phúc (59 tuổi) từng chứng kiến
cảnh tàn khốc của chiến tranh mà
bom đạn của Mỹ - ngụy trút xuống
tàn phá vùng đất Nam Tây Nguyên và
việc nổi dậy đàn áp đồng bào ta ở Tây
Nguyên của bọn phản động Fulro.
Năm 1978, để đánh bại âm mưu
của bọn phản cách mạng, nhiều
chuyên án “đánh” Fulro đã được
thiết lập tại Lâm Đồng và các tỉnh
Tây Nguyên. Thời điểm đó, cùng
với các lực lượng quân đội, công
an thì đông đảo thanh niên Lâm
Đồng, trong đó có chàng trai trẻ
Nguyễn Văn Phúc tình nguyện cầm
súng truy quét, tiêu diệt bọn phản
động. Năm 1980, sau khi bọn phản
động Fulro bị tiêu diệt hoàn toàn,
ông Phúc trở về địa phương tham
gia công tác trong lực lượng dân
quân phường B’Lao. Với hơn 20
năm làm Phường đội phó phường
B’Lao, ông đã có nhiều đóng góp
quan trọng giúp địa phương hoàn
thành tốt các nhiệm vụ chính trị - xã
hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Hiện, ông Phúc là Tổ trưởng Tổ dân
phố 11 (phường B’Lao).
Đặc biệt, trước những khó khăn
mà hơn 20 hộ dân tại Hẻm 186
đường 1/5 gặp phải do đường sá
đi lại chật hẹp, lầy lội, ông Phúc
đã tình nguyện hiến hơn 150 m2
đất mở rộng đường. “Tôi vẫn biết,
hơn 150 m2 đất mà mình bỏ ra làm
đường cho bà con, có trị giá hàng
trăm triệu đồng. Nhưng hơn 2/3 con
đường này đi qua phần đất của gia
đình tôi, mà điều kiện của người dân
ở đây lại quá khó khăn, nên tôi quyết
định hiến đất và kêu gọi người dân
cùng đóng góp thêm kinh phí làm
đường. Giờ đường đã hoàn thành
đưa vào sử dụng, hàng ngày được

Tạo điểm nhấn và mới...
... cùng các hoạt động xúc tiến
thương mại phát triển ngành hoa Đà
Lạt, trà, tơ tằm...
Tại buổi làm việc, các đại biểu
tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến
với mục tiêu để Festival Hoa Đà
Lạt lần thứ VIII thực sự là ngày hội
của người dân Đà Lạt và du khách.
Trong đó, chỉnh trang đô thị là vấn

phối hợp với các đoàn thể xây dựng
mô hình Tuyến đường không rác
“xanh - sạch - đẹp”, thu hút đông
đảo người dân tham gia bảo vệ môi
trường. Đặc biệt, Chi hội CCB là
nòng cốt để Tổ 1 thành lập mô hình
“Tổ liên gia”. Hiện, toàn tổ dân
phố có 6 “Tổ liên gia” hoạt động
hiệu quả, thu hút đông đảo bà con
tham gia hưởng ứng thực hiện tốt
các cam kết, quy ước trên tất cả các
lĩnh vực chính trị - xã hội, kinh tế
và an ninh trật tự.

đề cần được quan tâm để tất cả mọi
nẻo đường về Đà Lạt đều khang trang
và đầy hoa, tạo ra một diện mạo và
hình ảnh tươi đẹp về thành phố hoa.
Bên cạnh đặc trưng hoa Đà Lạt, cần
quảng bá về tơ lụa, trà, các sản phẩm
nông sản cũng như các làng nghề
truyền thống của địa phương. Đặc
biệt, cần thực hiện xã hội hóa cả về

Ông Mai Thế Tuyền.

Ông Chu Xuân Thanh.

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI
Năm năm qua, hội viên Hội CCB TP Bảo Lộc đã cung cấp hơn 300 nguồn
tin có giá trị cho cơ quan công an đấu tranh, làm rõ các vụ vi phạm pháp
luật; đóng góp hơn 4,2 tỷ đồng, trên 1.100 ngày công và hiến hàng chục
ngàn mét vuông đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đô thị; đóng
góp trên 800 triệu đồng cho các loại quỹ; thành lập 11 câu lạc bộ (CLB),
tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh cấp xã, phường và 1 CLB cấp thành phố,
tạo công ăn, việc làm cho hơn 650 lao động; phối hợp với Thành đoàn
Bảo Lộc tổ chức 164 buổi nói chuyện truyền thống cho hơn 53.900 lượt
ĐVTN và học sinh trên địa bàn TP...

nhìn thấy bà con đi lại thuận tiện trên
tuyến đường mới khang trang, lòng
tôi cảm thấy được vui lây” - Ông
Phúc tâm sự.
Không những vậy, trong những
năm qua, ông Phúc còn vận động
người dân trong tổ hiến hơn 1.000 m2
đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng
và hơn 300 ngày công xây dựng 4
con hẻm và hội trường tổ dân phố.
Qua đó, nhiều năm liền (từ 2016 2018), ông vinh dự được Thành ủy
Bảo Lộc tuyên dương “Đảng viên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Ông Mai Thế Tuyền

Chi hội trưởng Chi hội CCB Tổ dân phố 1,
phường Lộc Sơn

Hết lòng vì việc chung

Ở cái tuổi 67, với 43 năm tuổi
Đảng, ông Mai Thế Tuyền đã từng
“vào sinh, ra tử” trên chiến trường.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, ông là trợ lý quân khí Lữ
đoàn 215 (Bộ Tư lệnh Thiết giáp).
Chiến tranh kết thúc, ông rời quân
ngũ về quê hương huyện Trực Ninh
(Nam Định). Sau đó, ông xung
phong tham gia Đoàn cán bộ Ban
Kinh tế mới Hà - Nam - Ninh đưa
bà con vào Lâm Đồng lập nghiệp.

Tại Lâm Đồng, ông Tuyền được
giao trọng trách làm Phó Giám
đốc, Bí thư Chi bộ Nhà máy Chè
2/9 (Di Linh). Năm 1984, ông được
cử đi học tại Trường Đảng cao cấp
Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện
Chính trị Quốc gia Hà Nội). Sau
đó, ông về công tác tại Công ty
Chè Lâm Đồng và nghỉ hưu vào
năm 2006.
Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Chi
hội trưởng Chi hội CCB Tổ dân phố
1 (phường Lộc Sơn), cựu binh Mai
Thế Tuyền đã cùng với các hội viên
có những đóng góp quan trọng xây
dựng tổ chức hội vững mạnh. Đối
với phong trào “Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc”, ông đã vận động hội
viên làm nòng cốt cùng người dân
đóng góp lắp đặt 8 camera an ninh,
với kinh phí hàng chục triệu đồng.
Hàng năm, huy động Quỹ hội hơn
40 triệu đồng giúp đỡ các hội viên
khó khăn vay vốn phát triển kinh tế;
huy động 12 triệu đồng cùng với Hội
CCB TP Bảo Lộc xây nhà “Nghĩa
tình đồng đội” cho 1 hội viên nghèo
tại địa phương. Nhờ vậy đến nay,
18/18 hội viên Chi hội CCB Tổ 1
đều là hộ giàu, hộ khá.
Cùng với đó, Chi hội CCB còn

Ông Chu Xuân Thanh (55 tuổi)
từng tham gia nhiệm vụ quốc tế
tại Trung đoàn 677 (Mặt trận 579,
Quân khu 5), là đơn vị chủ lực của
quân tình nguyện Việt Nam giúp
các nước bạn Lào, Campuchia đập
tan âm mưu của tổ chức phản động
Việt Tân do Hoàng Cơ Minh cầm
đầu. Ông vinh dự được Đảng, Nhà
nước tặng thưởng nhiều huân, huy
chương cao quý.
Xuất ngũ về địa phương, ông vào
công tác tại Nhà máy thủy điện Đa
Nhim (Ninh Thuận). Từ năm 2010,
ông chuyển lên Bảo Lộc làm bảo
vệ, kiêm Chủ tịch Hội CCB Công ty
Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận Đa Mi cho đến nay. Thấm nhuần lời
dạy của Bác Hồ, ông Thanh thường
xuyên tuyên truyền, vận động hội
viên CCB phối hợp với các đoàn
thể thực hiện tốt nhiệm vụ phát
triển sản xuất của Công ty và tích
cực tham gia các hoạt động xã hội.
Hàng năm, để làm tốt công tác “Đền
ơn, đáp nghĩa”, ông Thanh đã vận
động hội viên CCB, cán bộ, công
nhân viên lao động đóng góp kinh
phí trao hàng trăm suất quà tết cho
gia đình chính sách, người có công
và người nghèo tại các địa phương.
Cùng với đó, từ nguồn quỹ phúc lợi
của doanh nghiệp, Hội CCB cùng
Công đoàn Công ty hỗ trợ kinh phí
xây nhà cho hộ nghèo tại các tỉnh
Lâm Đồng, Bình Thuận và Ninh
Thuận, với tổng kinh phí từ 250 300 triệu đồng/năm.
Đặc biệt, đối với phong trào hiến
máu tình nguyện, ông Thanh đã vận
động hội viên, cán bộ, công nhân
trong Công ty và người thân hiến từ
80 - 100 đơn vị máu/năm phục vụ
công tác chữa bệnh cứu người. Riêng
bản thân ông Thanh và vợ mình đã 8
lần tham gia hiến máu tình nguyện.
KHÁNH PHÚC

TIẾP TRANG 1

nội dung và hình thức tổ chức thực
hiện, đầu tư cho lễ hội. Tiếp tục khơi
dậy niềm tự hào và trách nhiệm của
các tầng lớp nhân dân trong việc
hưởng ứng, tham gia xây dựng thành
phố Đà Lạt “Xanh - sạch - đẹp”,
Thành phố Festival Hoa.
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch
UBND tỉnh Đoàn Văn Việt cơ bản

thống nhất với dự thảo kế hoạch tổ
chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ
VIII - năm 2019. Trong đó, Chủ tịch
UBND tỉnh lưu ý đến việc tạo điểm
nhấn và mới cho lễ hội năm nay.
Đổng thời, xây dựng các chương
trình xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu
tư từ việc giới thiệu thế mạnh của
địa phương. Bên cạnh các chương

trình về hoa, nông sản, du lịch canh
nông..., đồng chí Đoàn Văn Việt đề
nghị tổ chức các chương trình tìm
hiểu kiến trúc, công trình điểm nhấn
của thành phố Đà Lạt thông qua hành
trình kết nối di sản - kiến trúc cũng
như kết nối các vùng trồng hoa để tạo
điểm đến mới lạ thu hút du khách...
TUẤN HƯƠNG
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Liên kết nông dân trong phát triển vùng cà phê bền vững

N

inh Loan, xã vùng xa của
huyện Đức Trọng, nơi
hầu hết dân cư chuyên
sống nhờ cây cà phê là
một mô hình khá đặc biệt, bởi gần
như 100% nông dân trong xã đều
trồng cà phê theo hợp đồng liên kết.
Ông Trần Ngọc Năm, Chủ tịch Hội
Nông dân xã Ninh Loan cho biết,
toàn xã có 700 hộ và trên 1.000 ha
cà phê liên kết với Simexco, công
ty chuyên xuất khẩu cà phê. Công ty
hỗ trợ kỹ thuật, giống, dụng cụ sản
xuất cho nông dân. Và khi thu mua,
mỗi kg cà phê nhân được cộng thêm
1 ngàn đồng, mang lại thu nhập tốt
hơn hẳn so với thời giá thị trường.
Tuy nhiên, để có được thành quả ấy,
Công ty Simexco yêu cầu nông dân
thành lập các tổ liên kết hợp tác. Mỗi
khi triển khai, công ty triển khai qua
các tổ liên kết, đồng thời các thành
viên trong tổ nhắc nhở, giám sát lẫn
nhau thực hiện đúng quy trình do
công ty đã chuyển giao.
Với 11 tổ liên kết sản xuất cà phê
gồm những hộ có đất gần nhau,
nhiều năm gần đây cà phê Ninh
Loan đã đi vào canh tác ổn định,
chất lượng tốt với giá thành tốt hơn
giá thị trường.
Gần giống Ninh Loan, vùng cà
phê Nam Ban, Lâm Hà cũng thành
lập hàng chục tổ liên kết sản xuất cà
phê theo tiêu chuẩn 4C, UTZ. Các
tổ liên kết này giúp nông dân tiếp
cận với doanh nghiệp, đồng thời
giúp doanh nghiệp liên kết chặt chẽ
với nông dân. Bà Nguyễn Thị Vinh,
Phó Giám đốc Công ty Cà phê Hân

Cà phê, một trong những cây công nghiệp chủ đạo của Lâm Đồng đang hướng tới mô hình phát triển bền
vững thay cho phát triển tự phát. Một trong những điều kiện không thể thiếu để có một vùng cà phê bền
vững là xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, trong đó không thể thiếu vắng sự hợp tác của người
trồng cà phê.

Phơi cà phê tại HTX Cà phê Trường Sơn Đà Lạt. Ảnh: D.Q

Vinh, một công ty cà phê lớn trên
địa bàn Nam Ban cho biết, công ty
rất khuyến khích nông dân tham gia
vào các tổ hợp tác, tổ liên kết, cùng
ký hợp đồng chuyển giao - bao tiêu
sản phẩm. Theo bà Vinh, khi tham
gia vào tổ liên kết, thông tin giữa
hai bên doanh nghiệp - nông dân
chặt chẽ hơn, có ràng buộc hơn.
Việc chuyển giao kỹ thuật cùng dễ
dàng, nhanh chóng hơn, đồng thời
việc thu mua cũng đạt hiệu quả cao
hơn. Bà Vinh chia sẻ, hiện công ty
đang liên kết với trên 300 nông hộ

chia làm trên 10 tổ liên kết.
Dự án Chuyển đổi cà phê bền
vững tại Lâm Đồng (VnSAT), dự án
lớn nhằm mục tiêu xây dựng vùng
cà phê bền vững cũng tích cực xây
dựng tổ liên kết nông dân nhằm
hướng tới xây dựng các chuỗi liên
kết. Ông Phạm Trung Dũng, Giám
đốc BQL dự án chia sẻ, muốn xây
dựng các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ thì không thể không xây
dựng các tổ chức nông dân như
HTX, tổ hợp tác. Với quy mô sản
xuất nhỏ lẻ cũng như tư duy canh

tác cá thể, người trồng cà phê Lâm
Đồng rất khó để cạnh tranh trong
giai đoạn kinh tế mở cửa. Chỉ khi
thành lập tập thể, có mục tiêu chung,
tiếp cận chung về kỹ thuật, hạt cà
phê của người nông dân mới tăng
dần độ đồng đều. Như VnSAT, khi
thực hiện các hỗ trợ cho nông dân
đều thông qua các HTX, tổ hợp tác
để phát huy tốt nhất những hiệu
quả mang lại như kho bãi, máy xay
xát, đường sá... Nếu chỉ đầu tư cho
nông hộ đơn lẻ thì quá lãng phí. Khi
người nông dân tập hợp lại thành tập

thể, những hỗ trợ của doanh nghiệp,
của cộng đồng mới phát huy hiệu
quả tốt nhất.

Theo thông tin từ Chi cục
Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có
10 chuỗi liên kết cà phê với
tổng diện tích gần 9 ngàn ha.
Nông dân thuộc các chuỗi
liên kết cà phê này đều là
thành viên của hàng trăm tổ
hợp tác, tổ liên kết.
Ngoài ra, dù chưa thành lập các
chuỗi liên kết bao tiêu nhưng tại
nhiều địa phương, các tổ hợp tác
sản xuất cà phê được thành lập
nhằm xây dựng sức cạnh tranh của
người trồng cà phê. Tuy nhiên, so
với vùng cà phê trên 170 ngàn ha
toàn tỉnh và hàng chục ngàn nông
dân sống nhờ cà phê, thành quả
đạt được còn khá khiêm tốn. Theo
ngành nông nghiệp, cần có các
chính sách khuyến khích phát triển
hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ
nông sản như hỗ trợ doanh nghiệp
tham gia các chuỗi liên kết bao tiêu
sản phẩm, hỗ trợ thủ tục cho nông
dân, làm trung gian giải quyết khi
có sự cố xảy ra... Khi thành lập các
chuỗi liên kết, việc dán tem truy
xuất nguồn gốc cũng dễ được thực
hiện, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao
của thị trường trong và ngoài nước.
D. QUỲNH

Tân Lâm ngày mới
Theo Kế hoạch số 530 của
UBND huyện Di Linh, xã Tân
Lâm đang chuẩn bị lễ kỷ niệm
10 năm thành lập và đón nhận
công nhận xã đạt chuẩn nông
thôn mới. Đó là niềm vui chung
của xã và huyện.

X

ã Tân Lâm được thành lập
trên cơ sở điều chỉnh địa
giới hành chính từ xã Tân
Thượng theo Nghị định số 10/NĐCP ngày 6/3/2009 của Chính phủ,
với tổng diện tích tự nhiên 5.017 ha.
Trong đó, đất lâm nghiệp 30,88 ha;
đất canh tác nông nghiệp gần 5.507
ha. Cuối năm 2018 toàn xã có 9.458
nhân khẩu; gồm 12 dân tộc, trong đó
dân tộc thiểu số 3.768 người, chiếm
39,83%. Một chặng đường phát
triển 10 năm, xã Tân Lâm đã từng
bước khắc phục những khó khăn và
phấn đấu đạt được nhiều thành quả
trân trọng. Là xã thuần nông, đến
nay, Tân Lâm từng bước xây dựng
một nền nông nghiệp phát triển toàn
diện theo hướng hiện đại; đồng thời,
phát triển mạnh công nghiệp và dịch
vụ. Chủ tịch UBND xã Trần Đức
Gia cho biết, cơ cấu cây trồng có
sự chuyển biến mạnh theo hướng
tích cực với cây cà phê là cây chủ
lực và chiếm 52%. Năm 2018, trong
số 2.668 ha cà phê, đã cải tạo được

Một góc Tân Lâm đổi mới hôm nay. Ảnh: M.Đ

hơn 1.239 ha, đạt 105,7%; năng suất
bình quân 30 tạ/ha; có trên 50 mô
hình canh tác cà phê đạt năng suất
trên 4,5 tấn/ha; tổng sản lượng cà
phê toàn xã đạt 7.710 tấn. Ngoài ra,
trên địa bàn xã còn trồng xen một
số cây đưa lại hiệu quả kinh tế cao
như 283,5 ha bơ (22,6 ha đã cho thu
hoạch; sản lượng hơn 79 tấn); gần
173 ha sầu riêng (cho thu hoạch 19
ha, sản lượng gần 75 tấn); 85 ha mắc
ca, sản lượng hơn 7 tấn; chanh dây 9
ha, sản lượng 86 tấn; và 75 ha tiêu,
32 ha dâu tằm,... Cùng đó, chăn nuôi
gia cầm phát triển ổn định; bò thịt
155 con; 1.420 con heo...
Vào cuối năm 2010, xã Tân
Lâm đang có 20,75% hộ nghèo và
12,25% hộ cận nghèo; đến cuối

2017 giảm xuống còn 4,28% hộ
nghèo và 5,68% hộ cận nghèo; năm
2018, hộ nghèo chỉ còn 3,34% (73
hộ) và cận nghèo còn 4,43% (97
hộ). Theo đó, tổng thu nhập của
xã là 278.621 triệu đồng; thu nhập
bình quân đầu người đạt 35,5 triệu
đồng/người/năm (tăng 42% so với
năm 2012). Ngày 28/12/2018, Chủ
tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký
Quyết định số 2668 Công nhận
và công bố xã Tân Lâm đạt chuẩn
nông thôn mới năm 2018 theo Bộ
tiêu chí quốc gia. Sau rà soát và
kiểm định, Tân Lâm đã đạt 19/19
tiêu chí.
Mục tiêu của xã Tân Lâm trong
năm 2019 là đẩy mạnh phát triển
kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt

chú trọng hướng vận động kinh tế
tập thể. Để hiện thực hóa điều này
xã đang chú trọng thành lập các tổ
liên kết sản xuất; tập trung cải tạo,
chuyển đổi và đa dạng hóa cây
trồng, vật nuôi phù hợp với những
đặc điểm của địa phương. Cùng
đó là giành những kết quả của các
nhiệm vụ về văn hóa, xã hội, an
ninh chính trị... Nghị quyết của
Hội đồng Nhân dân xã Tân Lâm
đặt ra năm 2019 là tăng thu nhập
bình quân đầu người từ 40-45 triệu
đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo
tiếp tục giảm từ 0,5-1% (dân tộc
thiểu số giảm 0,75%); y tế, văn hóa,
giáo dục và các mức thụ hưởng về
an sinh xã hội tiếp tục nâng lên so
với năm 2018.
Xã Tân Lâm có nhiều ưu thế về
đất đai, thổ nhưỡng, nguồn nhân
lực và năng lực sản xuất. Địa bàn
xã có Quốc lộ 28 đi qua nên thuận
lợi về thông thương trong tỉnh Lâm
Đồng cũng như tỉnh Đăk Nông.
Theo quy hoạch vùng nông thôn
đã được phê duyệt, Tân Lâm là
địa bàn trung tâm cụm xã, do đó
có giáo dục bậc THPT và cơ sở
y tế phục vụ liên xã cùng những
ưu tiên khác. Tuy nhiên, Đảng
bộ, chính quyền và Nhân dân xã
Tân Lâm còn phải nỗ lực nhiều để
vượt qua những khó khăn và hạn
chế, tồn tại. Ví dụ, đường liên xã
chưa kết nối được hoàn chỉnh; hệ
thống điện lưới quốc gia chưa kéo

đến hết 100% hộ dân; tiếp tục quy
hoạch hoàn chỉnh về đất đai... Làm
thế nào để phát huy thế mạnh của
xã, khắc phục những hạn chế, tồn
tại, Chủ tịch UBND xã Trần Đức
Gia cho tôi biết: Quan trọng nhất
là sức dân, đại đoàn kết, phát huy
dân chủ mới có được sức mạnh
tổng hợp. Để phát huy tiềm năng
và ưu thế về thổ nhưỡng cũng như
nguồn lực lao động, Tân Lâm cần
phát triển kinh tế hợp tác, theo đó
phát huy về làng nghề với mỗi thôn
có hướng phát triển theo chuyên
môn hóa. Đây là một trong những
nhiệm vụ được Tân Lâm xác định
hướng đi trọng điểm, đột phá hình
thức tổ chức sản xuất. Mặt khác, đó
còn là vấn đề an ninh trật tự trên địa
bàn, địa phương đang đặt lên hàng
đầu trong các nhiệm vụ trong cả hệ
thống chính trị.
Chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước
của xã Tân Lâm năm 2019 là 5,15
tỷ đồng; đến giữa tháng 4 xã đã đạt
gần 32%. Nông dân Tân Lâm đang
tích cực hoàn thành tái canh thêm 80
ha cà phê; đã nhận 200 cây bơ ghép
giống mới... Với những thành quả
của 10 năm phát triển trên các mặt
chính trị, kinh tế - xã hội, cũng như
quốc phòng, an ninh, kỳ vọng một
xã Tân Lâm sau mốc 10 năm thành
lập và đạt chuẩn nông thôn mới sẽ
tiến lên một tầm cao mới với những
bước đi vững chắc nhiều hơn nữa.
MINH ĐẠO
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Lập đồ án xây dựng
Làng đô thị xanh Đà Lạt

Thiết thực chăm lo đời sống công nhân

Trong quý 2/2019, UBND thành phố Đà
Lạt phối hợp với các sở, ngành chức năng
tổ chức hoàn thành đấu thầu lập đồ án quy
hoạch phân khu xây dựng Làng đô thị xanh
tại xã Xuân Thọ, Đà Lạt.
Theo đó, thông qua các hình thức chỉ
định thầu, đấu thầu rộng rãi trong nước
(không lựa chọn nhà thầu qua mạng), chủ
đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân triển khai
3 gói thầu với tổng giá trị hơn 1,8 tỷ đồng.
Cụ thể, chiếm nhiều kinh phí nhất là gói
thầu “Lập đồ án quy hoạch phân khu xây
dựng mô hình Làng đô thị xanh” (gần 1,4
tỷ đồng); còn lại 2 gói thầu “Khảo sát,
cập nhật bản đồ hiện trạng” (gần 430 triệu
đồng) và “Tư vấn, lập hồ sơ mời thầu, đánh
giá hồ sơ dự thầu tư vấn” (14 triệu đồng).
Tất cả 3 gói thầu đều thiết lập hợp đồng
trọn gói với thời gian thực hiện lần lượt 1
tháng, 2 tháng và 9 tháng.
Trước đó, Dự án đã triển khai các phần
việc tư vấn, lập nhiệm vụ thẩm định quy
hoạch; quản lý, công bố và lấy ý kiến cộng
đồng dân cư về việc lập phân khu xây dựng
Làng đô thị xanh Đà Lạt tại xã Xuân Thọ
nói trên.

ại buổi khám, phát
thuốc miễn phí này,
đã có hơn 650 lượt
nữ công nhân được
khám nội tổng quát, tư vấn
chăm sóc sức khỏe sản phụ
khoa. Chị Vũ Thị Hoa (bộ phận
may) là một trong những nữ
công nhân có mặt từ rất sớm và
cũng là một trong những người
khám xong đầu tiên cho biết:
“Đây là lần đầu tiên tôi được
các bác sĩ đến từ TP Hồ Chí
Minh khám, tư vấn miễn phí.
Trước đây, mỗi lần bị bệnh tôi
mới tìm đến bác sĩ nhưng cũng
không có tiền và có thời gian
để xuống TP Hồ Chí Minh để
khám. Cách đây 2 tháng tôi bị
đau, đi khám, bác sĩ có chẩn
đoán bị sỏi thận và có cho thuốc
uống, giờ tôi muốn đi khám lại
xem có còn sỏi nữa hay không
và rất may, bác sĩ kết luận là
kết quả bình thường”. Cũng
như chị Hoa, Ka Mây sau khi
khám xong cũng phấn khởi cho
biết: “Mấy hôm nay tôi thấy đau
bụng mà không có thời gian đi
khám, may quá, hôm nay có các
bác sĩ từ TP Hồ Chí Minh đến
khám tại Công ty nên tôi phải
tranh thủ đi ngay. Sau khi khám,
bác sĩ có kê thuốc và phát thuốc
miễn phí luôn. Tôi thấy đây là
một chương trình rất thiết thực,
nhất là đối với anh chị em công
nhân như chúng tôi vì chúng
tôi đi làm suốt, hầu như không
có thời gian để đi khám bệnh”.
Mặc dù chương trình khám, tư
vấn hôm đó chủ yếu dành cho
công nhân nữ, nhưng các nam
công nhân cũng tranh thủ thời
gian để xuống nhờ các bác sĩ đến
từ Bệnh viện Hùng Vương thăm
khám và tư vấn. Anh Phan Văn
Trí (bộ phận Logo) nói: “Biết
chương trình hôm nay chủ yếu
dành cho nữ công nhân nhưng
có chương trình khám nội tổng
quát nên lãnh đạo nhà máy cũng
khuyến khích anh em công nhân
tranh thủ xuống khám rồi lên
làm việc. Tôi bị ho, sổ mũi mấy
hôm nay mà uống thuốc không

VĂN VIỆT

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch
tại điểm
Vừa qua, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng
phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Đà
Lạt tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra nghiệp vụ
hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2019.
Đối tượng tham dự là nhân viên, cán bộ đang
làm công tác hướng dẫn, thuyết minh tại các
khu - điểm du lịch, bảo tàng, dinh… của các
đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Theo qui định tại Thông tư 06/2017/TTBVHTTDL, các học viên được bồi dưỡng và
thực hành các kiến thức, kỹ năng về Tâm lý
du khách; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng xử lý
tình huống và trả lời câu hỏi trong hoạt động
hướng dẫn; Kiến thức về khu du lịch, điểm
du lịch...
Sau 5 ngày thực hiện chương trình bồi
dưỡng, kiểm tra, có 51 học viên đạt yêu cầu
sẽ được cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch tại
điểm.

PHẠM LÊ

Ngày hội hiến máu tình nguyện
“Giọt hồng nhân ái”
Sáng 14/5, tại điểm hiến máu tình nguyện
(HMTN) cố định (Hội CTĐ Lâm Đồng, số
1 Hoàng Diệu, Phường 5, Đà Lạt) đã diễn ra
Ngày hội HMTN chủ đề “Giọt hồng nhân ái”.
Ngày hội đã huy động người HMTN thuộc
Hội CTĐ các trường học trên địa bàn TP Đà
Lạt, gồm: Trường Mầm non 5, Trường Mầm
non 6, Trường Tiểu học Đa Lợi, Trường
Tiểu học Đa Thiện, Trường Tiểu học Xuân
Trường, Trường THPT Đống Đa, Trường
THPT Tà Nung và người dân trên địa bàn Đà
Lạt. Dự kiến khoảng 100 người tham gia hiến
tổng số khoảng 70 đơn vị máu cung cấp cho
Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Được biết, điểm HMTN cố định ra mắt
hoạt động từ ngày 14/2 tại địa chỉ nêu trên.
Theo kế hoạch hàng tháng, điểm HMTN
cố định tổ chức 1 lần HMTN vào ngày 14,
đối tượng HMTN chính là cán bộ, giáo viên
thuộc các trường học trên địa bàn TP Đà
Lạt. Đến nay, qua 4 đợt tổ chức đã huy động
khoảng 500 người tham gia HMTN cung cấp
gần 300 đơn vị máu cho hoạt động cấp cứu
và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
AN NHIÊN

T

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện
Hùng Vương Thành phố (TP) Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám, phát thuốc miễn phí
cho công nhân Công ty TNHH Merkava (Khu Công nghiệp Lộc Sơn, TP Bảo Lộc). Chương trình
trên đã thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn đối với đời sống công nhân, đồng thời,
đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Tháng Công nhân 2019.

Qua buổi khám bệnh, nhiều chị em đã phát hiện bệnh để kịp thời chữa trị. Ảnh: T.Vũ

khỏi nên cũng tranh thủ xuống
đây nhờ các bác sĩ khám xem
bị bệnh gì”.
Cũng như chị Hoa, Ka Mây
và anh Trí, hầu hết nữ công
nhân của Công ty Merkava
được thăm khám hôm đó cho
biết, hoạt động khám bệnh
miễn phí cho đoàn viên, người
lao động trên rất ý nghĩa. Đây
là hoạt động thiết thực nhất
chăm lo cho người lao động,
nhất là lao động nữ. Cũng qua
buổi khám bệnh, nhiều chị em
đã phát hiện bệnh để kịp thời
chữa trị; cũng có chị giải tỏa
được những lo lắng mang bệnh
tật trong người để yên tâm
làm việc… Anh Nguyễn Hồng
Sơn - Quản lý Nhà máy Công
ty Merkava cho biết, Công ty
được thành lập năm 2012 và
hiện có 671 công nhân, trong
đó, công nhân nữ chiếm khoảng
90%. “Chương trình khám, tư
vấn miễn phí được tổ chức lần

này rất có ý nghĩa nên lãnh đạo
Công ty đã tạo mọi điều kiện
để công nhân được thăm khám
bệnh, mặc dù mỗi lần công nhân
xuống khám bệnh như vậy cũng
ảnh hưởng đến cường độ làm
việc của nhà máy. Và chúng
tôi cũng rất mong muốn sẽ có
thêm nhiều chương trình thiết
thực như thế này đến với công
nhân của chúng tôi nói riêng
và công nhân đang làm việc tại
Khu Công nghiệp Lộc Sơn nói
chung” - anh Nguyễn Hồng Sơn
nói thêm.
Bác sĩ Hoàng Thiên Ngọc
Minh Châu - thành viên của
đoàn khám bệnh đến từ Bệnh
viện Hùng Vương, cho biết:
“Đoàn có gần 30 người, gồm
bác sĩ và các tình nguyện viên,
xuất phát từ TP Hồ Chí Minh là
11 giờ đêm và tới TP Bảo Lộc
là 3 giờ sáng. Sau vài tiếng nghỉ
ngơi, đến 7 giờ sáng là chúng tôi
đã bắt tay vào công việc. Mặc

dù rất mệt vì di chuyển trong
đêm, đến nơi là bắt tay ngay
vào công việc nhưng các thành
viên trong đoàn ai cũng rất hào
hứng. Riêng bản thân tôi, đây là
lần đầu tiên đi xa như vậy để làm
từ thiện nhưng tôi thấy rất vui và
ý nghĩa, nếu có thêm những lần
như vậy nữa, nhất định tôi cũng
sẽ tham gia”.
Trao đổi về hoạt động này, bà
Phạm Thị Lệ Dung - Phó Chủ
tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Việc
Công đoàn tổ chức khám bệnh
tại chỗ, để người lao động vừa
làm, vừa tranh thủ xuống khám
bệnh nhằm tạo cơ hội cho người
lao động, nhất là những lao động
có hoàn cảnh khó khăn, không
có điều kiện đến các cơ sở y tế
khám bệnh thường xuyên. Và
đây cũng là một trong những
hoạt động thiết thực nằm trong
chuỗi hoạt động chào mừng
Tháng Công nhân năm nay”.
THY VŨ

Làm lễ tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị cho 50 học viên

Trao thưởng
cho các học viên
đạt loại giỏi
tại Lễ tốt nghiệp khóa I
đào tạo Cao cấp lý luận
chính trị.

Sáng 14/5, Học viện Lục
quân đã tổ chức lễ tốt nghiệp
cho các học viên đào tạo Cao
cấp lý luận chính trị khóa I
năm học 2018-2019.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung
tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hoàng Văn Minh, Giám đốc
Học viện cho biết: “Thực hiện
Kết luận số 25 của Ban Bí thư
Trung ương, Hướng dẫn số 15
của Ban Tổ chức Trung ương
và chỉ thị của Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng, Học viện Lục

quân vinh dự được Quân ủy
Trung ương và Bộ Quốc phòng
giao nhiệm vụ đào tạo, hoàn
chỉnh kiến thức và xác nhận
trình độ cao cấp lý luận chính
trị cho cán bộ trong quân đội.
Sau thời gian triển khai thực

hiện, với tinh thần chủ động,
vượt khó, sáng tạo, khóa I đào
tạo Cao cấp lý luận chính trị
cho 50 học viên, thời gian đào
tạo 8 tháng đã hoàn thành với
kết quả học tập gồm: 5 đồng
chí đạt loại giỏi, 42 đồng chí
đạt loại khá và 3 đồng chí đạt
loại trung bình”.
Chúc mừng các đồng chí
học viên hoàn thành tốt nhiệm
vụ khóa học, đồng chí Giám
đốc Học viện đề nghị các học
viên khi trở về đơn vị sẽ phát
huy kiến thức đã học, nghiên
cứu, vận dụng sáng tạo vào
hoạt động thực tiễn, không
ngừng nâng cao đạo đức cách
mạng, bản lĩnh chính trị, năng
lực lãnh đạo, chỉ huy, hoàn
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

C.THÀNH
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Đam Rông liệu có lỡ hẹn (?!)
Bài 2:

Không thể để Đam Rông tụt lại phía sau

Một Đam Rông yếu ớt về nội lực liệu có “tự bơi” được hay không khi không còn “nguồn năng lượng”
hỗ trợ từ “bà đỡ” Nhà nước? Một Đam Rông đầy thương cảm liệu có đủ mạnh mẽ, tự tin để một mình
vượt qua những thách thức đầy cam go phía trước? Người nghèo Đam Rông khi nào mới mạnh dạn
thoát ra khỏi “lớp kén” tập tục xưa cũ để tự tay cầm chiếc cần câu mà không phải thụ động, trông
chờ miếng cá của người khác cho?... Vô vàn những câu hỏi, chẳng cần thiết phải đợi câu trả lời cũng
đã thấy ngập tràn những âu lo.

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt cũng đã
rất quyết liệt khi đặt câu hỏi cho Đam Rông
nếu muốn thoát ra khỏi 62 huyện nghèo.

Đã rất nhiều lần, mỗi lần về với
Đam Rông, đồng chí Nguyễn
Xuân Tiến - Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đều
nhắc đi, nhắc lại: Đam Rông
muốn thoát nghèo nhanh và
bền vững cần phải đi lên bằng
nội lực, sự quyết tâm và cố
gắng hơn rất nhiều lần so với
các địa phương khác.

C

ái đích 2020, có lẽ
đơn thuần chỉ là một
giới hạn để huyện Đam
Rông quyết tâm và nỗ
lực hơn cho chặng đường thoát
nghèo đầy gian nan phía trước
của mình. Nhưng Đảng bộ, chính
quyền và người dân Đam Rông liệu
đã đủ tự tin “sống khỏe” sau khi
thoát khỏi phận số làm “con nhà
nghèo” hay chưa? Chúng tôi chỉ
xin mượn ý của Chủ tịch UBND
tỉnh Lâm Đồng - Đoàn Văn Việt
thay cho câu trả lời.
“Huyện Đam Rông hạ quyết tâm
năm 2020 ra khỏi huyện nghèo 30a
của Chính phủ thì các đồng chí
phải tính toán, cần có chính sách
sao cho phù hợp. Các chính sách
hỗ trợ nguồn vốn để tiếp tục đầu
tư, nhất là về mặt hạ tầng… Và tôi
nhấn mạnh điều quan trọng, căn cơ
ở đây là phải giải quyết được các
chính sách để đảm bảo các chỉ tiêu
đạt kết quả nhưng phải mang tính
bền vững. Đây là bài toán lãnh đạo
huyện Đam Rông khi đặt ra phải có
lời giải, phải có kế hoạch cụ thể để
chúng ta triển khai, nếu không thì
rất khó đạt được mục tiêu”.
Đó là câu hỏi mà người đứng đầu
UBND tỉnh Lâm Đồng đặt ra cho
Đam Rông từ những con số thực
tế không mấy lạc quan. Hiện tại,
huyện Đam Rông còn 19,2% hộ
nghèo. Trong đó, hộ nghèo đồng
bào dân tộc thiểu số là 31,83%, cận
nghèo chiếm 32,95%.
Đồng chí Đoàn Văn Việt cho
rằng, con số giữa hộ nghèo và cận
nghèo đồng bào dân tộc thiểu số lên
tới 64,78% là rất lớn. Đó là chưa kể
bình quân cứ 5 hộ cận nghèo thì có
1 hộ có nguy cơ chuyển sang nghèo
lại, tức 2% của số hộ cận nghèo có
nguy cơ trở lại hộ nghèo.

Loay hoay
Đúng là một Đam Rông nếu “ra
ở riêng” sẽ rất dễ bị tổn thương bởi
một nền tảng không chắc chắn,
điểm xuất phát thấp từ khi huyện
còn chưa phôi thai. Nhìn lại, 5 xã
Phi Liêng, Đạ K’Nàng, Rô Men,
Liêng Sronh, Đạ R’Sal thuộc huyện
Lâm Hà trước đây và 3 xã vùng
Đầm Ròn: Đạ Tông, Đạ Long, Đạ
M’rông thuộc huyện Lạc Dương
trước đây đều là những xã đặc biệt
khó khăn. Đam Rông được khai

nhìn vào hạ tầng, vào điện, đường,
trường, trạm... có lẽ với họ Đam
Rông đã là một thiên đường.
Đam Rông nghèo nhưng không
còn đói, Đam Rông khó khăn nhưng
không còn xa cách. Đường sá đã
vào tận thôn buôn, hàng hóa luôn
đủ đầy kể cả những ngày mưa gió;
sóng điện thoại, wifi, truyền hình số
đã phủ đầy kể cả những buôn cách
trở nhất. Những điều khó khăn nhất,
Đam Rông đã có, và nếu suy nghĩ
đơn giản hơn, thì hành trang ấy đã
quá đủ đầy cho một người trưởng
thành lập nghiệp.

Ở Đam Rông, 100% các xã đã có đường ô tô đến trung tâm.

Sản xuất nông nghiệp ở Đam Rông vẫn còn ở phạm vi manh mún, nhỏ lẻ.

sinh trong vô vàn khó khăn như thế
nên việc dễ bị “hắt hơi sổ mũi” cũng
không phải là điều gì quá khó hiểu.
Công bằng mà nói, không thể
phủ nhận được những cố gắng của
Đam Rông trong chặng đường vừa
qua. Dẫu chưa thể ở mức độ “chóng
mặt” như người ta thường ví von về
sự phát triển. Nhưng sau 15 năm
thành hình, Đam Rông cũng đã
tạo cho mình những sắc diện tươi
mới, nhiều những đổi thay tích cực,
khiến nhiều người không còn nhận
ra sự u buồn, ảm đạm và hiu quạnh
nghèo đói của những ngày xưa.
Lâm Đồng lo cho Đam Rông
cũng là lẽ tự nhiên thường tình.
Bởi mảnh đất nơi cửa ngõ phía
Bắc của tỉnh như “đứa con út”
sinh sau đẻ muộn của Nam Tây
Nguyên, phải gánh chịu nhiều thua
thiệt. Rất nhiều nguồn lực từ nhiều
chương trình khác nhau đã được
đổ về đây để mong sớm vực dậy
Đam Rông có điểm xuất phát gần
như bằng không.
Hỏi Đam Rông sau khi thoát ra

khỏi “bản danh sách 62” kia có thể
đứng vững được bằng đôi chân của
mình không, câu trả lời là: có! Chỉ
có điều ngay từ bây giờ Đam Rông
phải chọn cho mình đường hướng,
mục đích, lộ trình cụ thể và thực
tế. Nếu cứ loay hoay, nhập nhằng,
thiếu đi quyết tâm, thiếu đi những
khát vọng, thì không khó đoán,
“đứa con” Đam Rông không sớm
thì muộn cũng sẽ trở thành “gánh
nặng” của Lâm Đồng.
Đích đến thì đã cận kề, nhưng đến
giờ riêng trong lĩnh vực sản xuất
nông nghiệp, Đam Rông vẫn còn
đang loay hoay không biết mình
mạnh yếu ở điểm nào. Dù rằng đất
đai, khí hậu có không ôn hòa, màu
mỡ như những người anh em khác
trong tỉnh, nhưng vấn đề đơn giản
nhất như trồng cây gì - nuôi con gì?
thì Đam Rông vẫn chưa tìm cho
mình một hướng đi phù hợp. Rất
nhiều loại cây trồng đã được huyện
đưa về cho người dân, từ điều đến
cà phê, từ cây ăn trái đến cao su, từ
bắp - mì đến dâu nuôi tằm... nhưng

tất tật chưa có loại cây trồng nào tại
huyện đủ sức tạo thành một vùng
chuyên canh, đủ sức tạo ra nguồn
cung lớn. Phần lớn chỉ nằm ở mức
độ nhỏ lẻ, canh tác theo kiểu “trước
vườn nhà” lấy công làm lãi, cải
thiện bữa ăn, áo mặc hàng ngày mà
chưa hướng tới mục tiêu cao hơn là
thay đổi đời sống.
10 năm kể từ khi thực hiện Nghị
quyết 30a của Chính phủ, nhưng
chỉ có hơn 100 mô hình giảm
nghèo mang hiệu quả kinh tế cao
được nhân rộng, trong đó có: 2 mô
hình cánh đồng lúa mẫu tại xã Đạ
M’rông, 2 mô hình trồng nấm mèo,
30 mô hình trồng bưởi da xanh, 47
mô hình trồng dâu nuôi tằm, 27 mô
hình nuôi dê bách thảo. Tính bình
quân, mỗi năm Đam Rông chỉ nhân
rộng được hơn 1 mô hình.
Vạn bất đắc dĩ lắm, chúng tôi mới
đưa ra những con số báo cáo khô
khan chẳng chút cảm tình ấy ra để
bàn luận, nhưng tỷ lệ ít ỏi đến xót
xa ấy sau 10 năm lại khiến chẳng
mấy ai tin về sự đổi thay của vùng
đất vốn dĩ nghèo khó này.
Đã đến lúc Đam Rông phải mạnh
mẽ, phải đương đầu với những gì
trước mắt dẫu có nhiều sóng gió.
Đừng như gã trai mới lớn, thấy
chông gai của ngày vào đời liền
loay hoay, phân vân nên bước tiếp
hay nhìn lại bữa cơm ngon lành của
mẹ nấu ở nhà đợi sẵn.

Đã đến lúc tự mình
cầm lấy chiếc cần câu
Rất khó để đưa ra những so sánh,
bởi “mỗi nhà mỗi cảnh”. Nhưng sự
khó khăn của Đam Rông nếu đưa
ra những mốc điểm, quy chuẩn qua
đó đánh giá với các huyện nghèo
khác trong “bản danh sách 62”, đơn
cử như ở phía Tây Bắc. Nếu chỉ

Đó cũng là quan điểm hợp tình,
hợp lý. Bởi lộ trình phát triển của
Lâm Đồng còn rất nhiều lĩnh vực,
còn rất nhiều chương trình lớn trọng
tâm, trọng điểm phải đầu tư. “Đứa
con” Đam Rông không thể tụt lại ở
phía sau, trông đợi sự lắng lo, chăm
bẵm của “người cha” Lâm Đồng
mãi được.
Người xưa từng nói: “Tiền vào
nhà khó như gió vào nhà trống”,
với ngôi nhà Đam Rông điều quan
trọng nhất, liều thuốc tăng trưởng
lớn nhất, hiệu quả nhất, đắt giá nhất
vẫn là ý thức của người dân.
Thôn 5 - xã Rô Men, nơi người
Mông di cư tự do từ các tỉnh phía
Bắc được tỉnh Lâm Đồng bố trí, sắp
xếp ổn định đến sinh sống, thực sự
là một điểm sáng trong câu chuyện
phát huy ý thức tự lập.
Không ở đâu mà diện tích đất
sản xuất được Nhà nước cấp lại
được người dân nơi đây bỏ trống.
Vùng trũng chỗ có nước thì trồng
lúa, triền đồi trên cao thì trồng
bắp, trồng mì. Cây nào được giá
thì trồng nhiều, xen canh vào đó là
những loại cây khác để tránh rủi ro.
Hai năm trước, khi Đam Rông vào
mùa hạn hán lớn nhất trong lịch sử,
ở nơi khác thì ngao ngán nhìn lúa
trổ đòng héo sẫm màu, riêng người
Mông nơi đây, vẫn bội thu vì biết
cách dẫn nước từ nguồn về. Thêm
một chút so sánh để thấy, đất đai ở
thung lũng Đầm Ròn bằng phẳng
và thuận lợi hơn rất nhiều so với ở
khe núi hẹp nơi Thôn 5, Rô Men.
Nhưng ở Đầm Ròn, mới là nơi tập
trung nhiều hộ nghèo, cận nghèo
nhất, không chỉ ở Đam Rông mà
còn của cả Lâm Đồng, dù đất sản
xuất nông nghiệp nơi đây không
hề thiếu.
Dẫu có khó khăn, nhưng ai rồi
cũng phải lớn lên, cũng phải trưởng
thành, có phải không Đam Rông?
Phóng sự: T.LINH - C.THÀNH
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Hiệu quả kinh tế cao
từ trồng xen
Năm 2019, để đạt tốc độ tăng tổng
giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy
4,6% (so với năm 2010), huyện Di
Linh tích cực nâng 64,5% diện tích cây
trồng được chủ động tưới nước; tập
trung chuyển đổi đa canh những cây
trồng ưu thế trên một diện tích bằng
hình thức trồng xen, phá thế độc canh.
Đến nay, toàn huyện đã trồng xen được
gần 6.000 ha. Một số loại cây trồng
xen đã phát huy rất tốt về ưu thế địa lý
thổ nhưỡng như: sầu riêng gần 2.000
ha, trong đó hơn 40% ha đã cho sản
phẩm, sản lượng đạt trên 8.000 tấn; bơ
gần 2.000 ha, sản lượng trên 2.300 tấn.
Cùng đó, các loại cây khác cũng được
tích cực thu giống và trồng xen mắc-ca
hơn 1.000 ha, hồ tiêu hơn 900 ha, dâu
tằm gần 350 ha.
Mô hình trồng xen trong lĩnh vực
gieo trồng sản xuất nông nghiệp ở
huyện Di Linh đang khẳng định xu thế
phù hợp với thực tế địa phương. Hình
thức này không chỉ nâng cao thu nhập
đối với các nông hộ mà thông qua phá
thế độc canh cây cà phê để đa dạng hóa
cơ cấu cây trồng, cải tạo môi trường
đất hiệu quả. Với chủ trương giảm diện
tích gieo trồng, tăng hiệu quả kinh tế,
huyện Di Linh phấn đấu giá trị sản
xuất/ha canh tác đạt 135 triệu đồng và
GRDP bình quân đầu người 60 triệu
đồng trong năm 2019.

M.ĐẠO

Hơn 970 triệu đồng hỗ trợ
thiệt hại sản xuất do xả lũ
Từ nguồn ngân sách dự phòng năm
2019, huyện Đơn Dương vừa quyết
định hỗ trợ hơn 970 triệu đồng khắc
phục hậu quả thiệt hại sản xuất do xả lũ
hồ Đơn Dương vào cuối năm 2018.
Theo đó, UBND huyện Đơn Dương
giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn làm chủ đầu tư triển khai
550 triệu đồng gia cố chống sạt lở đoạn
bờ suối tại thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra. Và
hơn 420 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại rau
màu tại 5 xã và 2 thị trấn trong huyện.
Cụ thể, trên mỗi ha thiệt hại được hỗ
trợ 2 triệu đồng và xã Lạc Xuân có
diện tích thiệt hại nhiều nhất được chi
trả hỗ trợ số tiền hơn 117,5 triệu đồng.

VĂN VIỆT

300 triệu đồng cho nông dân
vay trồng cây sa chi
Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Lâm
Đồng cho biết, Qũy vừa giải ngân cho
nông dân tại xã Rô Men, huyện Đam
Rông vay 300 triệu đồng để phát triển
cây sa chi. Theo đó, 10 nông hộ thuộc
xã Rô Men được vay 30 triệu đồng/hộ
để trồng cây sa chi với lãi suất 0,7%
tháng thông qua hình thức vay tín chấp.
Được biết, 10 nông hộ này thành lập tổ
hợp tác trồng sa chi và đã có hợp đồng
bao tiêu sản phẩm với một công ty tại
thành phố Hồ Chí Minh.
Cây sa chi là một cây trồng còn khá
mới tại Lâm Đồng, được trồng để thu
hoạch hạt chế biến thành các loại thực
phẩm, dược phẩm có giá trị dinh dưỡng
cao. Hiện trên thị trường 1 kg hạt sa chi
rang được thu mua với giá từ 150-180
ngàn đồng.

D.Q

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Mỗi tổ chức,
mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”

N

ăm 2008, Trung
ương Hội Chữ thập
đỏ (CTĐ) Việt Nam
đã phát động Cuộc
vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá
nhân gắn với một địa chỉ nhân
đạo” với mục tiêu trợ giúp trực
tiếp, kịp thời và thiết thực các đối
tượng có hoàn cảnh khó khăn theo
hướng phát triển bền vững; nâng
cao năng lực vận động nhân đạo
của tổ chức Hội.
Để thực hiện tốt Cuộc vận động,
các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã
đảm bảo việc khảo sát, lập hồ sơ
đối tượng chính xác, đúng quy
trình. Trên cơ sở hồ sơ “Địa chỉ
nhân đạo” cụ thể, các cấp Hội
CTĐ trong tỉnh đã vận động cán
bộ, hội viên đăng ký trợ giúp và
tham mưu cho cấp ủy đảng, chính
quyền địa phương vận động các
cơ quan, tổ chức chính trị - xã
hội, các doanh nghiệp, các nhà
hảo tâm trợ giúp các đối tượng
cụ thể theo hồ sơ giới thiệu của
Hội. Các hình thức trợ giúp sát với
nhu cầu của đối tượng, tập trung
vào trợ cấp thường xuyên, khám
chữa bệnh, hỗ trợ vốn phát triển
sản xuất, hỗ trợ bò sinh sản, xây
nhà Chữ thập đỏ, cấp học bổng
thường xuyên hàng tháng hoặc
những hình thức hỗ trợ khác theo
hướng phát triển bền vững (hỗ trợ
học nghề, tạo việc làm cho người
khuyết tật nghèo…). Thông qua
hoạt động này đã giúp cho nhiều
trường hợp bị bệnh hiểm nghèo
được cứu chữa như: mổ tim, chạy
thận, điều trị bệnh ung thư máu, xạ
trị ung thư; nhiều em mồ côi được
tiếp tục đến trường,..

Qua 10 năm triển khai thực
hiện, các cấp Hội CTĐ trong
tỉnh đã tổ chức khảo sát và
lập danh sách 100% đối
tượng cần được trợ giúp;
đồng thời vận động được
1.908 cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, tổ chức và cá nhân
đỡ đầu, trợ giúp cho 5.959
địa chỉ, trị giá hơn 33,5 tỷ
đồng. Đến nay, Hội đã tạo
điều kiện cho 240 địa chỉ
vươn lên thoát nghèo, 1.194
địa chỉ tiếp tục được hỗ trợ.
Điển hình trong những năm qua
về Cuộc vận động phải ghi nhận

Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
Tỉnh Đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục
thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Phấn đấu
mỗi cơ quan, đơn vị nhận hỗ trợ, đỡ đầu ít nhất 1 địa chỉ nhân đạo.

Nhiều năm qua Ban từ thiện Phước Tâm TP HCM ủng hộ 7 bếp ăn tình thương tại các bệnh viện trong tỉnh.
(Trong ảnh: Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ Bếp ăn từ thiện huyện Đam Rông 10 triệu đồng). Ảnh: An Nhiên

sự đóng góp rất lớn của một số
công ty, doanh nghiệp, đơn vị đó
là: Công ty TNHH MTV Xổ số
Kiến thiết Lâm Đồng, đã thông
qua Hội xây dựng 71 căn nhà, trị
giá hơn 2 tỷ đồng, cấp học bổng
cho hàng trăm em học sinh và
đồng thời còn nhận đỡ đầu một số
địa chỉ nhân đạo với tổng số tiền
hơn 680 triệu đồng; Ngân hàng
Công thương Việt Nam Chi nhánh
Lâm Đồng hỗ trợ 340 triệu đồng
và xây 10 căn nhà; Công ty Cấp
thoát nước Lâm Đồng hỗ trợ 335
triệu đồng xây 11 căn nhà; Ban Từ
thiện Phước Tâm - Thành phố Hồ
Chí Minh do bà Lê Thị Phương
Dung, trưởng đoàn đã vận động,
tài trợ thành lập 7 bếp ăn tình
thương tại bệnh viện và Trung
tâm Y tế các đơn vị Bảo Lộc, Đạ
Huoai, Đạ Tẻh, Di Linh, Lâm Hà
và Đam Rông, với tổng trị giá trên
500 triệu đồng...
Ngoài ra, hội CTĐ các cấp
trong tỉnh còn nhận được sự đóng
góp của các đơn vị như: Quán
cơm chay Thiện Duyên Đà Lạt,
Công ty Xăng dầu Lâm Đồng,
Nhà thuốc Nhân Hòa; Công ty Cổ
phần Khoáng sản và vật liệu xây
dựng Lâm Đồng… Các cá nhân
như: bà Công Huyền Tôn Nữ Lệ
Hà hỗ trợ 40 triệu đồng cho 1 em

học sinh trong 3 năm và hàng
tháng tài trợ 100 kg gạo cho 5 em
mồ côi cả cha lẫn mẹ; bà Phạm
Thị Lệ Dung - Phó Chủ tịch Liên
đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng hỗ
trợ lâu dài cho địa chỉ nhân đạo
mồ côi; Thượng tọa Thích Thanh
Tân, trụ trì chùa Linh Quang Đà
Lạt tài trợ học bổng lâu dài cho
học sinh nghèo vượt khó…
Tại các huyện, thành Hội CTĐ
đã vận động các điển hình như:
Ông Đỗ Phú Quới (nguyên Bí
thư Huyện ủy Đạ Tẻh) trực tiếp
đỡ đầu 2 em mồ côi cha, mẹ về
tiền ăn học, hiện nay 2 em đã
học xong đại học và cao đẳng, ra
trường có công việc ổn định; ông
Trần Văn Sun - Chủ doanh nghiệp
Hiệp Hưng An, Thành phố Hồ
Chí Minh đã hỗ trợ Bếp ăn tình
thương CTĐ tại Trung tâm Y tế
huyện Đạ Tẻh hơn 5 năm và xây
nhà tình thương với số tiền trên
535 triệu đồng. Tại huyện Lâm
Hà, Đại đức Thích Minh Châu,
trụ trì chùa Bửu Sơn, hỗ trợ hàng
tháng 510 kg gạo cho 51 địa chỉ
và cam kết trợ giúp đến khi các
địa chỉ này thoát khỏi khó khăn.
Tại Cát Tiên, ông Nguyễn Văn
Thịnh ở xã Phước Cát 1 đã hỗ
trợ thường xuyên và lâu dài cho
30 địa chỉ nhân đạo và xây dựng

1 căn nhà tình thương trị giá 80
triệu đồng; Hội CTĐ huyện đã
phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự
huyện vận động hỗ trợ cho 8 đối
tượng xây nhà ở với số tiền 445
triệu đồng. Tại Bảo Lâm, Linh
mục Trần Đức Thành - Chánh
xứ Tân Rai đã vận động giúp đỡ
xây dựng 2 trường mầm non; Tập
đoàn Than và Khoáng sản Miền
Nam tài trợ xây dựng 41 căn nhà
trị giá 2,66 tỷ đồng…
Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch
Hội CTĐ tỉnh cho biết, với thành
quả 10 năm thực hiện Cuộc vận
động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân
gắn với một địa chỉ nhân đạo”,
Hội CTĐ tỉnh đã đề ra nhiệm
vụ và giải pháp tiếp tục thúc đẩy
cuộc vận động trong giai đoạn
2018 - 2027. Tiếp tục rà soát, đánh
giá để điều chỉnh danh sách “Địa
chỉ nhân đạo” theo đúng tiêu chí
của Cuộc vận động. Những nơi
đã hoàn thành khảo sát, lập hồ
sơ đối tượng, tiếp tục khảo sát
bổ sung mới hồ sơ các đối tượng
cần trợ giúp. Phấn đấu 100% “Địa
chỉ nhân đạo” được trợ giúp bởi
tổ chức Hội hoặc các tổ chức, cá
nhân khác với những cách thức
thích hợp theo sự giới thiệu của
Hội, đảm bảo hiệu quả, thiết thực
AN NHIÊN
và bền vững.

đổi giấy phép lái xe. Yêu cầu thực
hiện kiểm định xe cơ giới chặt chẽ,
đúng qui định. Song song đó, theo
kế hoạch dài hạn, tiếp tục tăng
cường công tác đầu tư xây dựng,
quản lý bảo trì và khai thác kết cấu
hạ tầng giao thông. Sở Giao thông
vận tải cũng như các địa phương
tiếp tục tập trung đầu tư hệ thống
giao thông đối nội, đối ngoại, hệ
thống giao thông nông thôn với

mục tiêu kết nối hiệu quả, nhằm
đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng
tăng của Nhân dân.
Lãnh đạo Sở Giao thông vận
tải cho biết, hiện Sở cũng đang
tích cực làm việc với các cơ quan
chức năng cấp Trung ương và địa
phương nhằm hoàn thành các mục
tiêu đề ra trong công tác xây dựng
kết cấu hạ tầng.

Số lượng phương tiện giao thông tăng cao
Theo số liệu thống kê của Phòng
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh,
chỉ trong quý 1/2019, cơ quan
Công an tỉnh đã cấp giấy đăng ký
mới cho 1.248 xe ô tô và 15.426 xe
mô tô. Như vậy, tổng số phương
tiện hiện đơn vị đang quản lý
là 56.834 xe ô tô và 988.771 xe
mô tô. Điều này cho thấy lượng
phương tiện giao thông trên địa
bàn toàn tỉnh đang tăng rất nhanh,

đó là chưa kể số phương tiện giao
thông các loại đăng ký quản lý ở
các địa phương khác lưu hành trên
địa bàn thành phố.
Trước tình hình phương tiện
giao thông tăng cao trong thời
gian gần đây, để tăng cường bảo
đảm trật tự an toàn giao thông, Sở
Giao thông vận tải đã ban hành
văn bản chấn chỉnh công tác đào
tạo, sát hạch giấy phép lái xe, cấp
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uất phát từ mục đích hạn chế tác
động lên tài nguyên rừng thông qua
cải thiện sinh kế cho người dân, Tổ
chức JICA của Nhật Bản đã hỗ trợ
một dự án tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới
Lang Biang (Quản lý tài nguyên thiên nhiên
bền vững (SNRM), hợp phần 3). Theo đó, từ
tháng 12/2017, nhóm công tác đã hợp tác với
Hội Nông dân 2 xã Đa Chais, Đa Nhim và
thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương), Chi
cục BVMT của Sở TN&MT, Phòng Nông
nghiệp - Phát triển nông thôn (NN&PTNT)
huyện Lạc Dương và doanh nghiệp tập huấn
ủ phân hữu cơ bằng vỏ cà phê cho lực lượng
nhận khoán bảo vệ rừng (BVR), tổ sản xuất
cà phê bền vững.

Dự án hướng đến là quản lý đất canh
tác, BVMT, giảm chi phí đầu tư, tăng
thu nhập cho nông dân nòng cốt, lực
lượng BVR trong các thôn mục tiêu
của Dự án.
Để thực hiện, các bên liên quan chịu trách
nhiệm một số nhiệm vụ như: xây dựng tiêu
chí chọn hộ, kế hoạch phối hợp thực hiện giữa
các bên tham gia; phối hợp với các bên tổ chức
các chuyến tham quan học tập, các hoạt động
giao lưu chia sẻ kinh nghiệm; hỗ trợ tập huấn
kỹ thuật, kinh phí mua vật tư để ủ phân; giám
sát, đánh giá mô hình để nhân rộng;... Sau
một thời gian triển khai, ThS Tôn Thất Minh,
tư vấn SNRM cho tôi biết, Dự án đã tổ chức
tập huấn cho 115 hộ dân với 127 người tham
gia, 5 cán bộ Trung tâm Nông nghiệp, 4 cán
bộ kiểm lâm... Mỗi hộ tập huấn được mang
về 300 kg compost để bón cho cà phê và hoa
màu khác. Ông Minh đánh giá hiệu quả: Về
kỹ thuật, người dân dễ áp dụng do kỹ thuật
đơn giản; phân compost có đủ chất dinh dưỡng
và các nguyên tố đa lượng - vi lượng giúp cây
trồng sinh trưởng tốt; cải tạo đất trồng trọt. Về

Bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó từ ảnh hưởng của sản xuất nông nghiệp là mối
quan tâm của toàn cầu. Giảm mở rộng diện tích trồng cà phê, tăng giá trị trên một diện
tích gieo trồng cũng là định hướng của nền nông nghiệp bền vững mà các nhà khoa học
đặc biệt nghiên cứu. Vì vậy, mô hình sử dụng vỏ quả cà phê để ủ thành phân hữu cơ là
lựa chọn giải quyết được các yêu cầu trên.

Triển khai trình diễn mô hình ủ phân hữu cơ từ vỏ cà phê ở xã Tà Nung. Ảnh: M.Đạo

kinh tế, giá thành rẻ hơn nhiều so với các loại
phân vô cơ và hữu cơ. So với NPK Bình Điền
rẻ hơn 7-9 triệu đồng/tấn; phân hữu cơ Sông
Gianh 4 triệu đồng/tấn; phân bò là 1,6 triệu
đồng/tấn và phân compost từ phân bò và vỏ cà
phê là 675 ngàn đồng/tấn. Cùng đó, mô hình
ủ phân hữu cơ từ vỏ cà phê còn đem lại giảm
thiểu ô nhiễm môi trường. Càng ý nghĩa hơn
là nhận thức và ý thức về BVMT của người
dân được nâng lên rất rõ.
Ông Hoàng Xuân Hải - Trưởng Phòng
NN&PTNT huyện Lạc Dương cho biết thêm:
Qua thực tế bón phân hữu cơ cho cây cà phê
tại thôn Đarahoa, xã Đa Nhim, phần trăm về
độ Brix của hạt cà phê tăng cao hơn nhiều (từ
hơn 14% lên khoảng 16,2%) so với bón phân
hóa học. Phân hữu cơ từ vỏ cà phê (nếu kết hợp
với phân chuồng theo phương pháp của Dự án)

còn hiệu quả kinh tế hơn so với phân bò. Các
nhà khoa học cũng nhận định giá trị dinh dưỡng
của phân ủ từ vỏ cà phê cao hơn nhiều so với
phân gia súc.
Đại diện Chi cục BVMT, chuyên viên Nguyễn
Khánh Ngân tham gia trực tiếp từ đầu việc triển
khai mô hình ủ phân từ vỏ cà phê của Dự án.
Qua những hiệu quả nêu trên, bà Ngân tiếp tục
triển khai tập huấn mở rộng đến nhiều đối tượng
để mong nhân rộng. Chương trình có sự tham
gia của đại diện nhiều cơ quan, đơn vị: UBND,
Phòng TN&MT và Hội Nông dân thành phố Đà
Lạt, huyện Lâm Hà; UBND xã Tà Nung (Đà
Lạt), xã Mê Linh (Lâm Hà); Cơ sở chế biến cà
phê trên địa bàn xã Tà Nung, xã Mê Linh và ở
huyện Di Linh.
Sơ bộ về quy trình xử lý vỏ cà phê làm phân
bón như sau: Để có 1 tấn phân hữu cơ cần

nguyên liệu của 400-500 kg (20 bao) vỏ cà
phê; trấu 4 bao; phân chuồng 400-500 kg (20
bao); cám gạo 10-20 kg; men rượu 100g. Quá
trình tạo nguyên liệu như sau: Để vỏ cà phê ráo
nước sau 2-3 ngày rồi trộn với 1-2 bao trấu, có
thể phun thêm nước gỉ đường (nếu có), đây là
công đoạn quan trọng nhất trong quá trình ủ
phân. Sau đó vun thành luống cao 0,5-0,7 m;
để lên men 2 tuần. Tiếp tục là chuẩn bị than
trấu: dùng 2 bao trấu đốt lửa chậm rồi sau đó
dập tắt lửa bằng nước. Lúc này là khâu khử
mùi, kích thích vi sinh vật có lợi phát triển. Đối
với cách làm cám gạo lên men như sau: 100 g
men rượu (nghiền mịn), 10-20 kg cám gạo, 1
lít nước. Nguyên liệu gồm phân chuồng, cám
gạo lên men, vỏ cà phê và than trấu trộn đều,
độ ẩm 50%. Trộn đều, vun đống cao 1 m và
ủ bạt, không để quá ẩm, ủ bao để khô thoáng
trong 10 ngày (3-5 ngày đảo trộn 1 lần để không
bón cục). Sau 10 ngày đảo trộn, thêm nước nếu
quá khô; sau 35-50 ngày các thành phần hoai
mục, nghĩa là đã thành phân hữu cơ sử dụng
cho cây trồng được.
Bà Nguyễn Khánh Ngân nhận xét với chúng
tôi: Mô hình ủ phân hữu cơ bằng vỏ cà phê
được tiếp nhận từ chuyên gia người Nhật. Qua
thực tế cho thấy, ở vùng Cầu Đất, người dân
làm khá thành công. Mô hình này so với sử
dụng phân hóa học đã khẳng định có nhiều ưu
điểm như ít tốn kém, phát triển bền vững, giảm
ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do thói quen,
bà con nông dân còn chưa nhiệt tình vận dụng
phương pháp ủ phân bằng vỏ cà phê. Vì vậy,
một mặt cần có những chế tài xử lý nghiêm
khi cá nhân, đơn vị vi phạm quy định về pháp
luật BVMT do nguồn thải vỏ cà phê; mặt khác,
khuyến khích, biểu dương những cá nhân, đơn
vị đã vận dụng phương pháp ủ phân hữu cơ từ
vỏ cà phê để BVMT. Để tiến hành, cần có sự
đồng thuận và đồng bộ trong tuyên truyền, phổ
biến đến kiểm tra, thanh tra của chính quyền địa
phương và các cơ quan chức năng.
ĐẠO PHAN

ĐÀ LẠT: Chủ động phòng chống thiên tai mùa mưa bão
Đà Lạt đang bắt đầu vào những tháng
mưa kéo dài, để đối phó với các diễn biến
phức tạp của thời tiết có thể xảy ra, thành
phố Đà Lạt đã triển khai kế hoạch và chuẩn
bị nhiều phương án để chủ động phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn
chế thấp nhất tác hại nếu có thiên tai xảy
ra, đặc biệt là ở vùng thấp, vùng trũng và
vùng sản xuất nông nghiệp.
ãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố Đà
Lạt cho biết, thời gian qua, thời tiết trên
địa bàn nhìn chung diễn biến khá phức
tạp, không phù hợp với quy luật nhiều năm.
Mùa mưa bắt đầu sớm và thường xảy ra hiện
tượng mưa đá, giông lốc... do đó, ngay từ đầu
năm, thành phố cũng đã kiện toàn Ban Chỉ huy
phòng chống bão lụt.
Là thành phố có địa hình đồi dốc, nhiều sông
- suối - hồ - đập, Phòng Kinh tế cũng đã phối
hợp với các đơn vị liên quan để lên kế hoạch
triển khai công tác phòng chống thiên tai mùa
mưa bão. Yêu cầu các phường, xã phối hợp
các đơn vị kiểm kê, rà soát tình trạng cây cối
có nguy cơ ngã đổ, khu vực nhà cửa, suối hồ
có nguy cơ sạt lở để lên kế hoạch chủ động đề
ra các phương án phối hợp phòng ngừa. Song
song đó, yêu cầu các phường, xã ra quân khơi
thông cống rãnh, nạo vét sông, hồ, suối bị bồi
lấp, bị rác che lấp... để lưu thông dòng chảy,
phòng chống ngập úng cục bộ.

L

Cả xô đá lớn gom được sau trận mưa đá
vào cuối tháng 4 vừa qua tại Đà Lạt. Ảnh: N.T

Trung bình mỗi năm, ở nước ta có khoảng 12
đến 13 cơn bão, hầu hết các cơn bão này đều ảnh
hưởng đến diễn biến thời tiết của Đà Lạt, đặc
biệt, khu vực Đà Lạt còn là nơi tiềm ẩn nhiều
lốc xoáy và mưa lớn. Từ đầu năm đến nay, theo
ghi nhận, trên địa bàn thành phố đã xảy ra vài
trận mưa lớn, trong đó có 2 trận mưa lớn kèm

mưa đá ở một số khu vực, đã gây ngập cục bộ
ở một số nhà dân và diện tích vườn rau, vườn
hoa ở khu vực gần hồ Than Thở, suối Cam
Ly... Tuy thiệt hại về tài sản không lớn nhưng
cũng đã gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất
của Nhân dân và đây cũng là dấu hiệu cho thấy
không thể chủ quan trong công tác phòng chống
thiên tai trên địa bàn thành phố. Trong cuộc họp
mới đây về công tác triển khai phòng chống
thiên tai năm 2019, lãnh đạo UBND tỉnh cũng
đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai
và Tìm kiếm cứu nạn cần chủ động hơn nữa
trong việc thông tin diễn biến tình hình thời tiết,
tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin
đại chúng, thậm chí là phát trên hệ thống loa
phường để người dân kịp thời, chủ động ứng
phó. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải thực
hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” - chỉ
huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương
tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ để chủ động thực
hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nếu xảy
ra thiên tai và “3 sẵn sàng”.
Bên cạnh những công tác trên, vào mùa mưa
bão, việc đảm bảo an toàn hồ chứa nước là một
trong những nhiệm vụ quan trọng. Trung tâm
Quản lý đầu tư và Khai thác công trình thủy lợi
cho biết, đến thời điểm này, đơn vị đã tổ chức
kiểm tra, lập kế hoạch bảo đảm an toàn cho
các hồ chứa. Ngay từ trước mùa mưa, Trung
tâm đã phối phợp với Phòng Kinh tế thành phố
Đà Lạt tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng
các công trình thủy lợi; triển khai phát quang,
sửa chữa, khơi thông dòng chảy kênh dẫn hạ
lưu tràn xả lũ, đảm bảo tiết diện thoát lũ. Song

song đó, Trung tâm cũng tăng cường công tác
tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện
pháp phòng, tránh, ứng phó với thiên tai trong
trường hợp có diễn biến khẩn cấp và tiến hành
triển khai ký hợp đồng điều tiết nước tại một
số công trình trọng yếu trên địa bàn thành phố.
Đơn vị cũng đã lên kế hoạch chi tiết, cụ thể lịch
điều tiết mực nước các công trình thủy lợi, hồ,
đập ở những khu vực cần thiết, dễ xảy ra ngập
úng trên địa bàn thành phố, để có dung tích
phòng lũ cho hồ chứa và khống chế lưu lượng
lũ như ở hồ Xuân Sơn, hồ Thái Phiên, hồ Đất
Làng, hồ Tập đoàn 5 Cam Ly...
Lãnh đạo Trung tâm cũng cho biết, trong
mùa mưa bão sắp tới, Trung tâm đã quán triệt
triển khai đến toàn thể cán bộ, nhân viên quản
lý công trình phải thường xuyên kiểm tra công
trình, đồng thời phải túc trực tại các công trình
khi xuất hiện những cơn mưa lớn, bão hoặc
áp thấp nhiệt đới.
“Mọi công tác đều phải chủ động. Phòng
cũng phối hợp và thường xuyên trao đổi thông
tin về diễn biến thời tiết với trung tâm khí
tượng thủy văn để kịp thời dự báo, chủ động,
kịp thời nắm bắt thông tin và thông báo đến
cho lãnh đạo các phường, xã và thông báo đến
người dân” - Lãnh đạo Phòng Kinh tế thành
phố Đà Lạt cho biết.
Và với rất nhiều những kế hoạch, phương
án chủ động từ các đơn vị liên quan, hy vọng
mùa mưa bão năm nay, Đà Lạt sẽ hạn chế
được đến mức thấp nhất những thiệt hại khi
có mưa bão xảy ra.
NGUYÊN THI
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QUỐC TẾ

Nhật Bản thành lập đơn vị chống khủng bố
chuẩn bị cho Olympic 2020

Khai mạc Hội thảo ASEAN
về quản lý rác thải nhựa ở đại dương

Ông Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ ASEAN,
Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Vừa qua, Hội thảo ASEAN (ARF) về quản
lý rác thải nhựa ở đại dương nhằm đảm bảo
đánh bắt cá bền vững và an ninh lương thực
ở khu vực ASEAN đã khai mạc tại thành phố
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Hội thảo được tổ chức theo thỏa thuận đạt
được tại cuộc họp cấp Bộ trưởng ARF lần thứ
25 tại Singapore đầu tháng 8/2018.
Hội thảo do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối
hợp cơ quan đồng cấp của Hoa Kỳ và Thái
Lan tổ chức, thu hút hơn 90 đại biểu tham dự.
Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Caryn R.
McClelland, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
nhấn mạnh, một đại dương khỏe mạnh sẽ góp
phần tăng trưởng kinh tế, tạo ra thịnh vượng
và đảm bảo an ninh lương thực cho mọi người
trên toàn cầu.
Tuy nhiên, các chuyên gia ước tính 80%
các mảnh vụn trên biển là chất thải đã bị xử
lý sai cách, xâm nhập vào đại dương từ các
nguồn trên đất liền, phần còn lại là ô nhiễm
chất thải từ tàu lưu thông trên biển, hoặc từ
số ngư cụ bị bỏ đi.
Ô nhiễm nhựa đại dương đã và đang đe dọa
các bãi biển, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp
thực phẩm và đa dạng sinh học.
Thực tế này đòi hỏi một bộ giải pháp rộng
và toàn diện, sự hợp tác của các bên liên quan
để xây dựng và thực hiện các chiến lược quản

lý nhựa nhằm ngăn ngừa và giảm chất thải
nhựa trên biển.
Tại hội thảo, ông Vũ Hồ, Vụ trưởng Vụ
ASEAN, Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ,
Việt Nam nhận ra tầm quan trọng của đại
dương và tài nguyên biển, do đó lâu nay đã
xây dựng một hệ thống quản lý nhà nước trên
biển và các đảo.
Gần đây, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị
quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế
biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,
với mục tiêu tăng cường sự bền vững phát
triển kinh tế biển.
Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu xây dựng
kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất
thải nhựa đại dương cũng như tìm hiểu để
xây dựng chính sách quản lý liên quan đến ô
nhiễm nhựa trên biển.
Trong phiên thảo luận đầu tiên, hội thảo
cho biết theo kết quả nghiên cứu, mỗi năm có
khoảng 8 triệu tấn nhựa thải ra đại dương trên
toàn cầu, tương đương một chiếc xe chở rác
đầy nhựa đổ xuống biển mỗi phút.
Năm trong số 10 quốc gia gây ô nhiễm
hàng đầu là thành viên ASEAN. Cuộc “khủng
hoảng” rác thải nhựa trên biển đòi hỏi cần có
sự hành động khẩn cấp, trong đó yêu cầu sự
hợp tác của nhiều quốc gia, các khu vực để đạt
được sự thống nhất cao trong hành động, đưa
ra giải pháp khắc phục hiệu quả và bền vững.
Các tham luận tại hội thảo đã nêu bật tác
hại to lớn của ô nhiễm rác thải nhựa dưới đại
dương đến nghề đánh bắt cá và nuôi trồng
thủy sản ở các vùng bờ biển trong khu vực.
Nhiều ý kiến thảo luận đã đưa ra các nguồn
lực cần huy động cũng như những thách
thức phải đối mặt; đồng thời nêu lên các
kinh nghiệm thực tế và cơ hội cho sự hợp tác
khu vực ASEAN, nhằm bảo tồn môi trường
biển và bảo đảm nghề đánh bắt thủy sản bền
vững, bảo đảm an ninh lương thực ở khu vực
ASEAN.
Hội thảo diễn ra đến hết ngày 15/5.
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Ngày 14/5, cơ quan cảnh sát Tokyo đã
chính thức thành lập đơn vị chống khủng
bố mới nhằm chuẩn bị sẵn sàng đối phó
với các mối đe dọa về an ninh khi nước này
sắp tổ chức sự kiện Olympic-Paralympic
năm 2020.
Lực lượng chống khủng bố mới, mang tên
Đơn vị Phản ứng nhanh ven bờ (WRT), có
nhiệm vụ tăng cường cảnh giới cho các địa
điểm thi đấu tập trung và làng vận động viên
Olympic tại các khu vực ven bờ.
Khoảng 40% các địa điểm thi đấu tại
Olympic-Paralympic 2020 nằm ở các khu
vực ven bờ, trong khi làng vận động viên
nằm ngay sát vịnh Tokyo.
Sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo,
nơi dự kiến sẽ đón hàng triệu khách du lịch
quốc tế nhân dịp sự kiện này, vốn cũng được
xây dựng trên khu vực vịnh Tokyo.
Chính vì vậy, công tác bảo đảm an ninh
tại các khu vực ven bờ đòi hỏi phải có các
lực lượng an ninh chuyên trách và phản
ứng nhanh.
Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ tham gia các
hoạt động bảo vệ các nhân vật quan trọng
nước ngoài tới thăm Nhật Bản trong trường
hợp cần thiết.
Ngay sau khi thành lập, WRT sẽ được
huy động để tham gia công tác đảm bảo an

ninh chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản
của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến
vào cuối tháng 5 này.
Các thành viên của WRT sẽ được trang
bị súng tiểu liên, sử dụng xe máy nước và
xuồng máy để có thể nhanh chóng đối phó
được với các vụ tấn công khủng bố từ đường
biển hoặc ngăn chặn những kẻ tình nghi bỏ
chạy bằng đường biển.
Đại diện cơ quan cảnh sát Tokyo cho rằng
việc thành lập đơn vị WRT sẽ giúp lực lượng
an ninh có thể tăng cường bảo vệ cho những
khu vực ven bờ vốn chưa được canh phòng
nghiêm ngặt.
Trước đó, cảnh sát Tokyo cũng đã thành
lập Đơn vị Phản ứng nhanh (ERT) với nhiệm
vụ chống khủng bố trên bộ.
Với sự ra đời của đơn vị WRT, giới
chức cảnh sát Tokyo hy vọng sẽ có thể
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thành phố
Tokyo trong quá trình diễn ra OlympicParalympic 2020.
Để bảo đảm an ninh cho Olympic 2020,
cảnh sát Tokyo cũng phối hợp với các đơn
vị điều hành sân bay quốc tế Haneda và các
tuyến tàu trọng điểm để chia sẻ thông tin với
mục tiêu nhanh chóng đối phó và trấn áp với
các diễn biến đe dọa về an ninh trên thực địa.
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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 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.
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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