Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT
Điện thoại: 3822472 - 3822473
Fax: 3827608
E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

SỐ 5328 - THỨ HAI, NGÀY 10/6/2019
CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

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

Ngày hội của khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh
* Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(MTTQVN) tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII,
nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trọng thể trong
hai ngày 6 - 7/6 tại Hội trường Trung tâm Hành
chính tỉnh Lâm Đồng. Đây là sự kiện chính trị
quan trọng, là ngày hội của khối đoàn kết các
dân tộc trong tỉnh.
Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phùng

Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương
MTTQVN; Trần Đức Quận - Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các ban
xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa
phương trong tỉnh; và 315 đại biểu đại diện cho
khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Đến
dự Đại hội còn có lãnh đạo Ủy ban MTTQVN

thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đắk Lắk, Kon
Tum, Khánh Hòa và Ninh Thuận.
Khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng
Ánh Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy
ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Với
tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đồng
thuận - Phát triển”, đề nghị mỗi đại biểu phát
XEM TIẾP TRANG 2
huy trí tuệ, trách nhiệm,...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
“Người cách mạng phải có đạo đức cách
mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được
nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”
ĐÂY LÀ LỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG TÁC PHẨM
BÀN VỀ “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG”, VIẾT VÀO THÁNG 12/1958

Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo
gương Bác khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Cử tri Lâm Đồng
kiến nghị Quốc hội
nhiều vấn đề xác đáng
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
đang diễn ra trong không khí sôi
nổi với tinh thần đoàn kết, đổi mới,
trí tuệ và trách nhiệm cao, thu hút
sự quan tâm của cử tri và Nhân
dân. Cùng cả nước góp phần xây
dựng hoàn chỉnh pháp luật, cử tri
Lâm Đồng đã kiến nghị về một số
vấn đề tồn tại, nổi cộm trong nước
thời gian qua và mong muốn Quốc
hội, Chính phủ quan tâm giải quyết.
TRANG 2

Xây dựng xã hội học tập
ở vùng dân tộc thiểu số
TRANG 5

KINH TẾ

Đông Nam Á:
Thương mại điện tử
phát triển vượt bậc
TRANG 3
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng biểu trưng và giấy chứng nhận cho 5 gương điển hình tham gia buổi giao lưu.

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN HUYỆN DI LINH LẦN THỨ V (NHIỆM KỲ 2019-2024)

Tuổi trẻ Di Linh chung tay xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Cuộc vận động “Tuổi
trẻ chung tay xây dựng nông
thôn mới” do Trung ương Đoàn phát
động; thời gian qua, Huyện đoàn Di Linh
đã phát huy tinh thần xung kích, tình
nguyện của tuổi trẻ, tích cực đảm nhận,
tham gia xây dựng nhiều mô hình, công
trình, phần việc thanh niên, góp phần
làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn
mới ở địa phương.
TRANG 5

Bảo Lộc chủ động phòng, chống
sốt xuất huyết

TRANG 4

TRANG 7

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Ngang nhiên vận chuyển
gỗ trái phép
bằng xe máy độ chế
TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Bít đường đi của dân,
bị xử phạt hành chính
và buộc khôi phục lại
tình trạng ban đầu
TRANG 7
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Ngày hội của khối đại đoàn kết...
... thống nhất ý chí, hành động,
thực hiện tốt các nhiệm vụ Đại hội
đề ra, góp phần xây dựng và thực
hiện thắng lợi mục tiêu, chương
trình hành động nhiệm kỳ mới,
quyết tâm xây dựng tỉnh Lâm Đồng
phát triển toàn diện và bền vững.
Theo Báo cáo chính trị của Đại
hội, trong nhiệm kỳ qua, MTTQVN
các cấp trong tỉnh luôn đề cao vai
trò, trách nhiệm trước Đảng và
Nhân dân, không ngừng nỗ lực đổi
mới nội dung, phương thức, nâng
cao hiệu quả hoạt động, triển khai
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội đại biểu MTTQVN tỉnh Lâm
Đồng lần thứ VII đề ra, góp phần
xây dựng, củng cố vững chắc khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với
cả hệ thống chính trị phát huy sức
mạnh tổng hợp, động viên toàn dân
tham gia xây dựng gia đình, cộng
đồng, quê hương Lâm Đồng ngày
càng phát triển, ổn định...
Đánh giá về hoạt động của
MTTQVN tỉnh Lâm Đồng trong
nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Ủy
ban Trung ương MTTQVN Phùng
Khánh Tài khẳng định: 5 năm qua,
Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm
Đồng đã chung sức đồng lòng cùng
với Đảng bộ, chính quyền phát huy
thuận lợi, vượt qua khó khăn thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của
tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình
quân đạt trên 8,3%, thu nhập bình
quân đầu người năm 2018 đạt trên
59,7 triệu đồng. Lâm Đồng trở thành
địa phương phát triển nông nghiệp
mạnh, là trung tâm nghiên cứu, sản
xuất nông nghiệp công nghệ cao của

TIẾP TRANG 1

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận đã trao tặng đại hội
bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đồng thuận - Phát triển”.

cả nước và khu vực Đông Nam Á, là
địa điểm du lịch - dịch vụ và du lịch
canh nông hấp dẫn, thu hút trên 6,5
triệu lượt du khách năm 2018. Trong
thành tựu chung đó, MTTQVN các
cấp trong tỉnh và các tổ chức thành
viên đã có những đóng góp quan
trọng, phát huy sức mạnh khối
đoàn kết toàn dân, thực hiện dân
chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền vững mạnh, động
viên Nhân dân đồng thuận thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp
phần xây dựng tỉnh nhà ổn định và
phát triển toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí
Trần Đức Quận đánh giá cao những
thành quả quan trọng của MTTQ các
cấp trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là
trong công tác tuyên truyền, vận
động; phát huy vai trò tích cực của
người tiêu biểu, người có uy tín trong
cộng đồng dân cư, trong các dân tộc,
tôn giáo để thu hút các tầng lớp nhân
dân thực hiện các chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, hưởng ứng các phong
trào thi đua yêu nước, các cuộc vận
động do Mặt trận phát động; đóng
góp công sức to lớn vào quá trình
xây dựng tỉnh Lâm Đồng ổn định,

phát triển bền vững. Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong
nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQVN
tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc
tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương,
đường lối của Đảng về đại đoàn kết
toàn dân tộc đã được quy định trong
Cương lĩnh chính trị của Đảng, trong
Hiến pháp và Luật Mặt trận; đẩy
mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao
nhận thức trong hệ thống chính trị và
toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết
toàn dân tộc, về vị trí, vai trò, chức
năng, nhiệm vụ của MTTQVN trong
giai đoạn mới. Đồng thời, tiếp tục
phát huy truyền thống đoàn kết của

quê hương Lâm Đồng, thực hiện
tốt Chủ đề, Tiêu đề Đại hội được
lượng hóa bằng 5 chương trình hành
động cụ thể; qua đó làm tròn trọng
trách của mình trong giai đoạn cách
mạng mới, xứng đáng với niềm tin
của Đảng bộ và Nhân dân các dân
tộc tỉnh nhà.
Kết quả, Đại hội đã hiệp thương
cử 95 vị vào Ủy ban MTTQVN tỉnh
khóa VIII, cử 7 đại biểu đi dự Đại
hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN
lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Tại Hội nghị lần thứ nhất đã hiệp
thương cử 8 vị vào Ban Thường trực
Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa VIII để
giúp Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa
VIII điều hành, triển khai thực hiện
Nghị quyết và Chương trình hành
động của Đại hội trong 5 năm tới.
Trong đó, ông Nguyễn Trọng Ánh
Đông tiếp tục được tín nhiệm cử giữ
chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN
tỉnh khóa VIII; 4 Phó Chủ tịch Ủy
ban MTTQVN tỉnh khóa VIII gồm
các ông: Đường Anh Ngữ, Trương
Thành Được, Bon Yô Soan và bà
Lê Thị Xuân Liên.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết
với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ Đổi mới - Đồng thuận - Phát triển”;
thông qua Báo cáo chính trị với tiêu
đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động, thực hiện
dân chủ, tăng cường đồng thuận
xã hội, xây dựng Lâm Đồng phát
triển toàn diện và bền vững”; thống
nhất mục tiêu, nhiệm vụ và Chương
trình hành động của MTTQVN tỉnh
nhiệm kỳ 2019 - 2024.
NHÓM PV

Cử tri Lâm Đồng kiến nghị Quốc hội nhiều vấn đề xác đáng

T

rước kỳ họp thứ 7, tại 12
điểm tiếp xúc trong tỉnh,
các đại biểu Quốc hội
Lâm Đồng đã tiếp nhận
160 lượt cử tri phát biểu ý kiến, kiến
nghị về nhiều vấn đề nổi cộm trong
xã hội. Cử tri Lâm Đồng kiến nghị
Quốc hội về tình trạng tội phạm liên
quan đến xâm hại tình dục, sử dụng
chất kích thích khi lái xe đang có xu
hướng gia tăng và đáng báo động.
Tuy nhiên, trên thực tế số hành vi vi
phạm trên chưa được pháp luật hình
sự quy định cụ thể, chỉ xử lý hành
chính ở mức nhẹ, chưa đủ sức răn
đe, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét
sửa đổi Bộ luật Hình sự, tăng khung
hình phạt lên, đồng thời điều chỉnh,
sửa đổi, bổ sung các quy định trong
hệ thống pháp luật cho phù hợp tình
hình thực tế hiện nay.
Về lĩnh vực giao thông vận tải, cử
tri Tây Nguyên nói chung và cử tri
Lâm Đồng nói riêng rất hoan nghênh
Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải
trong việc tiếp thu ý kiến, kiến nghị
của cử tri. Cụ thể, đã quan tâm cấp
kinh phí để sửa chữa, duy tu, bảo
dưỡng tuyến Quốc lộ 27 trong 2 năm
2018 - 2019. Tuy nhiên, việc duy tu,
sửa chữa chỉ mang tính trước mắt,
tạm thời đối với mặt đường, nên chỉ
trong vài tháng, sau mùa mưa lũ lại
tiếp tục hư hỏng, không đảm bảo
an toàn trên toàn tuyến Quốc lộ 27

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra trong không khí sôi nổi với tinh thần đoàn kết, đổi mới,
trí tuệ và trách nhiệm cao, thu hút sự quan tâm của cử tri và Nhân dân. Cùng cả nước góp phần xây
dựng hoàn chỉnh pháp luật, cử tri Lâm Đồng đã kiến nghị về một số vấn đề tồn tại, nổi cộm trong
nước thời gian qua và mong muốn Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết.
đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nội
dung này cử tri đã kiến nghị hơn 10
năm nay, đến nay cử tri tha thiết đề
nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao
thông vận tải quan tâm, xem xét ưu
tiên phân bổ vốn đầu tư cho tuyến
Quốc lộ 27, đưa vào danh mục dự án
công trình cấp bách, nhằm nâng cấp,
mở rộng theo phương thức từng đoạn
bằng nguồn vốn dự phòng hàng năm,
hoặc đưa vào danh mục đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021 - 2026. Việc
quan tâm bố trí vốn nâng cấp Quốc lộ
27 không chỉ góp phần đảm bảo giao
thông của các tuyến quốc lộ trên địa
bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung
mà còn góp phần quan trọng trong
việc giúp huyện Đam Rông - Lâm
Đồng sớm ra khỏi danh sách huyện
nghèo một cách bền vững.
Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị
Chính phủ chỉ đạo cương quyết việc
triển khai thực hiện phương án thu
phí tự động tại tất cả các trạm thu phí
trên toàn quốc dứt điểm trong năm
2019, để đảm bảo công khai, minh
bạch tại các trạm thu phí dịch vụ
đường bộ BOT hiện hành, nhằm đáp
ứng mong đợi của cử tri cả nước.
Về lĩnh vực giáo dục đào tạo, cử

tri Lâm Đồng bày tỏ băn khoăn về
tiến độ, phương thức xử lý và trách
nhiệm người đứng đầu ngành giáo
dục, lãnh đạo các địa phương nơi
xảy ra vi phạm và trách nhiệm của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo
với tư cách là “tư lệnh” của ngành
với những vụ việc gian lận điểm
thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung
học phổ thông Quốc gia năm 2018.
Cử tri kiến nghị các cơ quan chức
năng có thẩm quyền tập trung xử lý
cương quyết, nghiêm minh, không
có “vùng cấm”, kịp thời công khai
kết quả xử lý cho cử tri cả nước biết,
đặc biệt là trước khi thông qua Luật
Giáo dục (sửa đổi) và trước kỳ thi
tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc
gia năm 2019.
Liên quan đến lĩnh vực tài nguyên
- môi trường, đông đảo cử tri cho
rằng thực trạng công tác quản lý,
bảo vệ rừng tại Tây Nguyên hiện
nay còn yếu, tình trạng phá rừng,
lấn chiếm đất rừng vẫn diễn ra rất
nghiêm trọng. Cử tri phản ánh việc
xử lý vi phạm hiện nay chưa kịp
thời và không đảm bảo tính nghiêm
minh. Chính vì vậy, cử tri kiến nghị
Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ

đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp
với ngành điều tra, xử lý nghiêm
các đối tượng có liên quan đến vi
phạm trong công tác quản lý, bảo
vệ rừng tự nhiên; đồng thời, xử lý
trách nhiệm người đứng đầu, cơ
quan, đơn vị quản lý rừng nơi xảy ra
vi phạm theo tinh thần Kết luận của
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc tại Hội nghị về các giải pháp
khôi phục rừng vùng Tây Nguyên,
nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu
giai đoạn 2016 - 2021.
Về lĩnh vực an ninh trật tự, trong
thời gian gần đây, các cơ quan chức
năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ
ma túy với số lượng lớn, không chỉ
vài bánh, vài kg mà lên tới hàng
tạ, hàng tấn ma túy. Việt Nam đã
trở thành địa điểm tập kết và trung
chuyển ma túy phục vụ nhu cầu sử
dụng không chỉ trong nước mà cả các
nước trong khu vực và trên thế giới.
Cử tri Lâm Đồng, nhất là các cử tri
lớn tuổi bày tỏ sự lo ngại trước vấn
nạn trên, đề nghị Bộ Công an cần
có các giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả
để ngăn chặn thực trạng này. Đồng
thời, tình trạng ngáo đá do nghiện hút
không kiểm soát được đã gây hoang

mang, lo lắng cho người dân về sự
mất an toàn; đã xảy ra nhiều vụ án
nghiêm trọng, thương tâm liên quan
đến tình trạng ngáo đá, khiến người
dân rất đau lòng, kiến nghị Bộ Công
an và các cơ quan liên quan cần có
biện pháp quản lý, phát hiện, ngăn
chặn kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn
cho người dân.
Liên quan đến lĩnh vực công
thương, trong tháng 3 và tháng 4
năm 2019, cử tri nhiều địa phương
rất bức xúc về việc giá điện tăng
“đột biến”, vượt xa giá điện theo
thông báo tăng giá của Tập đoàn
Điện lực Việt Nam. Việc tăng giá
điện đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời
sống của người dân, kéo theo việc
gia tăng chỉ số giá dịch vụ và tiêu
dùng. Cử tri đề nghị Chính phủ và
các cơ quan có thẩm quyền làm rõ
vấn đề này và có những giải pháp
thiết thực trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng
Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu
Quốc hội Lâm Đồng cho rằng,
những kiến nghị của cử tri Lâm
Đồng là hoàn toàn xác đáng, sát thực
tiễn, chúng tôi sẽ có trách nhiệm
tổng hợp báo cáo, tiếp tục kiến nghị
Quốc hội, chất vấn Chính phủ và các
bộ, ngành Trung ương tại kỳ họp thứ
7, Quốc hội khóa XIV, nhằm đáp
ứng mong đợi của cử tri và Nhân
dân Lâm Đồng.
NGUYỆT THU

KINH TẾ
ĐÔNG NAM Á:

Thương mại điện tử phát triển vượt bậc
Năm 2018, thương mại
điện tử Đông Nam Á trở thành
một trong những lĩnh vực
kinh tế phát triển nhanh nhất
của khu vực
Trong ba năm qua, thương mại điện tử
(TMĐT) là lĩnh vực nổi bật nhất của nền kinh
tế số với gần 11 tỷ đô la Mỹ trong tổng giá trị
giao dịch năm 2017 và con số này tăng lên
23 tỉ đô la vào năm 2018.
Để so sánh, năm 2015, quy mô của TMĐT
chỉ đạt 5,5 tỉ đô la và tăng gấp bốn lần thể hiện
tốc độ tăng trưởng gộp hằng năm (CAGR) là
62% trong giai đoạn này.
Trong số các động lực chính của sự gia tăng
trong lĩnh vực thương mại điện tử của khu vực
là sự hiện diện của các cổng mua sắm như
Lazada thuộc sở hữu của Alibaba, Shopee và
Tokopedia. Về quy mô các sàn thương mại
điện tử này đã đạt mức tăng trưởng gấp bảy
lần kể từ năm 2015 và dẫn dắt cuộc chơi về
TMĐT ở khu vực.
Sức hút của các trang web này đối với
người tiêu dùng được thể hiện sinh động
nhất trong sự kiện mua sắm Ngày Độc thân
11/11 vào năm ngoái được tổ chức ở cả sáu
quốc gia mà nó hoạt động gồm Singapore,
Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines
và Việt Nam.

Theo số liệu thống kê trên địa bàn toàn
tỉnh, số doanh nghiệp phải nộp báo cáo
quyết toán thuế năm 2018 là 6.564 doanh
nghiệp, số đã nộp 5.975 doanh nghiệp, đạt
91%. Trong đó, số doanh nghiệp có lãi
2.618 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 43,8% với
số lãi 5.426 tỷ đồng. Qua đó, số thuế miễn
giảm 55,2 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh
nghiệp phải nộp 734,8 tỷ đồng. Số doanh
nghiệp lỗ 2.842 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ
47,6% với tổng số lỗ 1.287,5 tỷ đồng. Còn
lại 515 doanh nghiệp chưa phát sinh doanh
thu, chiếm tỷ lệ 8,6%.

Hơn 40,7 ngàn mã số thuế
đang hoạt động
Trong vòng chưa đầy 1 thập kỷ, Alibaba đã biến một ngày chẳng mấy danh tiếng trở thành sự kiện mua sắm
lớn nhất hành tinh.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, ngành
Thuế Lâm Đồng đã cấp mới 1.359 mã số
thuế (MST); trong đó, tổ chức 837 MST,
hộ cá nhân kinh doanh 522 MST. Bên cạnh
đó, có 1.537 MST tạm ngừng hoạt động,
bao gồm: 209 MST của các tổ chức và
1.328 MST hộ cá nhân. Tính đến nay, MST
đang hoạt động là 40.707 MST, trong đó tổ
chức 9.739 MST, hộ cá nhân 30.968 MST.
Tỷ lệ doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt
100%; đăng ký nộp thuế điện tử với cơ
quan thuế 100%; chứng từ nộp thuế điện tử
96,73%; tiền nộp thuế điện tử 98,06%.
P.L.H

Quy mô ngày lễ
Độc thân so với
tổng thời gian
mua sắm
từ Black Friday
tới Cyber Monday
của Mỹ.

Thương mại điện tử năm 2019
Với TMĐT liên tục gặt hái mức lợi nhuận
kỷ lục, lĩnh vực này sẽ đóng một vai trò có
giá trị trong nền kinh tế kỹ thuật số của khu
vực. Trong một bản nghiên cứu chung của
Google và Temasek, nền kinh tế internet của
Đông Nam Á dự kiến sẽ trị giá hơn 240 tỷ
đô la vào năm 2025, nhiều hơn 40 tỷ đô la so
với dự kiến đầu tiên vào năm 2018. Đến năm
2025, thương mại điện tử được dự đoán là có
giá trị 102 tỷ đô la - chiếm hơn 40 phần trăm
tổng giá trị của nền kinh tế số của khu vực.
Khi TMĐT tiếp tục phát triển, dự kiến các
chính phủ ở Đông Nam Á sẽ muốn có một
miếng bánh này. Một số chính phủ đã nghiên
cứu ý tưởng đánh thuế các giao dịch TMĐT
vào năm 2018 và sẽ không ngạc nhiên khi
các giao dịch TMĐT bị đánh thuế trong năm
2019 này.
Thái Lan đã thực hiện nó vào năm ngoái
bằng cách tính thuế giá trị gia tăng đối với mua
hàng thương mại điện tử. Tại Indonesia, chính
phủ yêu cầu người kinh doanh trực tuyến
phải đăng ký mã số thuế. Đáng ngạc nhiên,
Singapore vẫn chưa công bố thuế kỹ thuật số
hoặc thuế đối với TMĐT nhưng một số nhà

quan sát tin rằng đây chỉ là vấn đề thời gian.
Theo tờ The AseanPost, sự cạnh tranh giữa
các công ty TMĐT lớn cũng dự kiến sẽ nóng
lên trong năm 2019. Những công ty lớn như
Lazada, Shopee và những công ty TMĐT
khác sẽ tranh giành miếng bánh thị phần ở tất
cả các thị trường trong khu vực.
Điều đó có nghĩa là, TMĐT sẽ thâm nhập
rộng hơn, từ thành phố, khu đô thị lớn ra các
khu độ thị, thành phố hạng hai và tiến về
nông thôn - nơi mà sự hiện diện của TMĐT
còn rất hiếm hoi; đồng thời cũng được dự báo
là những nơi mang lại cho các công ty kinh
doanh TMĐT, các công ty khởi nghiệp TMĐT
hay nhà cung cấp dịch vụ mạng di động sẽ có
triển vọng doanh số đáng mơ ước.
Lazada và Shopee là những người khổng
lồ trong cuộc chiến mở rộng TMĐT và có
số vốn lớn để chi tiêu cho việc nắm bắt các
thị trường khác nhau so với các công ty khởi
nghiệp địa phương còn non trẻ. Điều này có
thể là một sự trở ngại lớn đối với các doanh
nghiệp khởi nghiệp địa phương muốn tham
gia vào thị trường TMĐT.
D.Q (Theo The AseanPost)

Xây dựng bảng giá đất trên 147 phường, xã
Dự án “Xây dựng bảng giá đất các loại”
trên địa bàn 147 phường, xã thuộc 12 huyện,
thành trong tỉnh Lâm Đồng vừa được phê
duyệt, tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng.
Theo đó, đơn vị thực hiện được giao cho
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi
trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm

43,8% doanh nghiệp báo cáo
quyết toán thuế có lãi

PHẠM LÊ

Theo Lazada, trong Ngày Độc thân
2018, có hơn 20 triệu người tiêu
dùng đã vào trang web của Lazada
và mua sắm.
Lazada Malaysia báo cáo rằng họ đã vượt
qua kỷ lục doanh số năm 2017 chỉ trong
chưa đầy chín giờ đồng hồ và lượng giao
dịch diễn ra trên trang web trong mỗi phút
là hơn 3.000 giao dịch.
Người ta nói rằng, một trong những lý
do lớn nhất khiến mua sắm trực tuyến trở
nên rất phổ biến rộng hơn trong khu vực là
do tầng lớp trung lưu ngày càng phát triển.
Và khi có một tầng lớp trung lưu ngày càng
lớn mạnh có nghĩa là mức thu nhập khả
dụng cao hơn dẫn đến khả năng chi tiêu của
người tiêu dùng tăng cao hơn. Cùng với dân
số trẻ và tỷ lệ thâm nhập của internet ngày
càng tăng, không có gì lạ khi ai đó nói ví
von rằng, TMĐT ở Đông Nam Á như bầu
trời rực sáng và cuốn hút.
Sự tăng trưởng về quy mô hoạt động và
doanh thu của ngành thương mại điện tử
cũng làm lộ ra những điểm nghẽn trong hoạt
động thương mại điện tử cần giải quyết,
như thanh toán điện tử và vận chuyển hàng
hóa trong lĩnh vực này. Viễn cảnh của một
tương lai gần với việc ứng dụng thực tế của
mạng di động tốc độ cao 5G, blockchain,
IoT, dữ liệu… cho thấy tiềm năng khai thác
thương mại ở ngành này còn quá lớn, vừa
khẳng định sự thách thức chưa bao giờ dễ
dàng trong việc tìm ra các phương thức phù
hợp cho một nền TMĐT xuyên biên giới
bên cạnh TMĐT nội địa với những nét đặc
thù của từng quốc gia trong khu vực.
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Đồng. Thời gian triển khai từ nay đến trước
ngày 15/8/2019, Trung tâm hoàn thành tổ
chức điều tra, khảo sát giá đất thị trường, xây
dựng và lấy ý kiến về dự thảo bảng giá các
loại đất trên 147 phường, xã nói trên. Tiếp
theo, đến tháng 10/2019, Trung tâm trình dự
thảo bảng giá đất cho Hội đồng thẩm định tỉnh

Lâm Đồng xem xét, báo cáo lên UBND tỉnh
Lâm Đồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường để
xin ý kiến điều chỉnh, bổ sung trước khi phê
duyệt ban hành.
Bảng giá đất các loại trên 12 huyện, thành
trong tỉnh Lâm Đồng có hiệu lực thực hiện
trong 5 năm, kể từ năm 2020. MẠC KHẢI

Lâm Hà: Nhân dân đóng góp
1,3 tỷ đồng xây dựng NTM
Hội Nông dân huyện Lâm Hà thông tin,
từ đầu năm 2019 tới nay, hội viên nông dân
đã tham gia xây dựng 8 km đường giao
thông nông thôn, khơi thông cống rãnh,
mương dẫn nước là 756 km với tổng ngày
công là 770 công. Về kinh phí, theo chủ
trương Nhà nước và Nhân dân cùng làm,
nông dân các xã Nam Hà, Mê Linh, Đạ
Đờn, Liên Hà và Đan Phượng đã đóng góp
1,3 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn.
Tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới, nông dân Lâm Hà đang
tiếp tục góp công, hiến đất, cây trồng, đóng
góp kinh phí, cùng Nhà nước hoàn thiện cơ
sở hạ tầng trên địa bàn huyện.
D.Q

Đam Rông phát triển 3 ha
nuôi cá nước lạnh
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện Đam Rông, toàn huyện
Đam Rông hiện có 5 doanh nghiệp và 4
nông hộ nuôi cá tầm với tổng diện tích 3 ha,
sản lượng đạt trên 10 tấn/năm.
Trong đó có hộ gia đình với diện tích 1 ha
đã xây dựng 22 bể (thể tích mỗi bể 100 m3)
nuôi lên đến 15.000 - 20.000 cá tầm thương
phẩm; 44 bể ươm cá tầm giống và nuôi cá
tầm nhỏ. Hộ gia đình này đã chủ động nhập
trứng cá tầm từ Nga về ấp nở thành công.
Kết quả một vụ nuôi cá tầm thương phẩm
từ 12 - 18 tháng, trọng lượng đạt từ 1,8 - 2,5
kg/con, năng suất 10 - 15 kg/m3. Hiện tại,
với giá bán khoảng 170.000 - 200.000 đồng/
kg, trừ các khoản chi phí thì lợi nhuận trung
bình khoảng 1,2 - 2 triệu đồng/m3/vụ.
Được biết, với độ cao từ 600 m trở lên so
với mặt biển, nguồn tài nguyên nước lạnh
dồi dào, huyện Đam Rông phát triển nghề
nuôi cá nước lạnh thương phẩm từ năm
2016 đến nay, bắt đầu từ các mô hình gia
đình với quy mô khoảng 1.000 - 5.000 con.
VĂN VIỆT
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Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo
gương Bác khu vực miền Trung và Tây Nguyên

N

gày 8/6, tại thành phố
Đà Lạt, Ban Tuyên giáo
Trung ương phối hợp
với Đài Truyền hình
Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy Lâm Đồng đã tổ chức chương
trình giao lưu điển hình tiêu biểu
trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2019, khu vực miền Trung và
Tây Nguyên.
Tham dự có các đồng chí: Võ Văn
Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí
thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban
Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn
Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương
Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng
nói Việt Nam; Trần Đức Quận
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm
Đồng; Trần Văn Hiệp - Ủy viên
Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; các đồng
chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lâm Đồng; và đại diện lãnh đạo 5
địa phương: Quảng Nam, Kon Tum,
Ninh Thuận, Quảng Trị, Lâm Đồng.
Tham gia chương trình giao lưu
là 5 cá nhân điển hình tiêu biểu
trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
ở nhiều lĩnh vực thuộc khu vực

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng
trao Kỷ niệm chương và hoa cho đại diện các địa phương.

miền Trung và Tây Nguyên. Các
gương điển hình đã chia sẻ nhiều
câu chuyện, cách làm gắn liền với
thực tế cuộc sống và công việc hằng
ngày ở địa phương mình. Đó là sơ
Hường ở Mái ấm Tín Thác (Bảo
Lộc), một tấm lòng nhân hậu, một
phụ nữ có tình yêu thương vô bờ
bến dành cho những đứa trẻ mồ côi
bị vứt bỏ từ khi mới lọt lòng. Đó
là cựu chiến binh Kator Văn (xã
Phước Trung, huyện Bác Ái, Ninh

Thuận), lá cờ đầu trong nhiều hoạt
động, phong trào về kinh tế, xóa đói
giảm nghèo, xây dựng khu dân cư
văn hóa ở Ninh Thuận; Trung úy
A Hí - bộ đội biên phòng tỉnh Kon
Tum, người chiến sỹ đã nỗ lực phấn
đấu đạt nhiều thành tích trong công
tác; bà Nguyễn Thị Hồng Hải - nhân
viên Trường Mầm non Tây Hồ (xã
Tam Lộc, Phú Ninh, Quảng Nam)
đã không ngại khó, ngại khổ tình
nguyện làm xe ôm đưa đón miễn phí

các cháu học sinh có hoàn cảnh khó
khăn đến trường đi học; và gương
tập thể Công an huyện Triệu Phong,
tỉnh Quảng Trị với nhiều cách làm
sáng tạo trong vận động bà con
vùng đồng bào có đạo tham gia vào
phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc...
Hoàng Ngọc Thuận - sinh viên
Khoa Công nghệ thông tin Trường
Cao đẳng Nghề Đà Lạt, một trong
số gần 200 thanh niên đến tham dự

buổi giao lưu, chia sẻ: “Lần đầu tiên
em được tham dự một buổi giao lưu
về gương điển hình học tập và làm
theo Bác, em cảm thấy rất xúc động.
Những câu chuyện của các cô, chú ở
nhiều nơi, trong đó có những người
công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng
dân tộc thiểu số, dân trí còn thấp,
kinh tế còn nghèo nhưng họ lại có
trái tim nhân hậu, có lý tưởng sống
rõ ràng cùng với ý chí nỗ lực phấn
đấu hướng tới những mục đích cao
đẹp trong cuộc sống. Hình ảnh của
chú bộ đội người dân tộc thiểu số
ở Kon Tum, hình ảnh sơ Hường
(Bảo Lộc) chăm sóc những đứa trẻ
mồ côi như con ruột của mình... rất
bình dị nhưng thật cảm động và cao
quý. Qua đây, em cũng rút ra nhiều
bài học về cuộc sống của cá nhân
mình, cũng như chắt lọc được rất
nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống”.
Chương trình giao lưu được thu
hình và phát trên Đài Truyền hình
Việt Nam, nhằm nhân rộng những
mô hình hay, cách làm tốt trong cán
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân
dân, thúc đẩy, tạo sức lan tỏa sâu
rộng hơn nữa phong trào học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh trên cả nước.
NGUYÊN THI - VĂN BÁU

Tuổi trẻ N’Thol Hạ chung tay vì cuộc sống cộng đồng

T

oàn xã N’Thol Hạ hiện có
khoảng hơn 1.780 hộ dân
với khoảng hơn 8 ngàn nhân
khẩu, trong đó đồng bào các dân tộc
thiểu số chiếm hơn 86%. Người dân
nơi đây sống dựa vào nông nghiệp
là chính, thu nhập không ổn định,
tỷ lệ hộ nghèo còn cao, một số hủ
tục lạc hậu vẫn tồn tại trong một bộ
phận Nhân dân của xã. Cảnh quan
môi trường trên địa bàn N’Thol Hạ
trước đây chưa được khang trang,
sạch đẹp. Từ thực tế đó, phát huy
tinh thần “Đâu cần thanh niên có,
đâu khó có thanh niên”, đoàn viên,
thanh niên (ĐVTN) các dân tộc xã
N’Thol Hạ đã đoàn kết, xung kích,
tình nguyện cùng nhau góp phần
xây dựng quê hương.
Anh Lò Vũ Đại - Chủ tịch Hội Liên
hiệp thanh niên (LHTN) xã N’Thol
Hạ cho biết, toàn xã hiện có 1.270
hội viên thanh niên đang sinh hoạt ở
10 chi hội trực thuộc. Thời gian qua,
thanh niên N’Thol Hạ đã phát huy
sức trẻ, không ngại khó khăn, tích
cực tham gia các hoạt động trên mọi
lĩnh vực nhằm chung tay xây dựng
cuộc sống cộng đồng ngày càng tốt
đẹp hơn. Trong đó, nổi bật là hoạt
động chung tay xây dựng nông thôn
mới (NTM) trên địa bàn. Khi bước
vào triển khai, thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
NTM, xã N’Thol Hạ có xuất phát
điểm thấp, đa số người dân các dân
tộc tại địa phương chưa hiểu về chủ
trương này và chưa nhiệt tình hưởng
ứng. Chính vì vậy, Hội LHTN Việt
Nam xã N’Thol Hạ đã phối hợp với
mặt trận và các tổ chức đoàn thể

N’Thol Hạ là một xã thuần nông có đông đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đức Trọng. Mọi mặt
đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng trên địa bàn chưa phát triển. Thời
gian qua, tuổi trẻ N’Thol Hạ đã không ngừng phát huy vai trò của mình, xung kích, tình nguyện vì
cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội tại địa phương.
khác tại địa phương đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, vận động trong các
tầng lớp nhân dân, nhất là ĐVTN. Vì
ĐVTN đa số là lực lượng lao động
chính trong các gia đình và có trình
độ, nhận thức, tiếp thu nhanh nên
qua đó, các chủ trương về xây dựng
NTM cũng được lan tỏa nhanh nhất
đến các hộ dân.
Chung tay xây dựng NTM,
ĐVTN xã N’Thol Hạ đã tích cực
vận động gia đình hiến đất, hiến cây,
đóng góp ngày công, tiền của để xây
dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên
địa bàn. Đồng thời ĐVTN trong xã
thời gian qua đã tham gia trồng mới
được hàng ngàn cây xanh các loại,
vệ sinh hàng trăm km đường giao
thông và nạo vét được hàng chục
km kênh mương trên địa bàn. Bên
cạnh đó, các bạn trẻ đã tham gia
sửa chữa được 3 lớp học cho học
sinh tại Trường Mẫu giáo N’Thol
Hạ và thực hiện công trình “Thắp
sáng đường quê” dài gần 7 km.
Hàng tháng, Hội LHTN xã N’Thol
Hạ triển khai “Ngày thứ bảy tình
nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”
để thực hiện các công trình, phần
việc, xây dựng mô hình thôn, xã
sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.
Ngoài ra, lực lượng ĐVTN cũng đã
cùng nhau tuyên truyền, vận động
Nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây
dựng nếp sống mới ở khu dân cư.

Tuổi trẻ N’Thol Hạ
chung tay
vì cuộc sống
cộng đồng.
Ảnh: D.D

Từ một địa phương còn nhiều khó
khăn, không mấy thuận lợi nhưng
xã N’Thol Hạ đã nỗ lực cố gắng và
về đích trong chương trình xây dựng
NTM năm 2016.
Cùng với nhiều hoạt động sôi
nổi, thiết thực vì cuộc sống cộng
đồng thì các hoạt động khác như,
thăm hỏi, tặng quà, sửa chữa, xây
dựng nhà tình nghĩa... cũng được
tuổi trẻ xã N’Thol Hạ quan tâm
thực hiện thường xuyên. Thông

qua nhiều chương trình ý nghĩa
như “Tình nguyện mùa đông”,
“Xuân yêu thương”, “Trung thu cho
em”...; trong những năm qua, tuổi trẻ
N’Thol Hạ đã vận động, quyên góp,
phối hợp trao hàng ngàn phần quà
cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn; trao hàng trăm suất học bổng
cho học sinh nghèo vượt khó học
giỏi; sửa chữa nhà ở cho người già
neo đơn trên địa bàn, với tổng kinh
phí hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra,

ĐVTN trong xã cũng đã xây dựng
và duy trì “Hũ gạo neo đơn” để vận
động mọi người cùng chia sẻ, ủng
hộ gạo và các nhu yếu phẩm khác
giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn,
người già neo đơn tại địa phương.
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã
N’Thol Hạ đánh giá, phong trào “Vì
cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã
hội” trong những năm qua đã được tổ
chức Đoàn - Hội tại địa phương thực
hiện tốt, mang lại hiệu quả thiết thực.
Đa số đoàn viên, thanh niên trên địa
bàn có bản lĩnh, có tinh thần dấn thân
vào các phong trào tình nguyện. Thời
gian tới, Hội LHTN xã sẽ phát huy
những kết quả đạt được, khắc phục
những khó khăn, hạn chế, tiếp tục
tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện
để tuổi trẻ N’Thol Hạ phát huy vai
trò, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, kiến
thức, kinh nghiệm, trí tuệ để xung
kích phát triển cộng đồng, an sinh
xã hội, xây dựng quê hương ngày
càng phát triển.
Chị Nguyễn Thị Định - Chủ tịch
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện
Đức Trọng cho biết: Phong trào “Vì
cuộc sống cộng đồng, vì an sinh
xã hội” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ
trong đoàn viên, hội viên thanh niên
xã N’Thol Hạ. Tuổi trẻ nơi đây đã
thực hiện nhiều phong trào, hoạt
động ý nghĩa để chung tay vì cuộc
sống cộng đồng, góp phần xây dựng
quê hương. Với những thành tích đã
đạt được, vừa qua Hội LHTN xã
N’Thol Hạ được nhận Bằng khen
của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam
tỉnh Lâm Đồng trao tặng.
DUY NGUYỄN

VĂN HÓA - XÃ HỘI

THỨ HAI 10 - 6 - 2019

5

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN HUYỆN DI LINH LẦN THỨ V (NHIỆM KỲ 2019-2024)

Tuổi trẻ Di Linh chung tay xây dựng nông thôn mới

X

ác định ý nghĩa và tầm
quan trọng của Chương
trình mục tiêu Quốc gia
xây dựng NTM, những
năm qua, Ban Thường vụ Huyện
đoàn Di Linh đã chỉ đạo các cơ
sở đoàn đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động, nhằm giúp đoàn
viên, thanh niên (ĐVTN) và Nhân
dân nâng cao nhận thức, hiểu được
ý nghĩa của nội dung chương trình
xây dựng NTM. Đồng thời tích cực
tổ chức các buổi lồng ghép nội dung
tuyên truyền vào các đợt sinh hoạt
đoàn, hội; đẩy mạnh thi đua, huy
động sức trẻ, xung kích, tình nguyện,
chủ động tham gia vào hoạt động
phong trào; thực hiện xây dựng các
công trình, phần việc thanh niên.
Theo anh Vũ Thành Công - Bí
thư Huyện đoàn Di Linh, bằng
những công trình, phần việc cụ thể,
thiết thực, tuổi trẻ huyện Di Linh đã
đảm nhận xây dựng nhiều mô hình
“Thanh niên tham gia xây dựng
NTM, đô thị văn minh”. Cụ thể
là xây dựng công trình Thắp sáng
đường quê, tôn tạo cảnh quan, bảo
vệ môi trường; giải quyết các vấn
đề an sinh xã hội, phát triển cộng
đồng và đảm bảo an ninh trật tự,
xây dựng đời sống văn hóa, phát
triển kinh tế. Các cơ sở đoàn đã
triển khai, tổ chức thực hiện những
nội dung ý nghĩa đó và thu hút đông
đảo ĐVTN tham gia.
Với những công trình, phần việc
cụ thể, có ý nghĩa thiết thực và được
triển khai sâu rộng ở địa bàn dân

Thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” do Trung ương Đoàn phát
động; thời gian qua, Huyện đoàn Di Linh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ,
tích cực đảm nhận, tham gia xây dựng nhiều mô hình, công trình, phần việc thanh niên, góp phần
làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.
cư, nhất là vùng đồng bào dân tộc
thiểu số đã tác động tích cực đến
việc nâng cao nhận thức của người
dân trong tham gia chương trình xây
dựng NTM. Nhân dân cùng hiến đất
làm đường, đóng góp ngày công lao
động, kinh phí; thực hiện các hoạt
động bảo vệ môi trường, thu gom
rác thải, ứng phó với biến đổi khí
hậu; tu sửa đường làng, ngõ xóm;
chỉnh trang nhà ở khu dân cư...
Trong nhiệm kỳ qua, Huyện đoàn
Di Linh đã xây dựng hơn 100 công
trình, phần việc thanh niên chung
tay xây dựng NTM, đô thị văn
minh với các công trình trọng điểm
như “Đoạn đường thanh niên tự
quản”, “Tuyến đường văn minh”,
“Thắp sáng đường quê”, “Vườn
hoa thanh niên”, trang bị “bể bơi di
động”, công trình “Giàn hoa leo”;
đóng góp hơn 3.500 ngày công lao
động và hơn 1,2 tỷ đồng xây dựng
hội trường, làm đường bê tông hóa,
nhựa hóa; đóng góp hơn 2.500 ngày
công lao động và hơn 300 triệu đồng
san lấp, tu sửa sân bóng đá, bóng
chuyền; ra quân trồng hơn 10.000
cây xanh, hoa. Đến nay, Huyện đoàn
Di Linh đã hỗ trợ 8 sân chơi thiếu
nhi cho học sinh trên địa bàn các xã
với số tiền 70 triệu đồng.
Đoàn xã Hòa Bắc, Tân Lâm, Tam

Đoàn viên, thanh niên giúp dân làm sân, cổng, hàng rào. Ảnh: L.P

Bố... là các đơn vị điển hình trong
việc thực hiện cuộc vận động tham
gia xây dựng NTM, Tuổi trẻ tình
nguyện vì cuộc sống cộng đồng...
Từ đầu năm đến nay, Đoàn xã Hòa
Bắc phối hợp cùng chi đoàn và chi
bộ, ban nhân dân các thôn trên địa
bàn xã đã thực hiện 3 công trình
“Thắp sáng đường quê” có chiều
dài 3 km, với tổng số tiền trên 50
triệu đồng. Ánh điện từ những công
trình “Thắp sáng đường quê” không
chỉ góp phần chiếu sáng, làm đẹp
đường làng, ngõ xóm, phục vụ việc
đi lại thuận tiện cho Nhân dân, mà
còn góp phần đảm bảo an ninh, trật

tự, an toàn giao thông. “Đoàn viên
thanh niên xã Hòa Bắc đã tích cực
tham gia thực hiện các công trình,
phần việc thanh niên, cụ thể: trồng
chăm sóc đường hoa, vệ sinh môi
trường, khơi thông cống rãnh. Bên
cạnh đó, cùng với các mạnh thường
quân giúp đỡ các em học sinh có
hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn
lên trong học tập; các đối tượng
bị tai nạn giao thông, bị hỏa hoạn,
mồ côi cha mẹ được ổn định cuộc
sống...”, anh Trần Văn Năng - Bí thư
Đoàn xã Hòa Bắc phấn khởi.
Cùng với việc tham gia xây dựng
cơ sở hạ tầng nông thôn, bảo vệ, tôn

tạo cảnh quan môi trường...; Huyện
đoàn Di Linh còn chú trọng giúp
ĐVTN phát triển kinh tế gia đình,
cải thiện, nâng cao đời sống. Huyện
đoàn đã phối hợp với các đơn vị liên
quan tổ chức các chương trình tư
vấn, định hướng nghề nghiệp, khởi
nghiệp cho thanh niên, học sinh trên
địa bàn; tổ chức 75 lớp tập huấn
chuyển giao khoa học - kỹ thuật về
tái canh cà phê; hội thảo về phân
bón, chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
vật nuôi cho hơn 4.350 hội viên,
thanh niên tham gia, qua đó thanh
niên đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ
khoa học - kỹ thuật vào sản xuất
mang lại hiệu quả kinh tế cao; đồng
thời đã thành lập 2 tổ hợp tác thanh
niên tại xã Hòa Bắc và Gia Hiệp...
Từ đó, nhiều ĐVTN đã mạnh dạn
xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả,
vươn lên làm giàu chính đáng.
Anh Vũ Thành Công, Bí thư
Huyện đoàn Di Linh cho biết:
“Trong năm 2019, Huyện đoàn Di
Linh có kế hoạch làm 19 km công
trình Thắp sáng đường quê, hỗ trợ
300 bao xi măng, ngày công lao
động làm 30 sân bê tông cho đồng
bào dân tộc thiểu số xã Tam Bố, làm
4 sân chơi cho thiếu nhi...”.
Với tinh thần xung kích, tình
nguyện,sự chung tay, góp sức của
tuổi trẻ không những từng bước
nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của người dân, mà còn góp
phần làm thay đổi diện mạo nông
thôn ngày càng khởi sắc.
LAM PHƯƠNG

Xây dựng xã hội học tập ở vùng dân tộc thiểu số
Với trên 91% hộ đồng bào dân
tộc thiểu số (DTTS), Chi hội
Khuyến học tổ dân phố (TDP)
Đăng Gia (thị trấn Lạc Dương,
huyện Lạc Dương) đã tích cực
vận động người dân tham
gia phong trào khuyến học,
khuyến tài, trở thành mô hình
xã hội học tập tiêu biểu của
địa phương.

C

ứ mỗi dịp hè, học sinh, sinh
viên trong TDP Đăng Gia lại
háo hức đón chờ những phần
thưởng từ Chi hội Khuyến học. Đã
trở thành thông lệ gần 5 năm nay,
những học sinh, sinh viên có thành
tích xuất sắc trong năm học vừa qua
sẽ được Chi hội khen thưởng.
Ông Păng Ting Uôk - Chi hội
trưởng Chi hội Khuyến học TDP
Đăng Gia cho hay: “Mặc dù kinh
phí hạn hẹp, nhưng Chi hội luôn
tổ chức khen thưởng, động viên,
khuyến khích các cháu đạt thành
tích tốt trong học tập. Đồng thời,
hỗ trợ những học sinh, sinh viên có
hoàn cảnh gia đình khó khăn để các
em có thêm động lực đến trường”.
Làm công tác khuyến học ở vùng
đồng bào DTTS, khó khăn lớn nhất
theo ông Păng Ting Uôk là vận động
bà con đóng góp quỹ hội. Bởi đa số

Từ việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng xã hội học tập,
hầu hết học sinh trong độ tuổi ở TDP Đăng Gia đều được đến trường. Ảnh: V.H

người dân trong TDP sinh sống bằng
nghề nông nghiệp, chủ yếu trồng cà
phê và số ít trồng rau, hoa nên trong
khi nhiều nơi đến thời điểm này đã
thu xong quỹ khuyến học, nhưng ở
TDP Đăng Gia lại thu vào cuối năm
- là thời điểm người dân thu hoạch
cà phê. Tuy khó khăn là vậy, nhưng
Chi hội Khuyến học đã tăng cường
công tác tuyên truyền, vận động để
người dân hiểu được việc đóng quỹ
hội sẽ đem lại nguồn động viên, hỗ
trợ học tập cho chính con em họ.
Đồng thời, tạo sự chuyển biến về
nhận thức để người dân tham gia
phong trào khuyến học, xây dựng

xã hội học tập.
“Sau thời gian tuyên truyền, vận
động, đa số người dân trong TDP
đã tích cực tham gia phong trào
khuyến học, khuyến tài. Số lượng
hội viên tham gia Chi hội Khuyến
học ngày càng nhiều. Nếu như năm
2011, chỉ có 38 hội viên/196 hộ, tỷ
lệ 19% thì đến năm 2018, hội viên
phát triển tăng lên 210/223 hộ, tỷ lệ
93%. Trước đây, có năm không thu
được quỹ hội nên mọi hoạt động gần
như bế tắc do thiếu kinh phí. Những
năm gần đây, quỹ hội tăng dần qua
từng năm. Năm 2015 chỉ thu được
2,8 triệu đồng thì đến năm 2018 thu

được gần 5 triệu đồng. Do đó, số học
sinh, sinh viên nghèo vượt khó được
hỗ trợ ngày càng nhiều, năm 2015
được 2 suất, năm 2016 được 3 suất,
năm 2017 được 4 suất và năm 2018
được 7 suất cùng với khen thưởng
các cháu có thành tích trong học
tập”, ông Uôk chia sẻ.
Đã trở thành sinh viên năm thứ 2
Trường Đại học Công nghiệp thành
phố Hồ Chí Minh, Cil Gyôl yên tâm
học tập vì khi đậu đại học được Chi
hội khen thưởng và hỗ trợ tiền xe về
nhà dịp tết. Gia đình khó khăn, cha
sức khỏe yếu, mọi khoản trong nhà
đều trông chờ vào sức lao động của
mẹ trên mảnh vườn nhỏ. Nhà neo
người nhưng chị Cil Glẹ - mẹ của
Cil Gyôl vẫn động viên con theo
học bởi “được Chi hội Khuyến học
tuyên truyền, vận động cũng như hỗ
trợ, động viên, gia đình tôi cố gắng
cho cháu học tập để sau này có việc
làm đỡ vất vả như cha mẹ”.
Cũng với suy nghĩ đó, nhiều gia
đình trong TDP đã tạo mọi điều kiện
để con em được đến trường, hạn chế
tình trạng học sinh bỏ học. Năm học
2018 - 2019 vừa qua, TDP Đăng Gia
có 192 học sinh trong độ tuổi được
đến trường, trong đó, 90 học sinh
mầm non và tiểu học, tỷ lệ 99%;
THCS&THPT 86 học sinh, tỷ lệ
91%; đặc biệt có 16 sinh viên đang
theo học tại các trường đại học, cao
đẳng, trung cấp.

Không những vậy, việc học tập
của người lớn cũng được quan tâm
bằng nhiều hình thức. Chi hội kết
hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ
chức nhiều lớp học chuyển đổi cơ
cấu cây trồng, chuyển giao khoa học
kỹ thuật... thu hút sự tham gia của
đông đảo người dân. Năm 2018, có
212/225 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình
học tập, đạt tỷ lệ 94% và được TDP
đề nghị cấp trên công nhận gia đình
văn hóa.
“Nhiều năm nay, Chi hội Khuyến
học TDP Đăng Gia luôn làm tốt
công tác khuyến học, khuyến tài.
Đây cũng là Chi hội vùng DTTS
điển hình, thường xuyên được
tuyên dương, khen thưởng. Từ việc
vận động người dân tích cực tham
gia phong trào khuyến học đã góp
phần xây dựng xã hội học tập, tạo
động lực phát triển kinh tế - xã hội,
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
cho người dân. Hội Khuyến học thị
trấn cũng chú trọng công tác tuyên
truyền, vận động các tầng lớp nhân
dân ở địa bàn dân cư tích cực thực
hiện chủ trương xây dựng xã hội học
tập; đồng thời, động viên, khuyến
khích mỗi gia đình và cộng đồng tạo
điều kiện thuận lợi để mọi người có
cơ hội học tập và học tập suốt đời”,
ông Bùi Văn Thụy - Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn
Lạc Dương cho biết.
VIỆT HÙNG
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100% lực lượng bảo vệ
dân phố được tập huấn
nghiệp vụ, pháp luật

Ngang nhiên vận chuyển gỗ trái phép
bằng xe máy độ chế
Thay vì vận chuyển với số lượng lớn bằng ô tô, gần đây nhiều đối tượng ở xã Đà
Loan, Ninh Loan (Đức Trọng) sử dụng xe máy độ chế để vận chuyển gỗ trái phép
đưa đi tiêu thụ.

Một lớp tập huấn nghiệp vụ, pháp luật
được tổ chức tại Trung tâm chính trị TP Đà Lạt.

Công an tỉnh tổ chức 4 lớp tập
huấn nghiệp vụ, pháp luật cho lực
lượng bảo vệ dân phố thuộc 12
phường và 4 xã của TP Đà Lạt diễn
ra từ 29/5 đến hết ngày 12/6.
Trong thời gian 3 ngày của mỗi
lớp, các thành viên bảo vệ dân phố
đã được đại diện lãnh đạo các phòng
nghiệp vụ Công an tỉnh truyền đạt
những kiến thức cơ bản liên quan đến
công tác quản lý, giúp đỡ người chấp
hành xong án phạt tù về địa phương
cư trú; công tác tiếp nhận, quản lý,
giáo dục, giúp đỡ người thi hành
án ngoài xã hội; công tác nắm tình
hình, quản lý hành chính về trật tự xã
hội liên quan đến hoạt động của lực
lượng bảo vệ dân phố và công tác hòa
giải, giải quyết vụ việc về an ninh trật
tự cũng như công tác tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật của bảo
vệ dân phố.
Do là lực lượng gần dân, tiếp cận
sớm nhất mọi tình hình, vụ việc
xảy ra tại cơ sở nên việc tập huấn
nghiệp vụ, pháp luật cho các thành
viên Ban bảo vệ dân phố được Công
an tỉnh chú trọng và tổ chức thường
xuyên hàng năm với yêu cầu 100%
lực lượng bảo vệ dân phố phải được
tập huấn.

ĐỨC HUY

ĐẠ HUOAI:

Trên 4,7 tỷ đồng cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho người nghèo
Đạ Huoai cho biết, trong 3 năm
gần đây, từ năm 2016 đến 2018,
huyện đã chi kinh phí mua thẻ bảo
hiểm y tế cấp cho 6.983 lượt người
nghèo, cận nghèo với tổng số tiền
trên 4,7 tỷ đồng.
Trong số này có 3.954 thẻ được
cấp cho những hộ nghèo, 3.029 thẻ
cấp cho các thành viên gia đình hộ
cận nghèo.
Ngoài ra, huyện còn thực hiện
chính sách hỗ trợ 70% mức đóng
bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ
nông nghiệp, lâm nghiệp có mức
sống trung bình chưa có thẻ bảo
hiểm y tế. Trong năm 2018 vừa qua,
UBND huyện đã phê duyệt 703 hộ
có mức sống trung bình với 2.752
khẩu để làm cơ sở thực hiện hỗ trợ
mua thẻ bảo hiểm y tế cho những
người được thụ hưởng.

GIA KHÁNH

Tang vật là xe máy độ chế cùng gỗ bị lâm tặc bỏ lại được lực lượng chức năng thu giữ.

“Đội quân” 7, 8 xe
Những ngày này, khi vụ việc phá rừng
nghiêm trọng tại Lâm Hà chưa lắng xuống thì
tại huyện Đức Trọng, lại rộ lên việc người dân
của Đức Trọng vào rừng giáp ranh tỉnh Bình
Thuận để khai thác gỗ trái phép. Và khác với
trước đây, thay vì lâm tặc thu gom, dùng xe
ô tô vận chuyển gỗ ra khỏi rừng thì nay bằng
phương tiện xe máy độ chế để vận chuyển.
Tối ngày 20/5 vừa qua, Hạt Kiểm lâm Đức
Trọng phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng
hộ (QLRPH) Tà Năng, UBND xã Tà Năng tiến
hành tuần tra, kiểm tra tại Tiểu khu 367, xã Đà
Loan và Tiểu khu 368, xã Tà Năng (vùng giáp
ranh 2 xã) phát hiện 1 chiếc xe mô tô độ chế
đang bốc gỗ lên xe. Tiếp cận hiện trường có 6
đối tượng đang thực hiện hành vi vi phạm. Khi
tổ công tác tiến hành giữ xe thì 3 đối tượng đã
bỏ chạy khỏi hiện trường, còn lại 3 đối tượng.
Sau khi giữ xe, tổ công tác đã báo cáo vụ việc
cho lãnh đạo Hạt Kiểm lâm để tăng cường lực
lượng hỗ trợ tổ công tác để phòng ngừa các
đối tượng chống đối cướp lại xe máy. Đồng
thời, phối hợp với Công an kinh tế huyện Đức
Trọng để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, lực lượng
hỗ trợ chưa kịp vào tới hiện trường thì các đối
tượng đã gọi khoảng 20 người đến tại hiện
trường khống chế, đe dọa và uy hiếp tổ công
tác, tháo dỡ toàn bộ số lâm sản trên xe để lại
ở hiện trường và lấy xe máy đi mất. Do lực
lượng của tổ công tác lúc này chỉ có 8 người
nên không giữ được xe mà chỉ ghi hình được
một số đối tượng cướp xe máy độ chế ra khỏi
hiện trường.
Ông Nguyễn Hữu Trung, Trưởng Ban
QLRPH Tà Năng cho biết, tình trạng chở

ỐNG KÍNH BẠN ĐỌC

gỗ bằng xe máy đã diễn ra từ nhiều năm nay
nhưng rất khó xử lý triệt để. Các đối tượng đi
theo đoàn, khi vận chuyển gỗ đối tượng nào
cũng có dao Thái, để cắt dây gỗ tẩu tán tang
vật và chống trả lực lượng khi bị phát hiện.
Ông Trung nói thêm, trước vụ việc ngày 20/5,
vào ngày 14/5, lực lượng của Ban QLRPH Tà
Năng cũng đã phối hợp với Công an xã Đa
Quyn bắt quả tang một vụ vận chuyển 1,076
m3 gỗ xẻ được chở trên 7 chiếc xe máy độ chế.
Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng
đã bỏ xe và tang vật để tẩu thoát, lực lượng
chức năng phải khó khăn lắm mới có thể đưa
tang vật về trụ sở của Ban QLRPH Tà Năng.

Để giải quyết triệt để tình trạng này
gặp rất nhiều khó khăn, do họ đi rất
nhiều khung giờ, chạy xe tốc độ cao,
nếu đuổi theo thì không chỉ nguy
hiểm tính mạng cho lực lượng chức
năng mà còn cho chính đối tượng
vận chuyển gỗ.
Hoặc khi bị phát hiện và ngăn chặn thì họ
huy động người tới để trấn áp lực lượng chức
năng nhằm thoát thân.
Một người dân thôn Tà Sơn (xã Tà Năng)
cho biết, ngày đỉnh điểm có thể có trên 15 chiếc
xe máy vào rừng chở gỗ ra ngoài, họ chở rất
ngang nhiên. Hàng ngày, có một nhóm khoảng
chục người vào rừng đốn hạ cây, họ cưa gỗ ra
thành từng khúc và sẽ có một đội ngũ xe máy
vào chở đi tiêu thụ, giá tiền cao thấp tùy loại
gỗ tốt xấu, mỗi chuyến như thế sau khi ăn chia
mỗi người có thể kiếm được hàng triệu đồng.

Tiến sâu hơn vào rừng thuộc khu vực giáp ranh
với tỉnh Bình Thuận, đập vào mắt chúng tôi
là những cây gỗ hàng chục năm tuổi trơ gốc
nằm ngổn ngang khắp nơi. Từ ven đường mòn
nhiều cây gỗ vừa bị lâm tặc đốn hạ, một vài
cây đã được cắt khúc sẵn để đưa ra khỏi rừng.
Không chỉ ngang nhiên vận chuyển gỗ
ra khỏi rừng, xe máy độ chế cũng chính là
phương tiện chủ lực để đưa gỗ từ bìa rừng ra
ngoài tiêu thụ. Ngay trên quốc lộ từ xã Ninh
Loan ra, việc vận chuyển gỗ ra ngoài tiêu thụ
diễn ra phức tạp. Những khung giờ vận chuyển
rầm rộ nhất là chạng vạng tối (khoảng từ 18
- 20 giờ) và khung giờ rạng sáng (từ 2 - 4 giờ
sáng). Những đối tượng vận chuyển gỗ bằng
xe máy trên tuyến đường này vô cùng liều lĩnh
và tinh vi. Đi trước những xe máy chở gỗ bao
giờ cũng có xe máy “báo hiệu”, hoặc thậm chí
là xe ô tô cản đường phía sau. Khi bị phát hiện,
các đối tượng sẵn sàng chống trả, bỏ tang vật
và hay “dằn mặt” lực lượng theo dõi.

Khó khăn trong xử lý
Hiện nay, các lực lượng chức năng và chính
quyền địa phương đều nắm được thông tin về
tình trạng phá rừng và vận chuyển gỗ trái phép
bằng xe máy, tuy nhiên việc xử lý gặp rất nhiều
khó khăn, do địa hình, địa bàn phức tạp và thủ
đoạn của lâm tặc. Ông Nguyễn Văn Trung,
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đức Trọng cho biết,
trọng điểm về tình hình mua bán, vận chuyển
lâm sản trái pháp luật vẫn còn xảy ra tại khu
vực giáp ranh với huyện Bắc Bình, Tuy Phong
của tỉnh Bình Thuận. Các đối tượng tại các xã
Ninh Loan, Đà Loan sử dụng xe máy được cải
tiến, độ chế để vận chuyển lâm sản trái phép
về tập kết hoặc tiến hành sang xe ngay để đưa
đi các nơi tiêu thụ. Lực lượng kiểm lâm cũng
đã phối hợp với công an, các Ban QLRPH,
UBND các xã tiến hành truy quét, đẩy đuổi
nhưng lâm tặc hoạt động ngày càng tinh vi hơn,
dùng phương tiện gọn nhẹ để vận chuyển, sẵn
sàng bỏ gỗ và chống trả hòng tháo thân. Chúng
tôi cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra nhưng
khi đi thì phải có tổ chức, xếp thành từng đoàn.
Các đối tượng này biết được thì ngừng mọi
hoạt động, chỉ khi nào không có đoàn kiểm
tra mới tiếp tục qua mắt lực lượng chức năng
vào rừng khai thác và vận chuyển tiếp. Chính
vì vậy việc xử lý vụ việc đối với địa phương
gặp rất nhiều khó khăn, do lực lượng mỏng,
nguồn kinh phí hạn hẹp.
Cũng theo ông Trung, những vụ việc mà
lực lượng chức năng phát hiện xử lý thời gian
qua chủ yếu là gỗ được vận chuyển quy mô
lớn bằng ô tô, xe khách chứ chưa bắt được đối
tượng nào đi bằng xe máy, chỉ thu được tang
vật. Thời gian tới, kiểm lâm sẽ lên phương án,
trình cấp trên để quyết tâm ngăn chặn triệt để
tình trạng này.
PHONG VÂN- THIÊN BÌNH

Nhiều đống rác trên cung đường du lịch

Cung đường du khách nước ngoài thường xuyên đi qua,
khám phá văn hóa, vùng sản xuất nông nghiệp bản địa độc
đáo kéo từ đèo Tà Nung tới thị trấn Nam Ban (huyện Lâm
Hà) nhưng mấy tháng nay xuất hiện nhiều đống rác án ngữ
ngay ven đường.
Người dân cho hay, các đống rác trên do một số hộ dân
thiếu ý thức gần đó thường xuyên gom rác thải vào bao tải,
sau đó mang ra ven đường đổ thành đống, bốc mùi khó chịu.
Việc đổ rác thành đống lớn ven đường nhiều tháng nay
đã gây không ít khó khăn cho đơn vị thu gom rác thải địa
phương. Đặc biệt, do đây là cung đường du khách khắp nơi
thường xuyên đi qua nên hình ảnh trên nhìn khá phản cảm.
C.PHONG

Một đống rác ven đường trên con đường từ đèoTà Nung đi thị trấn Nam Ban. Ảnh: C.Phong
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Bảo Lộc chủ động phòng, chống
sốt xuất huyết

Xử phạt hơn 47 triệu đồng
đối với lò gạch “chui”

Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn TP Bảo
Lộc đã ghi nhận hơn 60 trường hợp
mắc bệnh sốt xuất huyết. Trong đó, từ
tháng 5 đến những ngày đầu tháng 6
đã ghi nhận 34 ca mắc bệnh. Điều này
cho thấy, bệnh sốt xuất huyết trên địa
bàn TP bảo Lộc đang diễn biến phức
tạp và có chiều hướng gia tăng, bùng
phát trên diện rộng.
Nguy cơ tái diễn
“chu kỳ 3 năm”
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y
tế (TTYT) Bảo Lộc, trong 2 năm (2017 và
2018), bệnh sốt xuất huyết được kiểm soát
tốt khi số ca mắc bệnh chỉ dừng lại từ 20 - 30
ca/năm. Tuy nhiên, trước đó, vào năm 2016,
dịch sốt xuất huyết đã bùng phát tại Bảo Lộc,
với gần 300 người mắc bệnh; trong đó, có 1
người tử vong.
Ngành Y tế Bảo Lộc dự báo, năm nay, bệnh
sốt xuất huyết bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 4
và có thể kéo dài đến hết tháng 11. Hiện nay,
thời tiết ở Bảo Lộc diễn biến phức tạp (nắng,
mưa thất thường) là điều kiện thuận lợi cho
muỗi vằn Aedes sinh sôi, nảy nở tạo thành
các ổ dịch. So với năm 2016 thì năm nay,
diễn biến của bệnh sốt xuất huyết xảy ra tại
Bảo Lộc có những sự tương đồng nhất định
khi số người mắc bệnh và số ổ dịch đến thời
điểm này là tương đương nhau (đều tăng số
ca mắc bệnh và ổ dịch).
Cụ thể, theo thống kê của ngành Y tế Bảo
Lộc đến ngày 5/6, trên toàn thành phố đã ghi
nhận 61 trường hợp bị sốt xuất huyết (tăng
tới 47 ca so với cùng kỳ năm 2018). Theo đó,
bệnh sốt xuất huyết đã và đang xảy ra tại hầu
hết các xã, phường. Những địa phương có số
ca sốt xuất huyết tăng mạnh như xã Đại Lào
(12 ca,) Phường 2 (10 ca), Lộc Tiến (7 ca),
Lộc Châu (6 ca), Lộc Sơn (5 ca) và Lộc Nga
(5 ca)… Cùng với đó, thời gian qua, ngành
Y tế địa phương cũng đã phát hiện và xử lý
25 ổ dịch sốt xuất huyết. Trong đó, Phường
2 có 7 ổ dịch, Lộc Sơn có 3 ổ, Lộc Nga có 3
ổ, Lộc Tiến có 3 ổ và Đại Lào có 2 ổ dịch…
Bác sĩ Nguyễn Minh Hòa - Phó Giám đốc
TTYT Bảo Lộc, dự báo: “Thống kê cho thấy,
số ca mắc bệnh sốt xuất huyết đang tăng cao
và diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt,
diễn biến thời tiết biến động thất thường cũng
là điều kiện để côn trùng sinh sôi, phát triển.
Cùng với đó, do đặc thù của địa phương tập
trung nhiều trục đường giao thông quan trọng;
có nhiều khu, cụm công nghiệp, du lịch, làng
nghề và trường học, vì vậy, tình hình di biến

PHẢN HỒI

Huyện Cát Tiên là địa phương đang có đến
11 lò gạch thủ công đang hoạt động

Cán bộ TTYT Bảo Lộc phun xịt khống chế các ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh tại Phường 2. Ảnh: K.Phúc

động dân cư cơ học diễn ra hết sức phức tạp,
làm cho công tác kiểm soát dịch bệnh gặp
nhiều khó khăn. Vấn đề vệ sinh môi trường,
thu gom rác thải còn nhiều bất cập cũng là
một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy
cơ dịch bệnh bùng phát. Vì thế, nếu không
được phòng, chống có hiệu quả thì nguy cơ tái
diễn dịch sốt xuất huyết theo chu kỳ “3 năm
1 lần” như năm 2016 là rất cao”.

Chủ động phòng, chống
Bên cạnh những nguyên nhân khách quan,
thì sự chủ quan “xem nhẹ” công tác phòng,
chống sốt xuất huyết cũng là nguyên nhân
khiến bệnh sốt xuất huyết có thể lây lan, bùng
phát trên diện rộng. Thực tế cho thấy, hiện nay,
nhiều người dân tại Bảo Lộc vẫn chưa hiểu
biết về triệu chứng, sự nguy hiểm của bệnh
sốt xuất huyết; còn buông lỏng cách phòng
bệnh, chưa chủ động khai báo với cơ sở y tế
khi phát hiện bệnh…
Nhằm thực hiện tốt mục tiêu chung là
giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong do sốt
xuất huyết, ngành Y tế Bảo Lộc đã và đang
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (các trạm y tế)
thực hiện tốt phương châm “Không có loăng
quăng, không có muỗi sẽ không có sốt xuất
huyết”. Từ đó, tăng cường phối hợp với các
địa phương triển khai các biện pháp phòng,
chống sốt xuất huyết; đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phát
hiện và tiêu diệt loăng quăng tại hộ gia đình;
thực hiện vệ sinh môi trường, diệt muỗi và
chống muỗi đốt...
Bác sĩ Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Trạm
Y tế Phường 2, cho biết: “Để phòng, chống

bệnh sốt xuất huyết có hiệu quả, chúng tôi
đang huy động tối đa mạng lưới cộng tác viên,
với 52 người tiến hành tuyên truyền, hướng
dẫn người dân về kiến thức phòng bệnh, diệt
loăng quăng xử lý các ổ dịch. Đồng thời,
chủ động triển khai các chiến dịch diệt loăng
quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi trên
diện rộng một cách triệt để, bao phủ 100%
các hộ gia đình tại các khu vực đã và đang
xuất hiện ổ dịch”.
Hiện, ngành Y tế Bảo Lộc đã chỉ đạo, giao
nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ sở khám, chữa
bệnh tổ chức tốt việc tiếp nhận, điều trị cho
người bệnh sốt xuất huyết; đồng thời, tổ chức
tập huấn cho cán bộ y tế về công tác giám sát,
điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh tại cộng đồng. Thành lập các đoàn kiểm
tra, giám sát, chỉ đạo phòng, chống dịch sốt
xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có
nguy cơ cao; sẵn sàng, bảo đảm không để thiếu
vật tư, hóa chất xử lý ổ dịch mới phát sinh…
“Để chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất
huyết hiệu quả, ngoài nỗ lực của ngành Y tế
và chính quyền địa phương, thì người dân cần
nâng cao ý thức, thực hiện tốt các biện pháp
phòng bệnh tại gia đình. Khẩu hiệu hành động
“Không có loăng quăng, không có muỗi sẽ
không có sốt xuất huyết” thì ai cũng thấy quen
thuộc, nhưng người dân phải làm cho khẩu
hiệu này thật sự đi vào cuộc sống thì mới có
ý nghĩa trong phòng bệnh. Vì vậy, để ngăn
chặn dịch sốt xuất huyết thì việc làm sạch
môi trường, diệt loăng quăng là biện pháp
phòng, chống hiệu quả và lâu dài nhất” - Bác
sĩ Nguyễn Minh Hòa khẳng định.
KHÁNH PHÚC

Theo báo cáo kiểm tra của Đoàn liên
ngành TP Bảo Lộc, cơ sở sản xuất gạch của
ông Nguyễn Văn Đoàn (Thôn 11, xã Đại
Lào, TP Bảo Lộc) vừa bị xử lý vi phạm hành
chính bằng hình thức phạt tiền đối với các
hành vi chưa công bố tiêu chuẩn sản phẩm
gạch theo quy định, trốn thuế với tổng số tiền
hơn 47 triệu đồng. Đặc biệt, đối với hành vi
trốn thuế, từ cuối năm 2017, ông Đoàn đã
có đơn xin nghỉ vĩnh viễn nhưng thực tế từ
tháng 1/2018 đến nay, cơ sở sản xuất gạch
của ông vẫn hoạt động, sản xuất gần 1 triệu
viên gạch. Ngoài xử lý vi phạm hành chính,
Đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã kiến nghị
UBND TP Bảo Lộc giao Phòng Quản lý
Đô thị và Phòng Tài nguyên - Môi trường
xem xét, giải quyết theo nghiệp vụ chuyên
ngành về việc tự ý chuyển mục đích sử dụng
đất sang đất chuyên dùng để xây dựng nhà
xưởng trái phép và kế hoạch đóng cửa lò
gạch đối với cơ sở sản xuất của ông Đoàn.
Cơ sở sản xuất của ông Đoàn từng được Báo
Lâm Đồng phản ánh trong loạt bài “Những
lò gạch cũ - xóa đến bao giờ?”.
Liên quan đến vấn đề này, Sở Xây dựng
Lâm Đồng cũng đã ban hành văn bản yêu
cầu các huyện, TP báo cáo tiếp tục thực hiện
lộ trình chấm dứt hoạt động lò gạch thủ công
theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng. Bởi
lẽ, đến nay, dù đã quá thời hạn chấm dứt hoạt
động lò gạch thủ công theo chủ trương của
UBND tỉnh, nhưng tại một số địa phương có
lò gạch thủ công vẫn tồn tại và tiếp tục hoạt
động sản, xuất tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
lao động và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng
đến chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng
và UBND tỉnh đã đề ra. Theo đó, Sở Xây
dựng Lâm Đồng yêu cầu các huyện, TP báo
cáo kết quả thực hiện chấm dứt hoạt động lò
gạch đất sét nung bằng các lò thủ công, thủ
công cải tiến, lò vòng và những khó khăn
trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng
thời, phải có những giải pháp kiên quyết
chấm dứt hoạt động đối với những lò gạch
thủ công còn tồn tại. Trường hợp, các lò gạch
không tự nguyện chấm dứt thì có biện pháp
xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
Các địa phương phải báo cáo Sở trước ngày
14/6 để có phương án đề xuất UBND tỉnh
xem xét, chỉ đạo.
H.ĐƯỜNG - Đ.ANH

Bít đường đi của dân, bị xử phạt hành chính và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu

Liên quan đến vụ việc “Làm quán cà
phê bít luôn đường đi của nhiều hộ dân”,
đăng trên Báo Lâm Đồng số ra ngày
28/5/2019, ngày 31/5, UBND phường
Lộc Tiến (TP Bảo Lộc) đã ban hành
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi nêu trên đối với ông Nguyễn
Văn Hòa (ngụ tại số 1041, Trần Phú,
phường Lộc Tiến).
Quyết định nêu rõ: Ông Nguyễn Văn
Hòa đã thực hiện hành vi vi phạm hành
chính “xây công trình tạm trái phép trong
phạm vi đất dành cho đường bộ”, được

7

quy định tại các điểm a, c (Khoản 4, Điều
12, Nghị định 46/2016 ban hành ngày
25/5/2016 của Chính phủ). Theo đó, ông
Hòa bị xử phạt vi phạm hành chính số
tiền 2,5 triệu đồng.
Đồng thời, buộc ông Nguyễn Văn
Hòa khôi phục lại tình trạng ban đầu
đã bị thay đổi do vi phạm gây ra. Thời
hạn thực hiện khắc phục hậu quả trong
10 ngày (kể từ khi Quyết định xử phạt
được ban hành).
Như Báo Lâm Đồng đã thông tin:
Hẻm 1041 Trần Phú (thuộc Tổ dân phố

7, phường Lộc Tiến) là đường đi được
thể hiện trên bản đồ địa chính TP Bảo
Lộc, nhưng trong quá trình xây dựng
quán cà phê, ông Hòa đã bít luôn lối đi
khiến cuộc sống của các hộ dân phía
sau bị đảo lộn. Vụ việc đã xảy ra gần
2 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được
giải quyết dứt điểm khiến bà con bức
xúc. Để đòi lại quyền lợi, các hộ dân đã
nhiều lần gửi đơn “cầu cứu” chính quyền
địa phương và cơ quan chức năng vào
cuộc giải quyết.
HẢI ĐƯỜNG

Ông Hòa xây quán cà phê bít đường đi của các hộ dân.
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QUỐC TẾ

Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực
HĐBA LHQ với số phiếu gần tuyệt đối
Bạn bè quốc tế chúc mừng
Phái đoàn Việt Nam
tại LHQ sau khi Việt Nam
trúng cử làm Ủy viên
không thường trực
Hội đồng Bảo an LHQ
với số phiếu
gần như tuyệt đối
(192/193).

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp
quốc, tối 7/6 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch
Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã công
bố Việt Nam chính thức trở thành Ủy viên
không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA)
LHQ nhiệm kỳ 2020-2021.
Theo kết quả bỏ phiếu, có tổng cộng 192
trên tổng số 193 quốc gia, vùng lãnh thổ
thành viên Đại hội đồng LHQ đã ủng hộ
Việt Nam vào vị trí thành viên không thường
trực HĐBA.
Việc Việt Nam nhận được số phiếu ủng hộ
áp đảo như vậy đã đáp ứng được kỳ vọng,
mong mỏi của tất cả người dân Việt Nam
chúng ta, đồng thời cũng cho thấy những đóng
góp tích cực, thực chất, có trách nhiệm của
Việt Nam đối với LHQ nói chung và HĐBA
nói riêng trong nhiều năm qua đã được cộng
đồng quốc tế ghi nhận.
Với sự tin tưởng, tín nhiệm, đánh giá cao
của cộng đồng quốc tế thông qua những lá
phiếu bầu hôm nay, Việt Nam sẽ có những
bước thuận lợi đầu tiên để vượt qua nhiều thử
thách sắp tới để hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ tại HĐBA một lần nữa, như chúng ta đã

từng làm được khi lần đầu tiên được bầu vào
HĐBA nhiệm kỳ 2008-2009. Ngay sau khi
trúng cử Thứ trưởng Lê Hoài Trung, trưởng
đoàn Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ và phát biểu
trước báo chí quốc tế, bày tỏ sự cảm ơn tới
cộng đồng quốc tế và cam kết Việt Nam sẽ
đóng vai trò xây dựng và có trách nhiệm trên
cương vị mới tại HĐBA.
Đây là lần thứ hai, Việt Nam trúng cử Ủy
viên không thường trực trong HĐBA LHQ
sau lần đầu nhiệm kỳ 2008-2009. Chính phủ
Việt Nam cam kết sẽ làm tốt trọng trách ủy
viên không thường trực HĐBA LHQ, xứng
đáng với sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Là một trong 6 cơ quan chính của LHQ,
HĐBA có 15 nước ủy viên, trong đó 5 ủy viên
thường trực và 10 ủy viên không thường trực
được bầu với nhiệm kỳ hai năm. Đây là cơ
quan duy nhất của LHQ có quyền quyết định
đánh giá thực tại các mối đe dọa đối với hòa
bình hoặc phá hoại hòa bình và đưa ra khuyến
nghị hoặc quyết định các biện pháp cần được
tiến hành để duy trì hoặc khôi phục hòa bình
và an ninh quốc tế.
(Theo TTXVN)

MẤT GIẤY TỜ
Chị Vũ Thị Thanh Thùy có làm mất 01 Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng
(dùng cho dòng xe cơ giới) xe ô tô có nội dung chi tiết như sau:
Mã xe : MORNING EX 1.25
Hộp số: Số sàn 5 cấp
Mã màu: UD
Màu sơn: Trắng
Số khung: RNYTB51M5KC151034
Số máy: G4LAJP124113
Ai nhặt được xin liên hệ SĐT: 0938.907.466. Xin cảm ơn và hậu tạ.

THÔNG BÁO V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬN QSD ĐẤT
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo:
Ông Nguyễn Văn Bàng được UBND huyện Di Linh cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số M
519341 ngày 15/8/1998 vào sổ theo dõi số 1474/QSDĐ, chi tiết như sau:
- Thửa đất số 75, tờ bản đồ số 23, xã Tân Thượng, diện tích 500 m2 (400 m2 ONT + 100
m2CLN)
- Năm 2004 ông Nguyễn Văn Bàng chuyển nhượng QSDĐ cho ông Trần Hải Hùng địa
chỉ tại Tổ dân phố 11 - thị trấn Di Linh - huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình
chuyển nhượng hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp
luật và ông Nguyễn Văn Bàng đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông (bà) Trần Hải Hùng
quản lý sử dụng.
Hiện nay ông (bà) Nguyễn Văn Bàng ở đâu liên hệ với UBND xã Tân Thượng hoặc Chi
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo
quy định của pháp luật.
Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc 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 huyện Di Linh sẽ tiến hành lập hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền
thực hiện hồ sơ cho ông Trần Hải Hùng theo quy định của pháp luật, mọi thắc mắc sau này
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v cung cấp Cọc dây giăng cho Cảng Hàng không Liên Khương
Cảng Hàng không Liên Khương tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp Cọc
dây giăng nhà ga; đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ
sơ chào giá theo các yêu cầu sau:
1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
- Yêu cầu đối với hàng hóa: 100 cọc dây giăng (Chiều cao cọc từ 87mm đến
92mm; Đường kính trụ: 53mm; Đường kính chân đế: 320mm. Dây màu xanh
dài trên 2m, có in hàng chữ theo yêu cầu của Cảng Hàng không Liên Khương.
Vật liệu: ống và tấm inox, đế thép tấm có gắn đệm cao su)
- Thời gian, địa điểm giao hàng: 65 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, tại Văn
phòng Cảng Hàng không Liên Khương.
- Giá: Đề nghị chào giá trọn gói (đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế; bằng VNĐ)
- Thanh toán: Thỏa thuận chi tiết khi đàm phán hợp đồng.
Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của cơ quan/đơn vị
tham gia, đóng dấu (nếu có); Hồ sơ chào giá có hiệu lực 30 ngày.
2. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu, tiếp nhận hồ sơ chào giá:
Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ ngày 07/6 đến 16h00 ngày 12/06/2019
Thời gian tiếp nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 08/06 đến 16h00 ngày 12/06/2019
Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng - Cảng Hàng không Liên Khương
Quốc lộ 20 - TT. Liên Nghĩa - H. Đức Trọng - T. Lâm Đồng.
Tel: 02633 843802
Fax: 02633 843500;
Email: vanthudli@gmail.com
Các chỉ dẫn khác:
Thời điểm mở thầu: ngày 13/06/2019.

THÔNG BÁO
V/v mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN RỪNG MIỀN NAM
Địa chỉ trụ sở chính: 135 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP HCM
Nguyên do công ty bị thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CD 929829
cấp ngày 16/01/2009.
Đơn vị cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đăng ký thay đổi lần thứ
tư ngày 14/04/2014.
Công ty đã nhiều lần tìm kiếm, nhưng không có kết quả, nay đăng ký làm thủ tục đề
nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

THÔNG BÁO

V/v giải quyết hồ sơ đăng ký nhận QSD đất
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
đăng ký nhận QSD đất của bà Ka Ngô sử dụng đất tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm.
Với các thông tin cụ thể như sau:
+ Thửa đất số 80, diện tích 4.819m2.
+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở (ONT) 400m2; Đất trồng cây lâu năm (CLN) 4.419m2
Tờ bản đồ số: 01, xã Lộc Phú.
+ Thời hạn sử dụng đất: Đất ở (ONT) Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm(CLN) 10/2043.
Giấy CNQSD đất số hiệu L 026134 được UBND huyện Bảo Lâm cấp cho hộ ông
Nguyễn Mạnh Tuấn ngày 17/02/1998, số vào sổ theo dõi cấp giấy: 00160/QSDĐ.
Năm 1999, hộ ông Nguyễn Mạnh Tuấn sang nhượng bằng giấy viết tay cho bà Ka
Ngô nhưng chưa lập thủ tục sang nhượng theo quy định, đồng thời giao giấy chứng
nhận bản gốc số hiệu: L 026134 cho bà Ka Ngô quản lý và sử dụng.
Vậy Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm thông báo:
Hộ ông Nguyễn Mạnh Tuấn ở đâu đề nghị ông (bà) liên hệ với Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền
thông, nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất nêu
trên thì đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
huyện Bảo Lâm để được giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị không nhận
được các khiếu nại, khiếu kiện nào, thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện
Bảo Lâm sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho bà Ka Ngô tại thửa đất nêu trên
theo quy định.
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