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Dành hơn 332,5 tỷ đồng tặng quà cho người có công
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước
xem xét tặng quà đối tượng người có công
với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 72 năm
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2019).
Quà tặng theo phương án trình Chủ tịch
nước được chia thành 2 mức: 400.000 đồng
và 200.000 đồng.
Theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội, mức quà 400.000 đồng để

tặng quà cho các đối tượng sau:
+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng
trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân
đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà
mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2019
nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp
ưu đãi hàng tháng.
+ Thương binh, người hưởng chính sách
như thương binh, thương binh loại B, bệnh
binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở
lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm

chất độc hóa học suy giảm khả năng lao
động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu
đãi hàng tháng.
+ Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất
nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt
sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
Mức quà 200.000 đồng để tặng cho thương
binh, người hưởng chính sách như thương
binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm
khả năng lao động từ 80% trở xuống đang
hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Bệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi,
v.v.., mỗi chứng bệnh là một kẻ địch. Mỗi kẻ
địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ
địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng
sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá
hoại từ trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức
đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết
những chứng bệnh đó.
SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC, 10/1947, T. 5, TR. 238, 239

XEM TIẾP TRANG 2

Thêm điểm nhấn
cho Festival Hoa Đà Lạt 2019

Chuyển biến ở Lạc Dương
sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” được coi là nhiệm vụ trọng tâm,
xuyên suốt của huyện Lạc Dương. Sau
3 năm thực hiện Chỉ thị, những thành
tựu đã tươi xanh nhưng những “hạt
sạn” thì vẫn còn. Điều đó đặt ra cho địa
phương này nhiều nhiệm vụ trước mắt
cũng như lâu dài, để Chỉ thị 05 thực sự
thấm sâu và lan tỏa.
TRANG 2

Phần thưởng chính là sự
bình yên của Nhân dân
TRANG 6

KINH TẾ

Hiệu quả từ các nguồn vốn
đầu tư tại thôn nghèo
TRANG 3

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Chăm sóc hoa tại Làng hoa Đa Thiện, Đà Lạt . Ảnh: V.Báu

TRANG 4

Thu nhập ổn định nhờ chuyển đổi
cây trồng
TRANG 3

Để học sinh vui đến trường
Nhằm duy trì sỹ số học
sinh người dân tộc thiểu
số trong xã vùng sâu của huyện
Đạ Huoai, một trường tiểu học
nơi đây đã đưa ra rất nhiều
hoạt động hấp dẫn để thu hút
các em đến lớp hằng ngày.
TRANG 5

Đại học Đà Lạt đào tạo
ngành giáo dục tiểu học
chuẩn CDIO
TRANG 5

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Phá rừng chiếm đất
ở N’Thol Hạ
TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Gìn giữ môi trường ở xứ rau
TRANG 7
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“Học làm chiến sỹ
công an”
Ngày 9/6, Tỉnh Đoàn phối hợp
với Công an tỉnh Lâm Đồng đã
tổ chức lễ xuất quân khóa huấn
luyện “Học làm chiến sỹ công
an” (lớp thứ hai) năm 2019 cho
161 em thiếu nhi trên địa bàn
toàn tỉnh tham gia.
Sau lễ xuất quân, các em thiếu
nhi chia tay gia đình, người thân
di chuyển về Trung tâm Huấn
luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ
Công an tỉnh Lâm Đồng để
học tập, rèn luyện trong vòng
7 ngày. Tham gia chương trình
các em học sinh sẽ được giáo
dục, cung cấp kiến thức về lịch
sử, truyền thống của Đảng, của
dân tộc Việt Nam; truyền thống
của lực lượng Công an nhân
dân; phổ biến, giáo dục Luật
Giao thông đường bộ, Luật
Phòng cháy, chữa cháy và thực
hành các kỹ năng phòng chống
cháy nổ; tham quan đội quản lý,
huấn luyện và sử dụng động vật
nghiệp vụ; tham quan, giao lưu
với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động;
tham quan một số di tích trên
địa bàn. Bên cạnh đó, các “chiến
sỹ nhí” cũng được huấn luyện
điều lệnh đội hình, đội ngũ; huấn
luyện các thế võ tổng hợp của
lực lượng Công an nhân dân; kỹ
năng tự vệ khi gặp nguy hiểm;
kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ
em; các kỹ năng mềm, kỹ năng
thực hành xã hội và các hoạt
động bổ trợ khác…
Theo Ban tổ chức, mục tiêu của
chương trình nhằm tăng cường
giáo dục truyền thống hào hùng
của dân tộc, của lực lượng Công
an nhân dân Việt Nam; nâng
cao ý thức tự lập, tinh thần kỷ
luật, rèn luyện kỹ năng sống, trải
nghiệm quân ngũ… cho các em
thiếu nhi trong dịp hè.

DUY NGUYỄN

Dành hơn 332,5 tỷ đồng...
TIẾP TRANG 1

Tặng quà cho người có công.

... Thương binh đang hưởng
chế độ mất sức lao động; người
hoạt động kháng chiến bị nhiễm
chất độc hóa học suy giảm khả
năng lao động từ 80% trở xuống
đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng
tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ;
người thờ cúng liệt sĩ (trường
hợp liệt sĩ không còn thân nhân).
Tổng kinh phí để tặng quà cho
đối tượng người có công với
cách mạng nhân dịp kỷ niệm 72
năm Ngày Thương binh - Liệt
sĩ (27/7/1947-27/7/2019) là hơn
332,5 tỷ đồng. Khoản kinh phí
này đã được bố trí trong kế hoạch
ngân sách Nhà nước năm 2019.

TS tổng hợp (theo chinhphu.vn)

Chuyển biến ở Lạc Dương sau 3 năm
thực hiện Chỉ thị 05
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của huyện Lạc Dương. Sau 3 năm thực
hiện Chỉ thị, những thành tựu đã tươi xanh nhưng những “hạt sạn” thì vẫn còn. Điều đó đặt ra cho địa
phương này nhiều nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, để Chỉ thị 05 thực sự thấm sâu và lan tỏa.

Bà con DTTS
ở xã Lát
chuyển đổi cơ cấu
giống cây trồng,
chăm lo sản xuất
là một trong
những điểm sáng
trong thực hiện
Chỉ thị 05
ở địa phương này.
Ảnh: H.My

Tuyên truyền
là xương sống
Xác định thực hiện Chỉ thị 05 là
nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị,
bởi vậy huyện Lạc Dương đã đẩy
mạnh công tác tuyên truyền. Đây
được coi là giải pháp xương sống để
Chị thị 05 bám rễ sâu rộng trong đời
sống. Theo đó, nội dung này đã được
triển khai học tập, quán triệt đến toàn
thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Để Chỉ thị 05 thực sự thấm sâu và
lan tỏa trong Nhân dân, Lạc Dương
đã chọn nhiều phương pháp tuyên
truyền đặc biệt. Đồng thời, chọn
các khâu đột phá để thực hiện. Điển
hình như việc đưa nội dung này vào
giảng dạy thông qua việc lồng ghép
vào nội dung chương trình các lớp
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,
bồi dưỡng kết nạp Đảng và đảng
viên mới; đưa nội dung học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh vào các môn học
Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch
sử... theo phân phối chương trình
quy định tại các trường trung học cơ
sở, trung học phổ thông trên địa bàn
huyện. Đồng thời, lồng ghép vào các
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,
sinh hoạt dưới cờ, các buổi sinh hoạt
Đoàn, Đội được thực hiện thường
xuyên trong cả năm học; tổ chức các

buổi nghe nói chuyện truyền thống
nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của
đất nước, địa phương, các hoạt động
văn hóa, văn nghệ ca ngợi về Đảng,
Bác Hồ... Từ đó, đã giúp cho đội
ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên,
hội viên, giáo viên và học sinh nhận
thức ngày càng sâu sắc những giá trị
to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng
cao chất lượng dạy và học tại các
trường trên địa bàn huyện.

Xác định đột phá
để tạo chuyển biến
Ông Trần Công Chánh - Phó Bí
thư Thường trực Huyện ủy Lạc
Dương, nhấn mạnh: “Nhằm tạo
chuyển biến rõ nét trong học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh, nhiều nội dung
đột phá được xác định và tập trung
thực hiện. Để những nội dung đột
phá trở thành hành động cụ thể,
thiết thực, trong công tác lãnh đạo,
chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm
vụ chính trị tại địa phương; Huyện
ủy, HĐND, UBND huyện đã hạn
chế tối đa những cuộc họp, hội nghị
tại trụ sở làm việc mà tăng cường
xuống cơ sở để lắng nghe và giải
quyết những vấn đề phát sinh từ cơ
sở. Từ đó, tính tiền phong, gương

mẫu của cán bộ, đảng viên đã có
nhiều chuyển biến tích cực. Trách
nhiệm nêu gương của người đứng
đầu các cấp, các ngành, cơ quan,
đơn vị là một trong những giải pháp
quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách của Bác, góp phần thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của
từng cơ quan, đơn vị, địa phương”.
3 năm chưa phải quãng thời gian
dài, nhưng đủ để những mô hình,
cách làm hiệu quả tỏa sáng. Đó là
việc Đảng ủy xã Đạ Nhim phân công
đảng ủy viên trực tiếp làm bí thư chi
bộ các thôn, đồng thời phụ trách giúp
1 đến 2 hộ thoát nghèo; mô hình 1
hội viên giúp 11 hội viên có hoàn
cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc
sống của Hội Cựu chiến binh xã Đạ
Sar; mô hình trồng cây hoa Anh đào
tại Chi hội Phụ nữ thôn Đưng Ksi,
xã Đạ Chais… Không chỉ ở các cơ
quan, đơn vị, mà những cá nhân với
những cách làm riêng cũng đã tạo
hiệu ứng lan tỏa lớn trong xã hội.
Đó là thầy giáo Nguyễn Đặng Nho
- Hiệu trưởng Trường TH-THCS
Đưng K’Nớ hết lòng vì học sinh
vùng sâu. Hay ông Đặng Ngọc Hiệp
ở thị trấn Lạc Dương với tinh thần
thiện nguyện vì cộng đồng đã tự sáng
lập ra đội phòng cháy chữa cháy và

cứu hộ, cứu nạn Lang Biang để góp
phần tuyên truyền đến các tầng lớp
nhân dân nâng cao tinh thần cảnh
giác phòng cháy chữa cháy...
Đặc biệt là bà con người DTTS
trên địa bàn, đã thực hiện Chỉ thị 05
bằng những cách làm thiết thực nhất:
Ông Lơ Mu Ha Hang - Thôn 1, xã Đạ
Sar; ông Dơng Gur Ha Dolly - xã Đạ
Nhim; ông Liêng Hót Ha Sâm - hội
viên Hội Nông dân thôn Đạ Nghịt 1,
xã Lát; ông Kră Jăn Ha Tem - Thôn
2, xã Đạ Sar và nhiều hộ đồng bào
DTTS trồng hoa hồng dưới chân
núi Lang Biang… là những điển
hình trong việc mạnh dạn chuyển
đổi giống cây trồng, phát triển nông
nghiệp công nghệ cao, hiến đất làm
nhà sinh hoạt cộng đồng…
Việc học tập và làm theo Bác đã
tạo động lực quan trọng góp phần
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính
trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa
phương. Đến cuối năm 2018, kinh
tế của Lạc Dương tiếp tục phát triển.
Đơn cử như tốc độ tăng trưởng chung
của các khu vực kinh tế đạt 16,42%.
Thu nhập bình quân đầu người đạt
37,4 triệu đồng/người/năm. Tổng
thu ngân sách nhà nước 107,77 tỷ
đồng, đạt 114,8% dự toán. An sinh
xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo
còn 5,2%, trong đó hộ nghèo người
đồng bào dân tộc thiểu số còn 7,3%...
Tuy vậy, trong thực hiện Chỉ thị 05
vẫn còn những “hạt sạn” được lọc ra.
Lãnh đạo huyện Lạc Dương đã gọi
tên rõ những vấn đề còn tồn tại như
việc tu dưỡng, rèn luyện của một bộ
phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân
chưa được thường xuyên. Công tác
lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy
cơ sở có lúc, có nơi chưa chủ động.
Việc lựa chọn và thực hiện nội dung
đột phá của một số cơ quan, đơn vị
còn chung chung, chưa cụ thể và hiệu
quả chưa cao... Những hạn chế được
chỉ ra là những nhiệm vụ tiếp theo mà
Lạc Dương sẽ chú tâm khắc phục.
Việc thực hiện Chỉ thị 05 không chỉ
giới hạn trong 3 năm hay 5 năm mà
là nhiệm vụ, là mục tiêu xuyên suốt.
Điều này đòi hỏi lãnh đạo huyện Lạc
Dương cũng cần thường xuyên đổi
mới, đẩy mạnh công tác lãnh, chỉ đạo,
siết chặt khâu kiểm tra, giám sát, để
Chỉ thị 05 thực sự thành hơi thở trong
cuộc sống của mỗi cán bộ, đảng viên
và Nhân dân tại địa phương.
HOÀNG MY

Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019
Vừa qua, Tỉnh Đoàn, Hội Liên
hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm
Đồng đã tổ chức lễ ra quân chiến
dịch thanh niên tình nguyện hè, tiếp
sức mùa thi và hưởng ứng Ngày
Môi trường thế giới năm 2019.
Chiến dịch tình nguyện hè năm
2019 có chủ đề “Tuổi trẻ Lâm Đồng
sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng,
chung tay xây dựng nông thôn mới
và đô thị văn minh” với nhiều hoạt
động như: Chương trình “Tiếp
sức mùa thi”; Chiến dịch “Mùa hè
xanh” trong sinh viên các trường
đại học, cao đẳng; Chiến dịch “Hoa

phượng đỏ” trong học sinh các
trường THPT, trung tâm giáo dục
thường xuyên; Chiến dịch “Kỳ nghỉ
hồng” trong thanh niên công nhân,
công chức, viên chức; Chiến dịch
“Hành quân xanh” trong lực lượng
vũ trang...
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh
Đoàn Lâm Đồng Trần Thị Chúc
Quỳnh đã đề nghị các đoàn viên,
thanh niên cần đẩy mạnh các hoạt
động tuyên truyền về mục đích, ý
nghĩa của chiến dịch thanh niên tình
nguyện hè sau 20 năm triển khai,
nhằm vận động mọi tầng lớp thanh

niên và toàn xã hội nhiệt tình tham
gia, hưởng ứng; cần phát huy tinh
thần xung kích, tình nguyện chung
tay xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh bằng những việc làm thiết
thực; các hoạt động cần thực hiện với
tinh thần hướng về cộng đồng, các
đội tình nguyện nên chú trọng tham
gia hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội ở
những địa bàn khó khăn, vùng sâu,
vùng xa; với chương trình “Tiếp sức
mùa thi” các đoàn viên thanh niên
cần hỗ trợ, giới thiệu cho thí sinh
và người nhà chỗ ăn, nghỉ, đưa đón
miễn phí trong những ngày thi…

Sau lễ ra quân, các đoàn viên,
thanh niên đã cùng nhau thu gom
rác, dọn vệ sinh môi trường dọc
suối Cam Ly và một số địa điểm
khác trên địa bàn Đà Lạt. Theo Ban
Tổ chức, chiến dịch thanh niên tình
nguyện hè được tổ chức nhằm phát
huy vai trò xung kích, tình nguyện
của đoàn viên, hội viên, thanh niên
trong việc tham gia phát triển kinh
tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh. Đồng thời, tạo môi
trường cho đoàn viên, thanh niên rèn
luyện, cống hiến và trưởng thành…
DUY DANH

KINH TẾ
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Hiệu quả từ các nguồn vốn đầu tư tại thôn nghèo
Từ nguồn ngân sách của huyện đầu tư
đối với các thôn nghèo trên địa bàn
huyện Di Linh, bước đầu đã mang lại
những kết quả nhất định.

T

heo UBND huyện Di Linh, triển
khai chương trình giảm nghèo
nhanh và bền vững theo Nghị quyết
30a của Chính phủ, Đảng bộ và
chính quyền huyện Di Linh xác định, đây là
nhiệm vụ chính trị quan trọng, là cơ hội để giúp
các xã nghèo, các thôn nghèo phát triển, thoát
nghèo nhanh và bền vững. Chính vì vậy, Huyện
ủy, UBND huyện đã khẩn trương chỉ đạo triển
khai, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng
vào cuộc. Mặt khác, UBND huyện đã giao cho
các xã có thôn nghèo, cận nghèo trực tiếp làm
chủ đầu tư để thực hiện các nguồn vốn đầu tư
hàng năm tại địa phương. Các xã đã chỉ đạo
các thôn nghèo tiến hành họp các hộ nghèo để
hướng dẫn các hộ cam kết vượt nghèo, thống
nhất từng nội dung cần hỗ trợ đến từng hộ để
làm cơ sở xây dựng dự án hỗ trợ phù hợp, nhằm
đem lại hiệu quả cao nhất.
Đồng thời, hàng năm, Ban chỉ đạo giảm
nghèo của huyện và cơ quan thường trực đã
xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, giám
sát theo từng năm, phân công cán bộ trực tiếp
xuống các thôn nghèo hướng dẫn địa phương
tổ chức thực hiện việc xây dựng dự án hỗ trợ
và công tác triển khai thực hiện khảo sát thông
tin về nhân khẩu, đất đai, nguyện vọng… của
người dân, tham gia họp với các hộ để lấy ý kiến
về hạng mục hỗ trợ, đầu tư, bình xét, chọn hộ
đăng ký thoát nghèo để hỗ trợ… Nhờ làm tốt
quá trình này, nếu giai đoạn 2009-2015 huyện
Di Linh có 25 thôn nghèo và 6 thôn cận nghèo,

Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng,
thăm tình hình sản xuất tại huyện Di Linh đầu năm 2019. Ảnh: T.Vũ

thì giai đoạn 2016-2020 còn 13 thôn nghèo
được huyện đầu tư theo chương trình giảm
nghèo nhanh và bền vững, nhằm giúp các thôn
có tỷ lệ hộ nghèo cao có cơ hội giảm hộ nghèo
xuống bằng với mặt bằng chung của xã, huyện.
Với phương châm các xã nghèo được tỉnh
hỗ trợ đầu tư, các thôn nghèo, thôn cận nghèo
được huyện hỗ trợ đầu tư; các hộ nghèo xã
tập trung giúp đỡ để thoát nghèo, hàng năm,
các đề án hỗ trợ sản xuất cho các hộ nghèo tại
các thôn nghèo đã được các địa phương thực
hiện việc cấp phát các hạng mục hỗ trợ, đầu
tư đến các hộ nghèo kịp thời, đầy đủ, đảm
bảo số lượng, chất lượng và hiệu quả. Giai
đoạn 2011-2015, UBND huyện đã đầu tư 9,3
tỷ đồng để hỗ trợ cho 1.391 lượt hộ nghèo tại

các thôn nghèo phát triển sản xuất với 404 con
bò giống, dê giống; 644 tấn phân bón và hàng
trăm nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Qua đó, có 1.150 hộ thoát nghèo bền vững.
Giai đoạn 2016 đến 2018, UBND huyện đã
đầu tư 9,3 tỷ đồng để hỗ trợ cho 295 lượt hộ
nghèo tại các thôn nghèo phát triển sản xuất
201 tấn phân bón, 13 con bò giống, 10 nông
cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Với việc đầu tư trên, qua đó có 195
hộ trên địa bàn huyện thoát nghèo
bền vững.
Ngoài nguồn vốn được huyện đầu tư trên,

Thu nhập ổn định nhờ chuyển đổi cây trồng
Sau nhiều năm trồng hoa cúc thất bại do dịch bệnh, ông Trương
Quang Đức (41 tuổi, ngụ tại Tổ 11, thôn Định An, xã Hiệp An,
huyện Đức Trọng) đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng hoa hồng
giống kinh doanh mang lại thu nhập cao.

Ông Trương Quang Đức bên vườn ươm của gia đình.

hững năm trước đây, gia
đình ông Đức luôn dành
gần 6.000 m2 đất trong
nhà kính để trồng hoa cúc các loại.
Nhưng vài năm qua, loại hoa này
liên tục gặp dịch bệnh gây hại. Có
thời điểm hoa cúc của gia đình
ông Đức chuẩn bị cho thu hoạch
nhưng bỗng nhiên chết trắng hàng
hoạt khiến gia đình ông lâm cảnh
thua lỗ nặng. Sau nhiều mùa vụ tình
trạng thu không đủ chi tiếp tục tái
diễn, hoa cúc không những bị dịch
bệnh gây hại mà giá cả cũng rất bấp

N

bênh, thậm chí xuống rất thấp khiến
vợ chồng ông Trương Quang Đức
buộc phải nghĩ tới chuyện chuyển
đổi cây trồng để duy trì sản xuất,
thu nhập cho gia đình. Được sự tư
vấn, giới thiệu của một số người
thân quen đã có nhiều kinh nghiệm
trong việc ươm và kinh doanh các
giống hoa, năm 2018 ông Đức
quyết định “đoạn tuyệt” với hoa
cúc các loại sau hàng chục năm gắn
bó để đến với công việc ươm giống
hoa, cây cảnh.
Bắt tay vào trồng hoa hồng, gia

đình ông Trương Quang Đức phải
bỏ ra số tiền khá lớn để đầu tư lại nhà
kính, thiết kế mạng lưới tưới tiêu và
chọn giống hoa. “So với trồng hoa
cúc thì tỉ lệ rủi ro thấp, còn riêng cây
hoa hồng mà tôi đang tập trung làm
thì kỹ thuật chăm sóc đơn giản và
dễ hơn, lại ít thấy bị dịch bệnh gây
hại”, ông Đức cho biết. Các giống
hoa, đặc biệt là hoa hồng đều được
gia đình ông Đức nhập về từ một
cơ sở chuyên cung cấp mầm giống
ở Hà Nội, sau đó ghép với gốc hồng
dại của Đà Lạt.
Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng phù
hợp nên các loại hoa hồng tại vườn
ươm của gia đình ông Trương
Quang Đức phát triển khá nhanh.
Chỉ trong thời gian ngắn, những
cây hồng ghép không chỉ sống mà
còn phát triển rất tốt. Cây vươn lên
khoảng 40 cm thì cho ra hoa từng
chùm với nhiều màu sắc. Đặc biệt,
các loại hoa hồng tại gia đình ông
Đức khi nở hoa tỏa hương rất thơm.
Hiện nay, vườn ươm của gia đình
ông Trương Quang Đức có hàng
chục giống hoa hồng các loại với
đủ màu sắc.
Hiện tại nhiều người đến mua
hoa tại gia đình ông Đức là 35.000
đồng/gốc hoa hồng tiểu muội và
70.000 đồng/gốc hoa hồng leo và
hồng bụi. Đầu năm đến nay, gia
đình ông Đức đã cung cấp ra thị
trường hơn 2.000 chậu hoa hồng
các loại, thu về hơn 100 triệu đồng.
VĂN BÁU

hộ nghèo tại các thôn nghèo trên địa bàn huyện
còn được hỗ trợ thông qua các chương trình
lồng ghép và đóng góp thêm của người dân...
Cụ thể như: Huy động hộ nghèo góp thêm tiền
vốn để cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ
mua giống vật nuôi; vay vốn tín dụng ưu đãi từ
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thông qua
các tổ vay vốn tại địa phương qua các tổ chức
chính trị - xã hội; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo
Đề án 654 (được 25 căn); cấp thẻ bảo hiểm y
tế khám chữa bệnh cho 100% người thuộc hộ
nghèo, cận nghèo; hỗ trợ 9 lớp học nghề, 17
đối tượng xuất khẩu lao động và hỗ trợ chi phí
học tập cho học sinh, sinh viên. Song song với
đó, cùng với nguồn lực chương trình xây dựng
nông thôn mới hàng năm, các thôn nghèo đã có
thêm điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư
phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Để đạt được kết quả trên, theo UBND huyện
Di Linh, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị, công tác tuyên truyền đã được triển
khai sâu rộng đến toàn thể các tầng lớp nhân dân
để người dân nắm bắt được mục đích, ý nghĩa,
nội dung chương trình. Từ đó, việc triển khai
được Nhân dân quan tâm, đồng thuận, nhiệt
tình hưởng ứng. Các hộ nghèo nhận hỗ trợ,
đầu tư đều sử dụng vật tư đúng mục đích, có
hiệu quả và nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững.
Để công tác giảm nghèo bền vững tại các thôn
nghèo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đến năm
2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 5,0%,
huyện đã xác định những mục tiêu ưu tiên cần
thực hiện, như: Tiếp tục thực hiện lồng ghép các
chương trình hỗ trợ sản xuất; các chương trình
mục tiêu quốc gia; địa phương hỗ trợ và các
nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư phát triển
cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và đời sống cho
Nhân dân, trong đó quan tâm đến các hộ nghèo,
THY VŨ
cận nghèo...

Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động tổ khởi nghiệp
năm 2019
Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó
Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc
tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
tỉnh Lâm Đồng cho biết: UBND
tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết
định quy định điều lệ tổ chức và
hoạt động tổ khởi nghiệp tỉnh Lâm
Đồng năm 2019.
Theo đó, Quỹ hoạt động không
vì mục đích lợi nhuận nhưng vẫn
phải bảo toàn vốn, tự đảm bảo chi
phí quản lý và chấp nhận rủi ro
trong hoạt động đầu tư khởi nghiệp.
Định kỳ hàng năm Quỹ phải báo
cáo tình hình hoạt động, tài chính
và các hoạt động khác cho UBND
tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan có
liên quan theo quy định. Đồng thời,
công khai các khoản đóng góp, các
khoản thu chi của Quỹ.

Các hoạt động của Quỹ bao gồm:
Huy động và tiếp nhận nguồn vốn
đóng góp tự nguyện của các tổ
chức, cá nhân, nguồn vốn trong
và ngoài nước theo quy định. Hỗ
trợ các tổ chức, cá nhân, doanh
nghiệp, HTX... có ý tưởng khởi
nghiệp được Hội đồng xét chọn
trong các lĩnh vực: Hỗ trợ thông
tin công nghệ, sáng chế, sở hữu trí
tuệ, thương hiệu... Cho vay có thu
hồi (không tính lãi suất) và hỗ trợ
lãi suất sau đầu tư.
Được biết, ngân sách nhà nước
hỗ trợ ban đầu giai đoạn 2017-2020
là 5 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ
hỗ trợ khởi nghiệp theo Đề án Hỗ
trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến
năm 2020 do UBND tỉnh Lâm Đồng
DIỄM THƯƠNG
phê duyệt.

Gần 2.000 con heo bị tiêu hủy và chết do bệnh lở mồm
long móng
Theo Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Lâm Đồng, từ đầu
năm 2019 đến nay, trên 26 xã (thuộc
7 huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn
Dương, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh,
Đạ Huoai và 2 thành phố Đà Lạt,
Bảo Lộc) có gần 3.900 con heo mắc
bệnh lở mồm long móng (LMLM),
trong đó số chết và tiêu hủy gần
2.000 con.
Số heo chết và tiêu hủy do bệnh
LMLM chiếm nhiều nhất ở huyện
Đức Trọng (gần 840 con), Đạ Tẻh

(gần 490 con), Bảo Lâm (315 con),
Lâm Hà (hơn 220 con). Còn lại 3
huyện Đơn Dương, Di Linh, Đạ
Huoai và 2 thành phố Bảo Lộc, Đà
Lạt, mỗi địa bàn có số heo chết và
tiêu hủy do bệnh LMLM từ 1 con
đến 54 con.
Tính đến ngày 31/5/2019, ngành
Nông nghiệp Lâm Đồng đã cấp phát
170.270 liều vắc xin phòng, chống
các loại bệnh lở mồm long móng,
tụ huyết trùng, dịch tả đối với đàn
heo trên 12 huyện, thành. VŨ VĂN
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Thêm điểm nhấn cho Festival Hoa Đà Lạt 2019
estival Hoa Đà Lạt lần thứ
VIII - Năm 2019 dự kiến
sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ
ngày 20/12/2019 đến hết
ngày 24/12/2019. Không gian lễ hội
diễn ra tại thành phố Đà Lạt, thành
phố Bảo Lộc và một số địa phương
trong tỉnh. Bên cạnh các nội dung,
chương trình liên quan đến hoa, xúc
tiến đầu tư thương mại - du lịch của
Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng; Festival
Hoa Đà Lạt 2019 còn gắn với hoạt
động quảng bá văn hóa trà và tơ lụa
Lâm Đồng. Qua đó, tuyên truyền,
quảng bá hình ảnh, con người và du
lịch Đà Lạt - Lâm Đồng, tôn vinh giá
trị sản phẩm và thương hiệu nông sản
địa phương. Hiện tại, thành phố Đà
Lạt đang tăng cường công tác chỉnh
trang đô thị, cải tạo hệ thống giao
thông phục vụ Festival Hoa 2019,
từng bước hoàn thiện kỹ thuật hạ tầng
đô thị để tạo “bộ mặt” khang trang,
xanh - sạch - đẹp cho thành phố.

F

Tập trung chỉnh trang
đô thị
Dạo một vòng quanh thành phố
Đà Lạt, không khó để nhận ra sự
“thay da đổi thịt” của một số con
đường. Tuyến đường Phan Chu
Trinh - Phường 9 vừa được lát gạch
vỉa hè xong là một trong những con
đường đẹp để đón chào lễ hội hoa
diễn ra vào cuối năm nay.
Theo bà Trần Thị Vũ Loan - Phó
Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt,
công tác chỉnh trang đô thị được
thành phố thực hiện thường xuyên,
liên tục. Đặc biệt, để chuẩn bị cho
Festival Hoa lần thứ VIII thì đây là
một trong những nội dung chính đã
được thành phố tích cực xây dựng
kế hoạch và triển khai ngay từ đầu
năm 2019. Hiện thành phố đang tập
trung đầu tư, nâng cấp, duy tu, sửa
chữa các tuyến đường giao thông
công cộng, vỉa hè, hệ thống thoát
nước, hệ thống chiếu sáng đô thị;
trồng bổ sung hoa, cây xanh tại các
tuyến đường; đảm bảo vệ sinh môi
trường, xây dựng các tuyến đường,
khu dân cư, phường xã “không rác”;
xử lý các trường hợp buôn bán, lấn
chiếm lòng lề đường gây mất mỹ
quan đô thị.
Trong chỉnh trang hạ tầng, đối
với các hạng mục thường xuyên,
thành phố thực hiện công tác duy
tu để đảm bảo an toàn giao thông,
sạch đẹp, khơi thông hệ thống
thoát nước trên 83 tuyến đường
láng nhựa với tổng chiều dài gần
60 km và 121 tuyến đường bê tông
nhựa với tổng chiều dài 140 km.
Cùng với đó là việc dặm vá vỉa hè
đường Phan Đình Phùng, Trần Phú,
Đinh Tiên Hoàng, Phù Đổng Thiên
Vương. Các công trình xây dựng
cơ bản cũng sẽ hoàn thành trước
ngày 30/6/2019 như: lát gạch vỉa
hè đường Lê Hồng Phong, Nam Kỳ
Khởi Nghĩa - Phan Như Thạch; xây
dựng mương thoát nước đường Cao
Thắng, Trần Quang Diệu; duy tu sửa
chữa đường Phạm Hồng Thái, Ngô
Thì Nhậm, Đồng Tâm, Yagout, Thái
Phiên, Trần Khánh Dư, Tương Phố.
Nâng cấp hệ thống
chiếu sáng đô thị
Để tạo mỹ quan cho thành phố
bằng ánh sáng giữa mảng xanh

Festival Hoa Đà Lạt - lễ hội đã có thương hiệu của Lâm Đồng, được đông đảo bạn bè trong nước và
quốc tế biết đến. Đến hẹn lại lên, cứ 2 năm/lần, lễ hội lại diễn ra trong sự trông chờ, háo hức của
người dân và du khách. Là đơn vị chủ trì tổ chức, UBND thành phố Đà Lạt đang gấp rút hoàn thiện
kế hoạch cũng như khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị để Festival Hoa lần này có sự đổi mới
và ấn tượng.

Tại buổi làm việc nghe báo
cáo dự kiến kế hoạch tổ chức
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ
VIII - năm 2019 do Chủ tịch
UBND tỉnh Đoàn Văn Việt
chủ trì, nhiều ý kiến hướng đến
Fetival Hoa với nhiều điểm
mới, ấn tượng:
Đồng chí Đoàn Văn Việt
Chủ tịch UBND tỉnh

“Tạo điểm nhấn và mới
cho Festival Hoa Đà Lạt
lần thứ VIII - năm 2019”

Sản xuất hoa ở Công ty Dalat Hasfarm. Ảnh: Văn Báu

và hoa, thành phố Đà Lạt đã tăng
cường công tác quản lý và vận hành
hệ thống chiếu sáng đô thị, sửa
chữa và thay thế những hư hỏng
về hệ thống chiếu sáng thành phố.
Đồng thời, thay thế dần các bóng
đèn cũ, cháy hỏng bằng bóng đèn
LED có hiệu suất cao, nhằm tiết
kiệm điện cũng như tạo hiệu ứng
ánh sáng.
Để làm nổi bật các khu vực diễn
ra lễ hội, thành phố sẽ tăng cường hệ
thống chiếu sáng tại các công trình
kiến trúc, trong đó, tập trung ở các
cầu xung quanh hồ Xuân Hương,
tượng đài Phụ nữ Đà Lạt khu vực
bùng binh Chợ Đà Lạt, tượng đài
Yersin tại Công viên Yersin... Cùng
với đó, sử dụng đèn LED trang trí
cho các dòng chữ đã được trồng
cây đường viền và các pano hoa để
tạo điểm nhấn về đêm; đèn trang
trí cho các tháp hoa nơi các vòng
xoay; trang trí hoa chậu kết hợp
với đèn LDE dây trên lan can cầu
Ông Đạo…
Đặc biệt, thực hiện thí điểm
“Tuyến đường ánh sáng” và sử
dụng hiệu ứng chiếu sáng công trình
là một trong những điểm mới tại
Festival Hoa 2019. “Tuyến đường
ánh sáng” được thực hiện xã hội hóa
tại đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo
và Công viên Trần Hưng Đạo sẽ kết
hợp ánh sáng với hoa, cây xanh vào
ban đêm. Thành phố đã vận động
được 22 đơn vị, doanh nghiệp đóng
chân trên địa bàn tham gia hưởng
ứng. Tùy theo kiến trúc sẽ sử dụng
đèn LED chiếu sáng mặt dựng cho
các tòa nhà, cơ quan, công sở dọc
tuyến đường.

Tăng cường
hoa - cây xanh
Là “nhân vật chính” của Festival
Hoa Đà Lạt năm 2019, hoa - cây
xanh được thành phố tăng cường
để duy trì hoa rực rỡ trong suốt thời
gian diễn ra Festival. Ngoài việc tổ

Nội dung, chủ đề của Festival
Hoa năm 2019 không trùng lặp
với các lần trước, ý nghĩa của
lễ hội gắn với xu thế phát triển
của ngành hoa, trà, tơ lụa và du
lịch của địa phương trong tình
hình mới; gợi nhớ, tôn vinh các
giá trị văn hóa, lịch sử của địa
phương và sự cần thiết phải đầu
tư, phát triển kinh tế - xã hội,
nâng cấp đô thị trong thời gian
tới. Tiếp tục nghiên cứu bổ sung
việc bình chọn các làng hoa,
vườn hoa, công viên, không
gian hoa... tiêu biểu, mới lạ,
hấp dẫn. Khuyến khích các tổ
chức, cá nhân giới thiệu và tham
gia các giống hoa mới, lạ, đặc
sắc đang được công chúng yêu
thích. Xây dựng tour du lịch hoa
kết nối các điểm tham quan đặc
sắc về hoa trên địa bàn...
Đồng chí Trần Văn Hiệp

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

“Tất cả mọi nẻo đường
về Đà Lạt khang trang,
sạch đẹp và đầy hoa”

Hoa sẽ là hình ảnh chủ đạo tạo điểm nhấn cho Festival Hoa Đà Lạt 2019. Ảnh: T.H

chức duy trì, chăm sóc hoa dài ngày
như Cẩm tú cầu, Đỗ quyên, Loa kèn,
hoa Hồng... đã được trồng tại một số
tuyến đường, các loại hoa ngắn ngày
sẽ được thay thế thường xuyên, đảm
bảo cây hoa phát triển tươi tốt và
khoe sắc dịp lễ hội.
Theo đó, đơn vị chức năng trồng
dặm Đỗ quyên các tuyến trung tâm
với số lượng 500 cây; trồng bổ sung
Mai anh đào thay thế những cây chết
hay còi cọc kém phát triển; cắt tỉa
toàn bộ cây Mua tím đã trồng phía
trước Công viên Trần Quốc Toản;
thay hoa 6 tháp hoa với tổng số hơn
6 ngàn chậu; thay mới hoa 2 pano
hoa đầu đèo Prenn; chăm sóc hoa
Hồng dọc đường 3 tháng 4; trồng bổ
sung hoa, dây leo cho các taluy và
hàng rào; mở rộng bồn hoa tại một
số công viên khu vực trung tâm; cắt
tỉa uốn tạo tán cho một số cây tùng
trồng tại các công viên...
Theo ông Phạm Văn Tuyên Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch
vụ Đô thị Đà Lạt, hiện công ty
đã chủ động gieo ươm, chuẩn bị
nguồn giống cây hoa cung cấp
cho các phường, xã để thực hiện
công tác chỉnh trang, tôn tạo môi
trường thành phố, gồm 18 chủng

loại với số lượng hơn 40 ngàn túi
và 10 ngàn chậu. Đồng thời, trồng
bổ sung hoa trên mái taluy tại một
số vị trí trung tâm như Công viên
Trần Quốc Toản, taluy Công đoàn...
cũng như chuẩn bị hơn 600 chậu
hoa trang trí sân khấu phục vụ các
chương trình và 300 ảng hoa trang
trí đường phố.
Điểm nhấn của Fetival Hoa 2019
với hoa là chủ đạo. Để đem đến sự
ngạc nhiên, ấn tượng cho du khách,
thành phố triển khai ý tưởng trong
mỗi ngày lễ hội sẽ trưng bày một
loài hoa đặc trưng của thành phố
hoa. Cùng với đó, Hiệp hội hoa phối
hợp với các làng hoa xây dựng công
trình Biệt thự hoa tươi tại khu vực
trung tâm thành phố, nhằm tạo sản
phẩm mới về hoa.
Thành phố Đà Lạt đã huy động
sức dân cùng tham gia hưởng ứng
để Fetival Hoa Đà Lạt 2019 thực sự
là lễ hội của cả cộng đồng. Trong
đó, vận động các phường, xã, tổ dân
phố, từng hộ gia đình thực hiện chỉnh
trang đô thị, tích cực trồng hoa, cây
xanh trong khu dân cư, để tạo không
gian xanh - sạch - đẹp, hướng đến xây
dựng đô thị văn minh.
TUẤN HƯƠNG

Công tác chỉnh trang đô thị
phải được đặt lên hàng đầu.
Chủ động thi công các công
trình chào mừng Festival Hoa
2019; đặc biệt, chú ý tiến độ
thi công lát gạch vỉa hè... phải
được hoàn thiện trước thời gian
diễn ra Festival vài ngày, tránh
diễn ra tình trạng như một số
năm trước là có nơi đến gần giờ
khai mạc vẫn chưa lát xong…
Thực hiện công tác duy tu, sửa
chữa các con đường, đảm bảo
giao thông cũng như chú ý đến
việc trang trí, bổ sung các loại
hoa, để tất cả mọi nẻo đường
về Đà Lạt đều khang trang,
sạch đẹp và đầy hoa.
Ông Phan Thanh Sang

Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt

“Hoa sẽ là chủ đạo
tạo điểm nhấn
cho Festival Hoa 2019”
Bên cạnh việc trưng bày, triển
lãm các loại hoa đặc trưng của
Đà Lạt, Hiệp hội hoa sẽ nhập về
một số giống hoa cũng như phụ
liệu trang trí hoa của các nước
và giới thiệu tại Festival Hoa
lần này. Đồng thời, xây dựng
các không gian hoa, tiểu cảnh
và những công trình hoa tươi,
từ đó Đà Lạt sẽ khoác lên mình
sắc màu rực rỡ nhất trong những
ngày diễn ra lễ hội.
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Đại học Đà Lạt đào tạo ngành giáo dục tiểu học chuẩn CDIO

P

GS, TS Phù Chí Hòa,
Trưởng Khoa Sư phạm
(ĐHĐL) vừa cho tôi biết
một tin vui, đó là số lượng
thí sinh đăng ký vào ngành GDTH
năm học 2019-2020 của nhà trường
có tỷ lệ 1 chọi 10, cao nhất trong các
ngành đào tạo. Nhiều năm trước, để
đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội,
ĐHĐL đã mở ngành GDTH hệ vừa
học vừa làm như là giải pháp tình
thế, từ năm nay, ngành này được đào
tạo theo chuẩn đầu ra CDIO. CDIO
(Conceive - Design - Implement Operate), có nghĩa là hình thành ý
tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và
vận hành, khởi nguồn từ Viện Công
nghệ MIT (Hoa Kỳ). Mô hình này
được các trường ĐH, CĐ trên thế
giới áp dụng ngày càng nhiều. Về
bản chất, CDIO là giải pháp nâng
cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu
cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn
đầu ra, từ đó thiết kế chương trình
và kế hoạch đào tạo. Quy trình này
được xây dựng một cách khoa học,
hợp lý, logic, có thể áp dụng cho
nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau.
Để hoàn thiện nội dung chương
trình đào tạo này, ĐHĐL vừa tổ chức
thành công hội thảo khoa học với
sự tham gia của nhiều tổ chức và cá
nhân, bao gồm lãnh đạo ĐHĐL, lãnh
đạo Sở GD&ĐT Lâm Đồng, CĐSP
Đà Lạt, Phòng GD&ĐT, các phòng,
khoa chuyên môn của ĐHĐL và Sở
GD&ĐT Lâm Đồng, hiệu trưởng
và giáo viên tiêu biểu các trường
tiểu học... PGS, TS Phù Chí Hòa đã
đưa đến hội thảo những cơ sở khoa
học để xây dựng chương trình, tổng
quan chương trình, nêu bật những nét
chính về mục tiêu, chuẩn đầu ra của
chương trình và giới thiệu chương
trình GDTH mới nằm trong chương
trình giáo dục tổng thể. ThS. Nguyễn
Hữu Tân (Trưởng Khoa Công tác

Lần đầu tiên, ở Lâm Đồng chính thức đào tạo ngành giáo dục tiểu học (GDTH) trình độ cử nhân, hệ
chính quy mà không theo hình thức liên kết. Đó là kỳ tuyển sinh năm 2019 tại Trường Đại học Đà Lạt
(ĐHĐL), phù hợp với chủ trương của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) về việc đầu tư, củng cố và phát
triển Khoa Sư phạm Trường ĐHĐL tại Thông báo số 813/TB-BGDĐT, ngày 27/10/2017 và Nghị quyết
số 13/NQ-TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Lâm Đồng,
ngày 18/5/2018.
Xã hội, ĐHĐL) báo cáo tóm tắt chi
tiết dự thảo xây dựng chuẩn đầu ra
chương trình đào tạo ngành GDTH
của Trường và những nét đặc sắc của
chương trình. Trên cơ sở đó, Hội thảo
thảo luận về cấu trúc chương trình,
cấu trúc môn học, phân bổ thời gian,
các mô tả môn học, kinh nghiệm
quản lý và dạy học tiểu học với nhiều
ý kiến tham luận, những đề xuất giá
trị của các đại biểu là nhà khoa học,
nhà giáo, nhà quản lý.

Chương trình giáo dục đại
học ngành GDTH của ĐHĐL
được xây dựng trên cơ sở
tham khảo khung chương
trình chuyên ngành GDTH,
chương trình của các trường
ĐHSP Hà Nội, TP Hồ Chí
Minh, Cần Thơ, Huế và ĐH
Vinh,... Ban biên soạn cũng
tham khảo những nét đặc
sắc từ các chương trình của
Singapore, Hoa Kỳ, Canada,
và quan tâm đặc biệt đến
chương trình GDTH mới trong
chương trình giáo dục phổ
thông mới được Bộ GD&ĐT
công bố tháng 12/2018.
Chương trình bao gồm 130 tín
chỉ, chia làm hai khối: Khối kiến
thức đại cương dành cho các ngành

Hội thảo khoa học hoàn thiện chương trình giáo dục tiểu học tại Đại học Đà Lạt. Ảnh: M.Đ

đào tạo trình độ ĐH, gồm các học
phần khoa học lí luận chính trị,
ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo
dục quốc phòng và an ninh, khoa
học tự nhiên và xã hội. Khối kiến
thức giáo dục chuyên nghiệp gồm
các học phần kiến thức cơ sở,
kiến thức ngành và kiến thức bổ
trợ. Trong đó, có các học phần cơ
bản về giáo dục học, tâm lý học,
phương pháp nghiên cứu trong giáo
dục, tổ chức hoạt động giáo dục.
Sinh viên tiếp nhận và rèn luyện
kỹ năng qua các phương pháp dạy
học, phương pháp đánh giá, quản lý
trường lớp, ứng dụng công nghệ, kỹ
năng giao tiếp. Sinh viên sẽ trưởng
thành vững vàng qua các đợt thực
tập thực tế, các học phần rèn luyện
nghiệp vụ sư phạm và thực hiện
khóa luận. Trong khối kiến thức và
kĩ năng chuyên ngành, có những

học phần mở, tự chọn, tạo điều kiện
cho sinh viên có cơ hội cập nhật
kiến thức, phát triển nghề nghiệp
và kĩ năng chuyên môn, có thể trở
thành các chuyên gia giáo dục sau
khi ra trường hoặc học tiếp lên các
trình độ cao hơn.
Chương trình GDTH này cũng
dành nhiều sự quan tâm cho các
hoạt động rèn luyện nghiệp vụ
sư phạm với các đợt thực tập trải
nghiệm trường học, thực tập trợ
giảng, thực tập dạy học là các học
phần thực tập thực tế ở trường tiểu
học. Từ việc được trải nghiệm và
thực hành nghề thường xuyên nên
sau khi ra trường sinh viên sẽ tiếp
cận và thích ứng nhanh với thực
tiễn, đáp ứng được yêu cầu đổi mới
giáo dục tiểu học. Có thể ghi nhận
được, đây là một chương trình đào
tạo đảm bảo tính khoa học, hiện

đại, chú trọng thực hành, có tính
linh hoạt, luôn cập nhật nhằm tạo
điều kiện cho sinh viên phát triển
năng lực nghề nghiệp, nâng cao
khả năng sáng tạo và làm việc chất
lượng sau khi tốt nghiệp.
Theo lãnh đạo ĐHĐL, từ năm
học 2019-2020, ĐHĐL sẽ tuyển
sinh khóa 1, đối tượng tuyển sinh
thực hiện theo quy chế hiện hành
của Bộ GD&ĐT và nhà trường.
Theo đó, quy trình đào tạo, thang
điểm và điều kiện tốt nghiệp cũng
thực hiện theo qui định về đào tạo
ĐH, CĐ theo học chế tín chỉ của
Trường ĐHĐL. Sau 4 năm đào
tạo, chuẩn đầu ra của chương trình
đào tạo ngành GDTH bao gồm 12
chuẩn, trong đó 5 chuẩn đầu ra đầu
tiên ứng với giáo dục đại cương và
7 chuẩn đầu ra còn lại ứng với giáo
dục chuyên nghiệp. Một cách tổng
quát, sinh viên tốt nghiệp từ chương
trình đào tạo ngành GDTH sẽ thể
hiện được các năng lực mô tả trong
các chuẩn đầu ra bao gồm: Phẩm
chất chính trị và đạo đức; Hiểu
biết cơ bản về khoa học tự nhiên,
xã hội và nhân văn; Giao tiếp và
làm việc hiệu quả trong các nhóm
chuyên môn và đa ngành; Kỹ năng
sử dụng tiếng Anh ở trình độ bậc
3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ
Việt Nam; Có khả năng sử dụng
máy tính và các phần mềm thông
dụng vào các công việc giao tiếp,
tìm kiếm thông tin, soạn thảo văn
bản, tính toán, trình bày và hỗ trợ
chuyên môn. Đối với chuẩn đầu ra
giáo dục chuyên nghiệp: Năng lực
tìm hiểu người học và môi trường
giáo dục; Năng lực dạy học; Năng
lực giáo dục; Năng lực giao tiếp;
Năng lực đánh giá học sinh; Năng
lực nghiên cứu khoa học; Đạo đức
nghề nghiệp.
MINH ĐẠO

Để học sinh vui đến trường
Nhằm duy trì sỹ số học sinh
người dân tộc thiểu số trong xã
vùng sâu của huyện Đạ Huoai,
một trường tiểu học nơi đây đã
đưa ra rất nhiều hoạt động hấp
dẫn để thu hút các em đến lớp
hằng ngày.
“Khoán” cho trường
Ngôi trường có nhiều hoạt động
đó chính là Tiểu học Võ Thị Sáu
nằm ở Phước Lộc - xã vùng sâu của
huyện Đạ Huoai với hầu hết dân cư
là người dân tộc thiểu số sinh sống.
Khi nói về chuyện dạy và học, cô
giáo Nguyễn Thị Huyền - Phó Hiệu
trưởng trường đã tươi cười “Hầu
như phụ huynh nơi đây cứ “khoán
trắng” mọi việc của học sinh cho
nhà trường”.
Tiểu học Võ Thị Sáu hiện có 2
điểm trường, 1 điểm trường chính
tại trung tâm xã và 1 điểm trường
tại thôn Phước Bình cách đó 6 km.
Năm học 2018-2019 này, trường có
tổng cộng 289 học sinh từ lớp 1 đến
lớp 5, trong đó điểm trường Phước
Bình có 70 học sinh, 5 lớp học; số

Trao giải tại cuộc thi vẽ của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Ảnh: V.T

học sinh còn lại đang theo học tại
điểm trường chính ở xã. Trên 91%
học sinh của trường là con em cộng
đồng người dân tộc thiểu số.
Dù nằm trong vùng sâu nhưng
Tiểu học Võ Thị Sáu được xây dựng
rất khang trang, nhất là điểm trường
chính tại trung tâm xã. Lớp học rộng
rãi, bàn ghế tinh tươm, đủ mỗi lớp
học 1 phòng trong năm: có nhà đa
năng cho học sinh sinh hoạt, nhà
hiệu bộ, các phòng chức năng, thư
viện, sân trường rộng với cây xanh,

vườn rau nhỏ phía sau do học sinh tự
trồng và chăm sóc, nhà vệ sinh sạch
sẽ, giếng nước và hệ thống bồn bơm
nước tự động dùng cho mùa khô.
Theo cô Huyền, học sinh dân
tộc thiểu số nơi đây hầu hết đều rất
ngoan, lễ phép với thầy cô giáo,
đoàn kết với bạn bè trong lớp, trong
trường. Những năm gần đây, nhờ đời
sống trong xã được cải thiện dần nên
nhiều gia đình đã bắt đầu quan tâm
đến việc học hành của con em mình.
“Ngày trước mời họp phụ huynh thì

hầu như chẳng có mặt ai, lớp chỉ vài
người nhưng gần đây phụ huynh đi
dự rất đông, có lớp không thiếu phụ
huynh nào” - cô Huyền nói.
Tuy nhiên, như cô Huyền cho
biết, không ít các bậc phụ huynh đến
trường tìm giáo viên để “gửi gắm”
con mình: “Cô ơi, trường đã mua
cặp mới cho cháu chưa vì cặp cũ đã
rách, cô ơi vở cháu hết có thêm vở
mới cho cháu chưa...?”.
Coi việc hỗ trợ cho học sinh
như là một nhiệm vụ, trường lâu
nay theo cô Huyền đã huy động sự
giúp đỡ từ rất nhiều nguồn: sự hỗ
trợ của huyện, trường giúp trường,
các giáo viên đang công tác, cựu
học sinh, các cơ quan, ban ngành,
đoàn thể, các nhà hảo tâm trong và
ngoài huyện.
Nhờ đó, toàn bộ học sinh nơi đây
hầu như không thiếu sách vở khi đến
trường, những trường hợp khó khăn
qua tìm hiểu nhiều cá nhân cũng
nhận giúp đỡ áo quần, dép giày để
các em hằng ngày đến trường..

Nhiều hoạt động vui
Nhưng một điều quan trọng, giải
pháp chống bỏ học hữu hiệu nhất

theo cô Huyền, là phải luôn làm
trường có không khí vui tươi để các
em thích đến lớp.
Cũng cần biết rằng những năm
trước đây, toàn bộ học sinh Tiểu
học Võ Thị Sáu khi đi học đều
được hỗ trợ bữa ăn trưa tại trường.
Bữa ăn này chính là một phần
quan trọng trong chương trình đảm
bảo chất lượng giáo dục trường
học SEQAP (School Education
Quality Assurance Program) được
áp dụng cho các trường vùng sâu.
Tuy nhiên, trong 3 niên học gần
đây, khi chương trình này kết thúc,
bữa ăn trưa cho học sinh đã không
được duy trì tại trường nữa. Vì là
chương trình giáo dục 2 buổi ngày
nên học sinh buổi trưa tự về nhà ăn
cơm, chiều quay lại trường.
Rất nhiều hoạt động được trường
đưa ra. Đó là các hoạt động ngoại
khóa trong chương trình, đồng thời
tăng cường thêm các hoạt động văn
nghệ, thể dục thể thao; thi, biểu diễn
văn nghệ trong các dịp lễ, tết, tổ
chức các giải thể thao trong năm;
duy trì và phát triển các câu lạc bộ
thể dục thể thao, nhất là đá bóng...
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Đà Lạt khen thưởng
4 cá nhân tham gia
phòng, chống tội phạm
Sáng 10/6, UBND TP Đà Lạt đã
tổ chức khen thưởng 4 cá nhân có
thành tích xuất sắc trong phong trào
phòng, chống tội phạm.
Các cá nhân được nhận giấy
khen của Chủ tịch UBND TP cùng
tiền thưởng theo quy định lần này,
gồm: Đại úy Phan Nhật Vũ - Phó
Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự,
Đại úy Nguyễn Anh Thi - cán bộ
Đội Cảnh sát hình sự Công an TP
Đà Lạt và ông Lê Hải Sơn, ông
Lê Huy Vũ cùng ở Phường 4, TP
Đà Lạt.
Trước đó, ngày 27/3/2019, Đội
Cảnh sát hình sự Công an TP Đà
Lạt đã bắt một đối tượng có nhiều
biểu hiện giống đối tượng đã thực
hiện trộm cắp xe máy trên địa bàn
TP Đà Lạt. Qua điều tra, đối tượng
khai nhận đã thực hiện 9 vụ trộm
cắp xe máy, trong đó có 6 vụ tại TP
Đà Lạt, 2 vụ tại huyện Đức Trọng
và 1 vụ tại huyện Đạ Tẻh.
Qua đấu tranh đối tượng khai
nhận bản thân có 12 tiền án, trong
đó có 6 tiền án về trộm cắp tài sản.
Vào ngày 1/4/2019, nhận được
tin báo của quần chúng ở đường
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, TP
Đà Lạt cho biết bị một số đối tượng
chặn đường cướp tài sản. Qua xác
minh, đấu tranh, Đội Cảnh sát hình
sự đã truy xét bắt được 4 đối tượng
có nghi vấn liên quan đến cướp
tài sản. Bên cạnh đó, vào lúc 20
giờ ngày 2/4/2019, trong quá trình
tuần tra, Công an Phường 4 đã phát
hiện có 1 đối tượng nam thanh niên
đang tàng trữ trong người 2 gói
nilon chứa chất bột màu trắng nghi
là ma tuý đá. Ngay lúc đó, được sự
hỗ trợ của ông Lê Hải Sơn và ông
Lê Huy Vũ không ngại khó khăn,
nguy hiểm đã bắt đối tượng đưa về
cơ quan công an làm việc.

ĐAM TRỌNG

Phần thưởng chính là sự bình yên của Nhân dân
15 năm trong ngành Công an cũng là chừng ấy năm làm công tác
điều tra, hình sự, Thiếu tá Lê Duy Long, Đội trưởng Đội Phòng ngừa,
đấu tranh với tội phạm trên tuyến và địa bàn (Đội 2), Phòng Cảnh
sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng đã cùng đồng đội triệt
phá thành công hàng trăm vụ án, trong đó có những vụ trọng án
gây rúng động dư luận, trở thành người cán bộ được lãnh đạo tín
nhiệm, đồng đội yêu mến và Nhân dân tin tưởng.

C

húng tôi quyết định
tìm gặp anh sau khi
được nghe kể về những
chuyên án quan trọng
mà anh và đồng đội đã phá án thành
công, góp phần xây dựng niềm tin của
Nhân dân vào lực lượng cảnh sát hình
sự Lâm Đồng thời gian qua. Khác
với hình dung ban đầu của chúng tôi
về một thiếu tá gân guốc vì luôn phải
đối đầu với các loại tội phạm hình sự
nguy hiểm, “cứng đầu” trong những
vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa
bàn, Thiếu tá Lê Duy Long trong cuộc
sống hàng ngày lại có khuôn mặt khá
hiền và dễ mến; dáng vẻ nhanh nhẹn,
hoạt bát, toát lên dáng dấp của một
người làm công tác điều tra, hình sự
rất điển hình.
Thiếu tá Lê Duy Long không phải
là người sinh ra và lớn lên tại Lâm
Đồng mà là người con của vùng đất
Phú Thọ. Những tưởng không thông
thuộc địa bàn và tính cách của người
dân địa phương vùng cao nguyên
phía Nam sẽ là yếu tố “làm khó”
anh trong quá trình điều tra, phá án
ở vùng đất mới, nhưng vốn được
đào tạo bài bản, bằng con mắt “nhà
nghề”, lại có trực giác tốt và nhạy bén
trong tư duy, khoa học trong phân
tích nên anh đã cùng với đồng đội
phá nhiều vụ án quan trọng.
Anh kể, anh tốt nghiệp Học viện
Cảnh sát Nhân dân vào năm 2004
và được phân công nhận nhiệm vụ
tại Phòng PC02, Công an tỉnh Lâm
Đồng đúng vào thời điểm mà Tây

Nguyên đang “nóng” bởi bọn phản
động có tổ chức đặt tại nước ngoài
đang có nhiều hoạt động chống phá
quyết liệt. Chúng xúi giục, kích động
bà con đồng bào Tây Nguyên nổi
dậy gây rối, chống phá, xuyên tạc
đường lối của Đảng và Nhà nước.
Những ngày đầu vào Lâm Đồng anh
chưa quen nên buồn và nhớ nhà kinh
khủng, nhưng công việc nhiều, liên
tục phải theo cấp trên và đồng đội đi
tham gia phá án nên mọi sự ủy mị
về tinh thần do nhớ nhà, nhớ quê đã
bị lấn áp. Dưới sự chỉ dạy của lãnh
đạo, sự hỗ trợ của đồng đội, anh đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và
được lãnh đạo và đồng đội tin tưởng.
Nghề cảnh sát điều tra, hình sự
luôn phải đối mặt với những khó
khăn, thách thức và nguy hiểm, với
bản lĩnh của người chiến sỹ công an
nhân dân, Thiếu tá Lê Duy Long đã
luôn biết cách tự mình khắc phục
khó khăn, vượt qua mọi thách thức
để hoàn thành nhiệm vụ.

15 năm làm công tác điều tra,
hình sự, anh đã cùng đồng đội
điều tra làm rõ hàng trăm vụ
việc, bắt và đấu trí với hàng
trăm đối tượng phạm tội cứng
đầu, góp phần ổn định tình hình
trật tự xã hội ở địa phương.
Nổi bật là 3 vụ án mạng đặc biệt
nghiêm trọng mà nạn nhân sau khi

Thiếu tá Lê Duy Long.

bị sát hại đã bị hung thủ đem chôn,
giấu xác phi tang và tung ra nhiều
chiêu trò để đánh lạc hướng cơ quan
điều tra.
Đó là vụ án giết người chôn xác phi
tang gây rúng động Lâm Đồng xảy ra
vào đầu năm 2018 tại xã Đinh Lạc,
huyện Di Linh. Nạn nhân là anh Võ
Thành Tuấn (27 tuổi, ngụ thôn Đồng
Lạc 1, xã Đinh Lạc). Hung thủ trong
vụ án này là Trần Quốc Vũ (33 tuổi),
cùng ngụ tại địa phương, là con nợ
của nạn nhân. Ngay khi nhận được
nguồn tin từ trinh sát về sự mất tích
bí ẩn của anh Võ Thành Tuấn có liên
quan đến hoạt động cho vay mượn
tiền, Thiếu tá Lê Duy Long nhận
định có thể nạn nhân đã bị sát hại,
phi tang. Được cấp trên tin tưởng
giao nhiệm vụ, từ những chứng cứ
ban đầu thu thập được cùng với kinh
nghiệm và sự nhạy bén của người
chiến sỹ hình sự, Thiếu tá Long xác
định Trần Quốc Vũ là người có liên
quan đến sự mất tích bí ẩn của anh
Võ Thành Tuấn. Khi bị triệu tập tới
làm việc, đối tượng một mực không
chịu thừa nhận hành vi, dùng nhiều
chiêu trò xảo quyệt để đối phó. Trước
sự “cứng đầu” của đối tượng, lãnh
đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy
động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối
hợp với Công an huyện Di Linh tiếp
tục củng cố chứng cứ, truy tìm nơi
giấu xác anh Tuấn nhưng không có

kết quả. Tuy nhiên, những ngày sau
đó, khi các chứng cứ được Thiếu tá
Lê Duy Long và ban chuyên án dày
công điều tra, củng cố thì Trần Quốc
Vũ đã buộc phải thừa nhận và khai
báo hành vi giết anh Võ Thành Tuấn
tại nhà mình khi bị đòi nợ.
Hay như vụ án mạng xảy ra tại thị
trấn Di Linh cách đây ít năm. Nạn
nhân khi đang tâm sự cùng bạn gái
tại công viên thì bị một nhóm thanh
niên dùng hung khí đánh tử vong. Vụ
việc xảy ra trong đêm khuya, chứng
cứ hầu như không có nên ban chuyên
án gặp rất nhiều khó khăn trong công
tác điều tra. Tuy nhiên, với bản lĩnh
và sự quyết tâm không chịu lùi bước
trước bọn tội phạm, sau một thời gian
dài lặn lội với địa bàn, khoanh vùng
các đối tượng, sử dụng mọi biện
pháp nghiệp vụ, cuối cùng Thiếu tá
Lê Duy Long đã lần ra những manh
mối tích cực thông qua một cô gái là
người yêu của một đối tượng trong
nhóm thanh niên đã tham gia sát hại
nạn nhân. Các đối tượng sau đó đã bị
công an bắt giữ, làm sáng tỏ.
15 năm là cả một quá trình dài học
hỏi, rèn luyện và phấn đấu miệt mài,
người chiến sĩ trẻ năm nào giờ đã là
một thiếu tá, một đội trưởng cảnh sát
hình sự đầy bản lĩnh, được cấp trên và
đồng đội tin tưởng, là “khắc tinh” của
bọn tội phạm và là người đã có nhiều
đóng góp vào việc giữ vững ANTT,
bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân
dân. Thế nhưng, Thiếu tá Long vẫn
luôn khiêm tốn, thầm lặng làm nhiệm
vụ. Anh chia sẻ, mọi thành tích hay
chiến công của các chiến sỹ công an
đều có được từ sức mạnh của tập thể
và sự đoàn kết chứ một cá nhân thôi
thì không thể hoàn thành được nhiệm
vụ. Đối với người chiến sỹ công an
nhân dân, phần thưởng cao quí nhất
đó chính là sự bình yên của Nhân dân
và niềm tin của Đảng và Nhà nước
dành cho lực lượng.
NGUYÊN THI - KHẮC LỊCH

Phá rừng chiếm đất ở N’Thol Hạ
Từ đầu năm 2019 đến nay, các
khu vực rừng thông nằm dọc
theo cung đường nhựa lớn và
giáp ranh với vườn đất canh tác
cà phê thuộc địa phận xã N’Thol
Hạ, huyện Đức Trọng nhiều lần
bị chặt phá, đầu độc, nhưng
thủ phạm vẫn chưa được truy
tìm làm rõ.

M

ột ngày đầu tháng
6/2019, theo chân kiểm
lâm viên Nguyễn Trọng
Ngọc kiểm tra địa bàn phụ trách,
phóng viên “mục sở thị” từ hàng
ngàn đến cả chục ngàn mét vuông
cây rừng bên này bị chặt trơ gốc, bên
kia đang vàng lá chết dần chết mòn
trên địa phận xã N’Thol Hạ, huyện
Đức Trọng. Từ ngã tư trung tâm xã
N’Thol Hạ, Đức Trọng, phóng viên
đi trên cung đường nhựa lớn theo
hướng lên Nam Ban - Đà Lạt ước
khoảng hơn một cây số thì dừng lại
trước khoảnh rừng thông bị chặt hạ và
đầu độc trên diện tích gần 3.000 m2.
Hiện trường đã là khu đất đồi cỏ mọc

Thủ phạm đã khoan, bơm hóa chất làm cây chết hàng loạt để chiếm đất sản xuất
từ đầu năm 2019 đến nay. Ảnh: V.V

um tùm, nhưng bên trong vẫn còn nhô
lên những gốc thông với dấu vết cưa
cắt và những cành cây thông bị nhiễm
hóa chất khô quắp, nằm vất vưởng
nhiều nơi. Kiểm lâm viên Nguyễn
Trọng Ngọc thông tin: “Thống kê
trên 3.000 m2 khu vực rừng mặt tiền
đường nhựa nơi đây bị cưa hạ và đầu
độc hơn 70 cây thông các loại trồng
từ năm 1983. Thủ phạm đã liều lĩnh

phá rừng từ 22 giờ ngày hôm trước
đến tầm 2 giờ sáng ngày hôm sau,
thực hiện liên tục những ngày cuối
tuần hoặc ngày nghỉ lễ trong những
tháng đầu năm 2019. Trong đó, bộc
lộ thủ phạm dùng cưa tay đốn hạ hơn
60 cây thông và dùng mũi khoan từng
ô nhỏ vào gốc để bơm hóa chất tận
diệt khoảng 10 cây thông. Ngay sau
khi phát hiện, Hạt Kiểm lâm huyện

Đức Trọng đã phối hợp cùng các cơ
quan pháp luật địa phương và đơn vị
chủ rừng đo đếm tổng khối lượng gỗ
thông bị thiệt hại gần 25 m3...”.
Cũng trong thời điểm từ đầu năm
2019 đến nay, khu vực rừng xã
N’Thol Hạ, huyện Đức Trọng giáp
ranh với địa phận xã Gia Lâm, huyện
Lâm Hà (cách khu vực “rừng đường
nhựa” khoảng năm cây số), thủ phạm
đã ra tay chặt phá không thương tiếc
lên đến 800 cây thông trồng từ năm
2003 trên phạm vi diện tích gần
10.000 m2. Phân tích thủ đoạn phá
rừng của thủ phạm ở đây thường đi
theo từng nhóm người với cưa tay
vào đêm khuya, cưa hạ, chặt trắng
cây rừng trên diện tích hàng trăm
mét vuông đến hàng ngàn rồi cả chục
ngàn mét vuông, để lấn chiếm đất lâm
nghiệp đưa vào sản xuất nông nghiệp
trái phép, sau đó mua đi bán lại, thu
tiền bất chính. Khi lực lượng chức
năng của huyện Đức Trọng tuần tra
phát hiện, thủ phạm đã rời khỏi hiện
trường nên chưa kịp tác động lên toàn
bộ diện tích đất lâm nghiệp vừa bị
chặt trắng 800 cây thông trồng, chăm
sóc từ năm 2003.

Đáng nói hơn nữa, vào ngày
4/6/2019, lực lượng kiểm lâm địa
bàn huyện Đức Trọng kiểm tra, phát
hiện tại khoảnh 3, Tiểu khu 271, xã
N’Thol Hạ (cách hiện trường 800 cây
thông trồng đã bị chặt trắng kéo dài
hơn một cây số) cũng bị hủy hoại.

Thủ phạm đã dùng khoan
điện cầm tay khoan sâu vào
phần gốc của 537 cây thông
để bơm hóa chất làm cây
chết, cũng với mục đích lấn
chiếm khoảng 4.100 m2 diện
tích đất rừng để trồng cà phê.
Ngày 6/6/2019, phóng viên vào tận
nơi, chứng kiến một cụm rừng thông
được trồng từ năm 2003 đang bị héo
úa tán lá trên cao 10 - 12 m, báo trước
mức độ thiệt hại trầm trọng đang xảy
ra. Phần dưới gốc cây thông với từng
ô tròn khoan sâu vào phần ruột bên
trong, chảy ra những dòng nhựa vàng
đục, khô cứng. Cũng theo nhận định
của Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng
và đơn vị chủ rừng,...
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Gìn giữ môi trường ở xứ rau

ĐƠN DƯƠNG:

7,6 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa
công trình cấp nước sinh hoạt

Trên những cánh đồng rau của thị trấn
Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương) nay đã
không còn cảnh bao bì, chai lọ thuốc
bảo vệ thực vật (BVTV) vương vãi khắp
nơi. Bởi thay vì thói quen dùng đâu bỏ
đấy như trước đây, nay rác thải nông
nghiệp đã được những người cựu chiến
binh (CCB) thu gom để xử lý theo đúng
quy trình.

Đ

ã trở thành thông lệ từ hơn một
năm nay, cứ đến đầu tháng, CCB
Nguyễn Văn Tấn lại dành thời
gian một ngày cùng các hội viên khác trong
CLB “CCB bảo vệ môi trường” của tổ dân
phố Nghĩa Hội (thị trấn Thạnh Mỹ) đến
những nơi bà con đã tập kết rác để thu gom
rác thải. Những bao rác chứa đầy bao bì, chai
lọ thuốc BVTV sau khi dùng xong được các
hộ nông dân gom sẵn vào một góc vườn để
mang đến điểm tập kết. Nếu ai bận, các CCB
có thể trực tiếp vào tận vườn thu gom giúp.
Cứ thế, 34 CCB thuộc CLB vừa tuyên truyền
cho bà con nông dân hiểu để thay đổi ý thức,
vừa chung tay vào việc bảo vệ môi trường.
Ông Nguyễn Văn Tấn cho hay, bây giờ
cả gia đình ông đều đã hình thành thói quen
gom rác bỏ tại nơi quy định. Không những
bao bì thuốc BVTV, mà cả rác thải sinh hoạt
cũng được các thành viên từ bé đến lớn có
ý thức tập kết, phân loại để được xử lý theo
đúng quy trình.
CLB “CCB bảo vệ môi trường” của tổ
dân phố Nghĩa Hội được Hội CCB thị trấn
Thạnh Mỹ thành lập làm điểm từ tháng
5/2018, xuất phát từ tình hình thực tế của
địa phương khi mà trên địa bàn tổ dân phố
có 2 nhánh suối lớn từ khu vực đất sản xuất
nông nghiệp chảy trực tiếp ra sông Đa Nhim.
Bên cạnh đó, 95% số nhà ở của người dân
nằm trên đất sản xuất và quanh khu vực đất
sản xuất nông nghiệp. Lượng bao bì thuốc
BVTV mỗi quý của riêng tổ dân phố Nghĩa
Hội đạt khoảng 132 kg cần xử lý.
Ông Võ Thời - Chủ tịch Hội CCB thị trấn
Thạnh Mỹ cho biết: Bao bì thuốc BVTV sau
khi sử dụng, xử lý không đúng quy định có
thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
và môi trường sống. Đa số người dân biết
được điều đó nhưng vẫn chưa thay đổi thói
quen theo hướng chuyên nghiệp và an toàn
hơn. Đây cũng là một trong những vấn đề
đáng quan tâm đối với thị trấn Thạnh Mỹ
trong quá trình xây dựng đô thị văn minh.

Rác thải nông nghiệp được các CCB thu gom về nơi tập kết để xử lý theo quy trình. Ảnh: V.Quỳnh

Mục tiêu của CLB “CCB bảo vệ môi
trường” là nâng cao nhận thức và hành
động của cộng đồng sau khi sử dụng thuốc
BVTV, nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả,
giúp tạo môi trường xanh, sạch, đẹp để cải
thiện môi trường sống và đảm bảo phát triển
bền vững. Đồng thời nâng cao ý thức, trách
nhiệm của người dân đối với sức khỏe cộng
đồng và môi trường. Hiện tại, CLB có 34
thành viên được chia thành 5 tổ theo địa
bàn dân cư, hoạt động trên nguyên tắc tự
giác, tự nguyện và tự túc về kinh phí. Ngoài
các thành viên của CLB, các CCB còn vận
động cộng đồng dân cư cùng tham gia thu
gom rác thải.
Hơn một năm đi vào hoạt động, CLB
“CCB bảo vệ môi trường” của tổ dân phố
Nghĩa Hội đã triển khai các hoạt động ra
quân phối hợp vận động và thu gom bao bì
thuốc BVTV sau sử dụng (sau một năm thu
được 36 bao, đạt gần 300 kg) giao cho đơn
vị có chức năng xử lý đúng theo quy định.
Hoạt động này đã có tác động tích cực trong
việc làm chuyển biến về nhận thức và trách
nhiệm của Nhân dân, do đó hạn chế được
việc xử lý rác thải thuốc BVTV không đúng
quy định, góp phần tích cực vào việc bảo vệ
môi trường trên địa bàn thị trấn.
Ông Nguyễn Đăng An (62 tuổi) - Chi hội
trưởng Chi hội CCB tổ dân phố Nghĩa Hội,
Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Những ngày đầu
mới triển khai, hoạt động của CLB khá khó
khăn vì không phải ai cũng biết, cũng hiểu.
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Nhưng chúng tôi xác định đây không phải
là việc ngày một, ngày hai mà là quá trình
lâu dài để thay đổi nhận thức và hành vi của
người nông dân. Bây giờ thì bà con đã rất
hiểu và tham gia, ủng hộ nhiệt tình”.
14 năm sống trên mảnh đất Nghĩa Hội, cả
cuộc đời gắn bó với cây rau, cây màu, ông
An vẫn nhớ hình ảnh trước đây khiến ông
trăn trở là những con suối, đồng rau vương
vãi chai lọ, mương rãnh tắc nước vì rác thải,
bao bì. Người dân chỉ biết chôn lấp hoặc đốt
rác thải nông nghiệp nên ảnh hưởng tới môi
trường nghiêm trọng. Giờ thì ông rất phấn
khởi vì mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều,
từ môi trường, ao hồ, đường sá đến cuộc
sống của con, cháu ông. Và ông An tự hào
vì những bàn tay của những CCB đã góp
phần trực tiếp làm nên sự thay đổi đó.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Nông
nghiệp huyện Đơn Dương, lượng thuốc
BVTV sử dụng trên toàn huyện hiện hơn
497 tấn mỗi năm, lượng bao bì chai lọ thuốc
BVTV sau khi sử dụng tương đương 42,1 tấn.
Trong đó, thị trấn Thạnh Mỹ ước khoảng 4
tấn cần phải xử lý theo đúng quy định mỗi
năm với khoảng 810 ha sản xuất rau hoa công
nghệ cao, tập trung ở khu vực Nghĩa Hội,
Thạnh Nghĩa và các tổ dân phố khác. Chính
vì vậy, ông Võ Thời cho biết, trong thời gian
tới, Hội CCB sẽ tiếp tục triển khai CLB này
trên địa bàn toàn thị trấn để góp phần cải thiện
môi trường bền vững cho vùng rau.
VIỆT QUỲNH

Đó là đề xuất của UBND huyện Đơn
Dương sau khi rà soát hiện trạng các
công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
nông thôn trên địa bàn huyện.
Đơn Dương hiện có 23 công trình cấp
nước sinh hoạt tập trung nông thôn, trong
đó có 7 công trình cấp nước sinh hoạt tự
chảy và 16 giếng khoan do Trung tâm
Quản lý và Khai thác công trình công
cộng, UBND cấp xã quản lý.
Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng,
có 2 giếng khoan hư hỏng, 2 giếng
khoan cần khắc phục sửa chữa, 5 hệ
thống nước tự chảy hư hỏng, xuống cấp.
Theo thống kê của UBND huyện, hằng
năm kinh phí sửa chữa cho các công
trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn
hạn chế, chủ yếu từ nguồn sửa chữa nhỏ
được trích lại từ nguồn thu tiền điện và
ngân sách huyện, không đảm bảo cho
việc duy tu, sửa chữa để đảm bảo nhu
cầu của người dân.
HỒNG THẮM

ĐỨC TRỌNG:

Nâng cấp hơn 1.800 m
giao thông nội đồng
Dự án nhóm C quy mô nhỏ, Chương
trình 135 (thuộc Chương trình Mục tiêu
Quốc gia giảm nghèo bền vững) trên địa
bàn huyện Đức Trọng đã được UBND
tỉnh Lâm Đồng phê duyệt bổ sung đầu tư
nâng cấp hơn 1.800 m đường giao thông
nội đồng ở 2 xã Tà Năng và Đa Quyn.
Cụ thể, chủ đầu tư được giao cho Ban
Quản lý Dự án xã Đa Quyn và xã Tà
Năng tổ chức triển khai nâng cấp xây
dựng đường giao thông nông thôn nội
đồng trên địa bàn gồm: hơn 1.350 m từ
thôn Tơ Mrang đến Cầu Cháy 2; 300
m đường vào hồ Kay An; 150 m đường
thôn K’Long Bong đi thôn Bản Cà. Kết
cấu các cung đường này bằng bê tông
dày 16 cm, mặt đường rộng 3,5 m, cống
hộp thoát nước, lề đất 2 bên, mỗi bên
rộng 0,75 m…
Được biết, Dự án xây dựng đường giao
thông nội đồng ở Đức Trọng nêu trên
thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020,
tổng nguồn vốn hơn 2 tỷ đồng.
VŨ VĂN

Tiểu thương Chợ Bảo Lộc bị đe dọa tại nhà, chặn đánh giữa đường
Nhóm người “đòi nợ thuê” được cho là
do Công ty V.A.T thuê đã tìm đến tận nhà
các tiểu thương Chợ Bảo Lộc dùng lời lẽ đe
dọa, uy hiếp phải đóng tiền thuê quầy sạp.
Trong 3 tiểu thương bị nhóm đòi nợ thuê
tìm đến nhà, có 1 gia đình bị nhóm người
này đốt pháo ném vào nhà đe dọa. Nghiêm
trọng hơn, 1 tiểu thương còn bị chặn đánh
và xịt hơi cay vào mặt ngay trên đường từ
chợ về nhà.
Chiều 9/6, Công an TP Bảo Lộc cho biết
đã nắm được vụ việc và nhận được đơn trình
báo của các tiểu thương bị nhóm người đòi nợ
thuê tìm đến nhà đe dọa. Hiện, vụ việc đang
được xác minh làm rõ để xử lý theo quy định
của pháp luật.
Trước đó, vào tối ngày 8/6, nhóm khoảng
10 người đã tìm đến nhà 3 tiểu thương đe
dọa yêu cầu các tiểu thương phải đóng tiền.
Một tiểu thương phản ánh: “Khi đến nhà tôi,
nhóm người đòi nợ thuê đều bịt khẩu trang,
rất hung hãn chửi bới gia đình tôi. Họ đe dọa

Nhóm người “đòi nợ thuê” dàn hàng ngang trước quầy
sạp, đe dọa tiểu thương, thách thức cả chính quyền và gây
cản trở nghiêm trọng việc kinh doanh của tiểu thương.

nếu không đóng tiền thuê quầy sạp sẽ tiếp tục
tìm đến quậy phá trong thời gian tới”. Tương
tự, nhóm người này còn tìm đến nhà 2 tiểu
thương khác với hành vi dọa nạt tương tự.

“Không chỉ chửi bới, đe dọa, nhóm người này
còn đốt pháo ném vào trong nhà tôi, khiến cả
gia đình hoảng loạn. Hiện, chúng tôi đang rất lo
lắng, bất an vì không biết tới đây nhóm người
này sẽ có những hành động như thế nào đối với
gia đình mình. Chúng tôi mong rằng công an có
phương án để bảo vệ tài sản và tính mạng cho
bà con tiểu thương chúng tôi”.
Nghiêm trọng hơn, vào khoảng 17 giờ ngày
9/6, tiểu thương T.T.H khi đang trên đường từ
chợ về nhà thì bị 2 đối tượng đi trên xe máy
chặn đánh ngay giữa đường. “2 đối tượng chặn
xe tôi rồi đe dọa “sáng mai bà lo đưa tiền lên
văn phòng Công ty V.A.T tại Chợ Bảo Lộc đóng
tiền. Bà không đóng thì coi chừng bọn này”.
Sau đó, bọn chúng đấm vào đầu và xịt hơi cay
vào mặt tôi. Hiện, tôi đã trình báo và làm việc
với Công an TP Bảo Lộc về việc tôi bị hành
hung” - bà H cho biết.
Nhóm người này được các tiểu thương xác
nhận là những người thường xuyên xuất hiện
tại Chợ Bảo Lộc trong gần 1 tháng qua và dọa

nạt tiểu thương, thách thức cả chính quyền địa
phương để “đòi nợ thuê” cho Công ty V.A.T.
Như Báo Lâm Đồng đã phản ánh, hiện
tại nội bộ Công ty V.A.T đang xảy ra tranh
chấp dẫn đến việc ban hành nhiều văn bản
trái chiều nhau, khiến tiểu thương không biết
phải nộp tiền thuê quầy sạp cho ai là hợp
pháp. Trong khi đó, người mang danh nghĩa
Giám đốc Công ty V.A.T được cho là đã “bán
nợ” số tiền thuê quầy sạp của tiểu thương
Chợ Bảo Lộc cho Công ty TNHH mua bán
nợ Tích Tắc (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh). Căn
cứ vào cơ sở này mà nhóm người thuộc công
ty mua bán nợ đã đe dọa, cản trở kinh doanh
và hành hung cả tiểu thương trong suốt gần
một tháng nay. Dù UBND TP Bảo Lộc đã
nhiều lần họp với các bên liên quan và tiểu
thương Chợ Bảo Lộc để tìm phương án giải
quyết cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại
chơ,̣ nhưng nhóm người “đòi nợ thuê” vẫn
hành động bất chấp và ngày càng hung hăng.
H. ĐƯỜNG - Đ. ANH
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Để học sinh vui đến trường...
... “Hầu hết các em nơi đây đều có
khiếu về văn nghệ, thể dục thể thao, các
em hát, múa rất khéo, rất thích các hoạt
động ngoài trời. Trường đến nay có giải
bóng đá hằng năm, với sự tranh tài của
các khối lớp; trong các giải cấp xã, cấp
huyện khi tham gia đều được giải” - cô
Huyền cho biết.
Cùng đó, nhà trường lâu nay đã vận
động các giáo viên người Kinh đang công
tác tại đây học tiếng dân tộc. Theo cô
Huyền, hầu như học sinh các lớp đầu cấp
nơi đây khi đến lớp rất ít nói tiếng Việt,
nếu giáo viên biết tiếng dân tộc sẽ là một
điều kiện rất tốt để tiếp xúc với học sinh,

TIẾP TRANG 5

tạo sự gần gũi với các em.
Thông qua các cuộc họp lớp hay gặp
gỡ với phụ huynh, nhà trường cũng vận
động phụ huynh tích cực khuyến khích
con em mình đi học, cộng tác cùng nhà
trường, chính quyền đưa con em mình
đến lớp trở lại khi các cháu muốn nghỉ
học giữa chừng.
Nhờ những cách làm này, những năm
gần đây, theo cô Huyền, tỷ lệ học sinh
bỏ học nơi đây đã giảm rất nhiều. Như
năm học 2018-2019 này, trường không
có trường hợp nào nghỉ học ở tất cả các
khối lớp.

VIẾT TRỌNG

Phá rừng...

TIẾP TRANG 6

... thủ phạm thường lợi dụng đêm tối,
chia ra theo nhóm vào đây vừa khoan
vừa bơm hóa chất để sát hại cây rừng
từ 5 - 7 ngày trước đó, cũng nhằm xâm
chiếm, biến đất lâm nghiệp thành đất
mới canh tác cà phê. Hiện tại đơn vị
chủ rừng đang bơm dầu nhớt để cứu
chữa, nhưng có thể hiệu quả sẽ rất thấp
vì hóa chất (nghi thuốc diệt cỏ) sau 5 - 7
ngày đã lưu dẫn hủy hoại hầu hết phần
ruột cây thông, dẫn đến các phần gốc,
thân, cành, lá sẽ khô chết dần dần từ
1 - 2 tháng tới.

Rõ ràng tình trạng phá rừng ở xã
N’Thol Hạ với thủ đoạn tinh vi, táo tợn,
diễn ra trên quy mô tập trung, tính chất
và mức độ phạm pháp ngày một nghiêm
trọng, thiết nghĩ, các cơ quan pháp luật
của huyện Đức Trọng nói riêng, tỉnh
Lâm Đồng nói chung cần đẩy nhanh
hơn nữa tiến độ điều tra xác định thủ
phạm, sớm đưa ra xử lý nghiêm minh
để răn đe và phòng ngừa chung, trả lại
sự bình yên vốn có của những cánh rừng
địa phương.
 

VĂN VIỆT

THÔNG BÁO
V/v mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
UBND phường Lộc Tiến thông báo việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất của ông Nguyễn Hữu Lĩnh và bà Trần Thị Lan như sau:
+ 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 190905, do UBND thị xã Bảo
Lộc cấp ngày 26/8/2004 mang tên ông Nguyễn Hữu Lĩnh và bà Trần Thị Lan.
+ Thửa đất số 314, tờ bản đồ số 15 (danh pháp: F.134.IVD), diện tích 320 m2
đất nông nghiệp.
+ Địa chỉ thửa đất: Phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc.
Thông báo này được công khai trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 17/3/2019
đến ngày 17/4/2019, tại UBND phường Lộc Tiến và Ban nhân dân các tổ dân phố.
Nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào có thắc mắc, khiếu nại đối với thửa đất đã
được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu trên thì
báo cho Ban nhân dân các tổ dân phố và UBND phường Lộc Tiến. Sau thời gian
thông báo công khai không có khiếu nại, thắc mắc về thửa đất thì UBND phường
Lộc Tiến sẽ chuyển hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
để làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hữu
Lĩnh và bà Trần Thị Lan, mọi thắc mắc về sau không được giải quyết.

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

Lấy ý kiến Nhân dân đối với các trường hợp đề nghị truy tặng
danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Hiện nay, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng đang thẩm định hồ sơ khen
thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng, để đảm bảo đúng quy
định trong công tác khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh kính đề nghị cán
bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và người lao động cho ý kiến về việc đề nghị
truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 3 cá nhân,
cụ thể như sau:
1. Bà Lương Thị Nhỏ
Nguyên quán: thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Nơi đăng ký hồ sơ: thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
2. Bà Nguyễn Thị Truật
Nguyên quán: xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Nơi đăng ký hồ sơ: xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
3. Bà Trà Thị Mẹo
Nguyên quán: xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Nơi đăng ký hồ sơ: xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở
Nội vụ tỉnh Lâm Đồng), địa chỉ: tầng 7, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số
36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt hoặc địa chỉ email: btdkt@lamdong.gov.vn trước
ngày 18/6/2019.

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.
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