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Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề
án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị
đến năm 2030.
Đề án trên được thực hiện từ nay đến
năm 2030.
Trong đó, giai đoạn từ năm 2019 đến năm
2025, sẽ thực hiện tổ chức, sắp xếp lại hệ
thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo
hướng tinh gọn, khắc phục tình trạng manh
mún, phân tán, chồng chéo và trùng lắp, đáp

ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập
quốc tế. Mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã
hội ở trung ương chỉ có tối đa 1 cơ sở đào
tạo, bồi dưỡng.
Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có tổ chức bộ
máy tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
của các cơ quan trong hệ thống chính trị; đẩy
mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của các cơ sở
đào tạo, bồi dưỡng, phấn đấu đến năm 2025
có 25% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc các
bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm

tự chủ về thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bộ
máy, nhân sự và bảo đảm tự chủ chi thường
xuyên; 75% bảo đảm tự chủ tối thiểu 50%
chi thường xuyên; 20% trường chính trị tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm tự
chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
nhân sự và tự chủ một phần chi thường xuyên
và 5% trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp
huyện bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm
vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ một
phần chi thường xuyên...

NHỚ LỜI BÁC DẠY
Cũng như sông thì có nguồn mới có nước,
không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có
gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách
mạng phải có đạo đức, không có đạo đức
thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo
được Nhân dân.
SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC, 10/1947, T. 5, TR. 252-253

XEM TIẾP TRANG 8

Đóng góp của Đoàn ĐBQH
Lâm Đồng tại kỳ họp
thứ 7, Quốc hội khóa XIV

QUA 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở ĐẠ TẺH:

Nhìn lại và đi tiếp

Cùng với các đại biểu Quốc hội
trong cả nước, với tinh thần trách
nhiệm trước cử tri, Đoàn Đại biểu
Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh
Lâm Đồng đã có nhiều đóng góp
tích cực, chất lượng, chất vấn
nhiều vấn đề nổi cộm, đúng thực
chất, đáp ứng kỳ vọng của cử
tri cả nước nói chung, cử tri và
Nhân dân Lâm Đồng nói riêng.
TRANG 2

Nhiệt huyết của cô giáo
làm công tác công đoàn
TRANG 4

KINH TẾ

Bình Thạnh khuyến khích
nông dân chuyển đổi
cơ cấu cây trồng, vật nuôi
TRANG 3

Nếp Quýt là đặc sản của vùng nông thôn mới Đạ Tẻh. Ảnh: K.Phúc

TRANG 4

Nhà vườn lo âu vì sầu riêng
rụng trái non hàng loạt TRANG 6

ĐẠ HUOAI: Nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa

trong vùng dân tộc thiểu số

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Tưới tiết kiệm cho vùng
cà phê bền vững
TRANG 6

Với khoảng 20% dân cư là
người dân tộc thiểu số Tây
Nguyên gốc bản địa, Đạ Huoai
đang nỗ lực bảo tồn di sản văn
hóa trong các cộng đồng đồng bào
dân tộc thiểu số tại địa phương.
TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Cây mai dương tiếp tục
xâm lấn đất sản xuất
TRANG 7
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Đóng góp của Đoàn ĐBQH Lâm Đồng tại kỳ họp thứ 7,
Quốc hội khóa XIV

T

rước thực trạng nhiều
cán bộ y tế ở các cơ sở y
tế công lập bỏ việc hoặc
chuyển sang làm việc
tại các bệnh viện tư nhân, đã khiến
các bệnh viện công thiếu nhân lực,
đặc biệt là nhân lực có trình độ cao;
trước đó, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội
khóa XIV, đại biểu Nguyễn Tạo Phó Trưởng Đoàn chuyên trách
Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh
Lâm Đồng đã chất vấn Bộ trưởng
Bộ Y tế về những giải pháp căn cơ
giải quyết tình trạng này.
Sau khi nhận được chất vấn của
đại biểu, ngày 14/6/2018, Bộ Y tế đã
có Công văn số 3376 trả lời chất vấn
của đại biểu Nguyễn Tạo.
Trong phần trả lời của Bộ Y tế đã
nêu một loạt giải pháp nhằm khắc
phục tình trạng này. Những giải pháp
này theo đại biểu Nguyễn Tạo: “Từ
kỳ họp thứ 5 đến nay, ngành Y tế đã
có những chuyển biến tích cực, đặc
biệt là Bộ trưởng Bộ Y tế trong chỉ
đạo ngành và tại địa phương. Tuy
nhiên, vấn đề còn tồn tại là chất
lượng xây dựng các công trình trong
ngành y tế, trong đó cử tri cũng phản
ánh, có những công trình xây dựng
nhiều năm nhưng chưa được đưa vào
sử dụng, trang thiết bị y tế chưa được
đưa vào sử dụng. Đây là vấn đề mà
chính quyền và ngành y tế đang khắc
phục để phục vụ Nhân dân tốt hơn”.
Phát biểu trong phiên thảo luận
toàn thể tại hội trường, đại biểu
Nguyễn Tạo cũng đã tán thành sự
cần thiết ban hành Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ
chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương nhằm thể
chế hóa các chủ trương của Đảng,
trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/
TW của Hội nghị Trung ương 6
khóa XII, thực hiện Nghị quyết số
56/2017/QH14 của Quốc hội về tiếp
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự
phù hợp với các quy định của Hiến

Cùng với các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trong cả nước, với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, Đoàn ĐBQH
khóa XIV, đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều đóng góp tích cực, chất lượng, chất vấn nhiều vấn đề nổi cộm,
đúng thực chất, đáp ứng kỳ vọng của cử tri cả nước nói chung, cử tri và Nhân dân Lâm Đồng nói riêng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo phát biểu đóng góp ý kiến tại kỳ họp.

pháp năm 2013. Tuy nhiên, đại biểu
Nguyễn Tạo đề nghị, cần cân nhắc
các yếu tố đảm bảo việc sửa đổi, bổ
sung này phù hợp với các quy định
của Hiến pháp và hệ thống các luật
về tổ chức bộ máy nhà nước đang
có hiệu lực.
Cho ý kiến về một số nội dung
còn ý kiến khác nhau của Dự án
Luật Giáo dục (sửa đổi) - một trong
những vấn đề được nhiều đại biểu
quan tâm thảo luận, đại biểu Nguyễn
Tạo cho rằng, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội: “Cần hết sức cân nhắc
trong quá trình tiếp thu giải trình
các quy định dự thảo luật về chương
trình sách giáo khoa giáo dục phổ
thông, những quy định như việc
xuất bản sách giáo khoa tuân theo
quy định của pháp luật, cơ sở giáo
dục được lựa chọn sách giáo khoa
theo quy định của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo nhưng quy
định này là quy định gì thì không

rõ. Đây là những điểm hạn chế của
dự thảo luật có thể dẫn đến trường
hợp loạn sách giáo khoa, mỗi trường
một kiểu, mạnh ai nấy làm, học một
đường, thi một nẻo. Bên cạnh đó,
quy định UBND cấp tỉnh tổ chức
biên soạn tài liệu giáo dục của địa
phương còn rất chung chung, không
rõ là tài liệu gì, có giá trị như sách
giáo khoa không, có gì khác với
sách tài liệu tham khảo?”.
Tiếp tục góp ý cho Luật Cán bộ
công chức - nội dung được dư luận
và giới CC, VC rất quan tâm, ĐBQH
khóa XIV, đơn vị tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Văn Hiển - Ủy viên Thường
trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
cho rằng: Nghị quyết 26-NQ/TƯ
về tập trung xây dựng đội ngũ cán
bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược,
đủ phẩm chất, năng lực và uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ có đề ra chủ
trương nghiên cứu thực hiện cơ chế
chính sách liên thông giữa nguồn

nhân lực ở trong khu vực công và
khu vực tư; có cơ chế cạnh tranh vị
trí việc làm để nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức và tiến tới bỏ chế độ “biên chế
suốt đời”. Tôi thấy đây là một định
hướng chính sách rất tốt, rất trúng.
Tuy nhiên, đối chiếu với dự thảo và
các văn bản pháp luật hiện hành thì
chính sách trên không những chưa
được thể chế hóa, mà còn có những
quy định tạo ra các rào cản rất lớn,
khó có thể tuyển dụng nguồn nhân
lực chất lượng cao từ khu vực tư vào
khu vực công. Chẳng hạn, đối với
việc tuyển dụng các cán bộ, công
chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
cấp vụ thì hầu hết các văn bản hiện
nay của Chính phủ, các bộ, ngành,
địa phương đều quy định hàng loạt
các tiêu chuẩn mà nguồn nhân lực
ngoài nhà nước không thể tham dự
thi tuyển hay xét tuyển, như: về kinh
nghiệm công tác: muốn bổ nhiệm

cấp vụ thì phải quản lý cấp phòng
tối thiểu từ 5 năm trở lên; đã được
bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính
hoặc tương đương trở lên (mà muốn
được bổ nhiệm ngạch chuyên viên
chính thì trước đó phải là chuyên
viên hoặc tương đương…). Như vậy,
để đáp ứng các tiêu chuẩn kể trên thì
chỉ có người đang công tác trong khu
vực nhà nước ở ngành, lĩnh vực đó
mới có khả năng có các bằng cấp,
chứng chỉ, thâm niên công tác.
Với những tiêu chuẩn kể trên, thì
việc xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán
bộ hiện nay, nhất là cán bộ lãnh đạo,
quản lý cấp phòng, cấp vụ chúng ta
vẫn nặng về coi trọng thâm niên,
kinh nghiệm công tác, nặng về bằng
cấp thay vì kết quả công việc hoặc
coi trọng khả năng hoàn thành công
việc. Do vậy, trong lần sửa đổi lần
này, đề nghị dự thảo luật phải thể
chế hóa rõ chính sách liên thông
giữa nguồn nhân lực ở trong khu
vực công và khu vực tư; có cơ chế
cạnh tranh vị trí việc làm để nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức và tiến tới bỏ chế
độ “biên chế suốt đời”.
Về hình thức xử lý kỷ luật đối
với cán bộ, công chức, viên chức
sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu,
Đoạn 3 Khoản 5 Điều 84 dự thảo
quy định hình thức kỷ luật “xóa tư
cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời
điểm có hành vi vi phạm”, tôi thấy
quy định này chưa hợp lý. Đại biểu
Nguyễn Văn Hiển cho rằng không
nên quy định hình thức xử lý kỷ luật
“xóa tư cách chức vụ” mà thay vào
đó là các hình thức xử lý tác động
trực tiếp vào các lợi ích hiện hữu
họ đang được hưởng, như tước bỏ
hoặc cắt giảm các chế độ, chính sách
hiện đang được hưởng bao gồm cả
lương hưu, các danh hiệu, huân, huy
chương… Đồng thời, cũng cần quy
định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục
xử lý kỷ luật để đảm bảo tính chặt
chẽ, thống nhất, khả thi.
NGUYỆT THU

Thanh niên Đạ Tẻh tiên phong, bản lĩnh, khát vọng, sáng tạo, cống hiến
Đó là khẩu hiệu hành động mà
Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên
(LHTN) huyện Đạ Tẻh đã đề ra
tại Đại hội lần thứ V diễn ra vào
ngày 10/6.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN
huyện Đạ Tẻh đã triển khai thực
hiện tốt các chỉ tiêu đề ra. 100% tổ
chức cơ sở Hội tiếp tục triển khai
có hiệu quả Chỉ thị 03 (nay là Chỉ
thị 05) của Bộ Chính trị về học tập
và làm theo Bác với các tiêu chí và
việc làm cụ thể; trên 80% hội viên
thanh niên tham gia các buổi tuyên
truyền và chấp hành tốt chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước; 100% cơ sở Hội có
kế hoạch phát động và động viên,
khuyến khích hội viên tham gia
phong trào tự học, tham gia các khóa
học, nhằm nâng cao trình độ chuyên
môn, nghề nghiệp.
Hàng năm, Ủy ban Hội huyện

Lãnh đạo Huyện ủy Đạ Tẻh trao cờ của BCH Đảng bộ huyện cho Đại hội Hội LHTN huyện
nhiệm kỳ 2019-2024.

phối hợp với các ban, ngành tổ chức
các phong trào sáng tạo trẻ, tổ chức
các hội thi, các giải thưởng sáng tạo,
mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình
hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Mỗi cơ sở xã, thị trấn có ít nhất từ
1 - 3 mô hình chi hội, tổ, đội, nhóm
thanh niên giúp nhau làm ăn, phát
triển kinh tế. Ủy ban Hội huyện và
Ủy ban Hội các xã, thị trấn đăng

ký và xây dựng mỗi năm một công
trình thanh niên tình nguyện có nội
dung và quy mô hợp lý, nhằm tham
gia các dự án phát triển kinh tế - xã
hội ở tại địa phương. Tất cả các đơn
vị Đoàn - Hội trực thuộc đều có đội
hình dự bị hiến máu tình nguyện và
sẵn sàng hiến máu khi có nhu cầu;
mỗi cơ sở Hội đều có chương trình
hành động cụ thể để giúp đỡ đồng
bào khi gặp thiên tai, hoạn nạn; chăm
sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, hỗ trợ đồng bào nghèo.
Ủy ban Hội huyện có chương
trình phối hợp nhằm hướng nghiệp,
tư vấn nghề nghiệp, giải quyết
việc làm cho thanh niên. Phấn đấu
cuối nhiệm kỳ tham gia giải quyết
việc làm cho 1.500 - 2.000 thanh
niên (chỉ tiêu này vượt). Đến cuối
nhiệm kỳ, phát triển mới được
3.000 - 3.500 hội viên, giới thiệu từ
2.000 - 2.500 hội viên ưu tú để kết

nạp Đoàn; cùng với tổ chức Đoàn và
các thành viên tập thể tập hợp trên
65% thanh niên vào tổ chức.
Bên cạnh đó, Hội LHTN huyện
Đạ Tẻh cũng đã thực hiện tốt các
phong trào và chương trình công tác
của Hội như “Phong trào Tôi yêu
Tổ quốc tôi” với nhiều hoạt động ý
nghĩa như: Thanh niên xung kích,
tình nguyện tham gia giải quyết
các vấn đề an sinh xã hội, phát triển
cộng đồng và bảo vệ môi trường;
Thanh niên xung phong bảo vệ Tổ
quốc; Thanh niên thi đua lập thân,
lập nghiệp, làm giàu chính đáng…
Đại hội Hội LHTN huyện Đạ Tẻh
lần thứ V đã hiệp thương ra Ủy ban
Hội với 29 đồng chí và 7 đồng chí
đi dự đại hội cấp trên. Đại hội cũng
đã hiệp thương anh Trần Thế Hoàng
làm Chủ tịch Hội LHTN huyện Đạ
Tẻh nhiệm kỳ 2019 - 2024.
ĐÔNG ANH
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Bình Thạnh khuyến khích nông dân
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi
ng Nguyễn Thiện Tâm
- Trưởng thôn Thanh
Bình 1, xã Bình Thạnh
là một trong những
người đi đầu trong công tác vận
động người dân trên địa bàn chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ông
Nguyễn Thiện Tâm cho biết, ông
luôn xác định, xây dựng nông thôn
mới ngoài mục tiêu tạo dựng diện
mạo, cải thiện đời sống văn hóa,
tinh thần của Nhân dân thì việc phát
triển đời sống kinh tế cũng quan
trọng không kém. Chính vì xác định
được điều đó, ông đã tích cực vận
động Nhân dân trong thôn chuyển
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù
hợp với thổ nhưỡng, thế mạnh của
địa phương. Đồng thời, phối hợp với
các đơn vị chuyên môn tổ chức các
lớp tập huấn chuyển giao khoa học
công nghệ, kỹ thuật trồng trọt, chăn
nuôi cho Nhân dân. Qua đó, đã đạt
được những kết quả đáng mừng như:
Tính đến nay tổng đàn bò của thôn
có 435 con; có nhiều trang trại nuôi
gà và nuôi heo; thực hiện chuyển đổi
2 cánh đồng Thanh Bình 1 và Fatima
từ trồng lúa cho thu nhập thấp sang
trồng dâu tằm với kinh tế cao; cà
phê được chuyển từ giống cũ sang
giống ghép năng suất cao. Từ đó, đời
sống của Nhân dân cũng từng bước
ổn định, thu nhập bình quân đầu
người tăng từ 21 triệu đồng/người/
năm (2011) đến nay đã đạt 70 triệu
đồng/người/năm.
Theo Hội Nông dân Bình Thạnh,
đại đa số nông dân trong xã sinh sống
bằng nghề nông, trong đó, chủ yếu
là trồng trọt và chăn nuôi. Thời gian
qua, Hội Nông dân xã đã tích cực vận
động Nhân dân tập trung sản xuất,
nâng cao năng suất theo hướng sản
phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn,
tăng hiệu quả kinh tế, từng bước phát
triển nông nghiệp theo hướng bền
vững. Từ đó, việc chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa
học kỹ thuật vào sản xuất, cơ giới
hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp
đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt
là nhân rộng mô hình nhà lưới, nhà
kính theo hướng công nghệ cao và
mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi
theo hướng nâng cao giá trị sản xuất
và phát triển bền vững đang có những

Ô

Nợ thuế gần 450 tỷ đồng

Thời gian qua, xã Bình Thạnh (Đức Trọng) đã tăng cường vận động nông dân đầu tư phát triển sản xuất
theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, tham gia mô hình kinh tế trang trại, bước đầu đã đạt được
những kết quả khả quan.

Tổng số nợ đọng thuế tính đến
thời điểm 31/5/2019 trên địa bàn
toàn tỉnh là 449,7 tỷ đồng, tăng
19,1 tỷ đồng so với thời điểm
31/12/2018, giảm 226,7 tỷ đồng
so cùng kỳ. Trong đó: nợ có khả
năng thu 126,5 tỷ đồng, chiếm
28,1% trong tổng nợ đọng tiền
thuế; nợ khó thu 223,5 tỷ đồng,
chiếm 49,7% trong tổng nợ đọng
tiền thuế; nợ chờ điều chỉnh 34,9
tỷ đồng, chiếm 7,8% trong tổng nợ
đọng thuế; nợ đang xử lý 64,7 tỷ
đồng, chiếm 14,4% trong tổng nợ
đọng thuế.
Tổng thu tiền thuế nợ vào NSNN
trong 5 tháng đầu năm 2019 trên địa
bàn toàn tỉnh 231,9 tỷ đồng; trong
đó, thu - xử lý nợ đọng của năm
2018 chuyển sang năm 2019 là 93,7
tỷ đồng và thu nợ mới phát sinh
trong năm 2019 là 138,2 tỷ đồng.
P.L.H

Đưa hàng Việt về nông thôn
huyện Đam Rông

Ông Nguyễn Như Thủy là một trong những nông dân của xã Bình Thạnh tiên phong trong việc phát triển sản xuất
theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: T.Vũ

bước phát triển đáng kể. Hiện nay,
toàn xã có khoảng 80 ha diện tích
sản xuất theo hướng công nghệ cao;
trong đó, diện tích nhà kính gần 1
ha, diện tích nhà lưới 3,42 ha; diện
tích tưới phun sương ngoài trời 71 ha
và có 2 ha phủ màng Polime. Điển
hình như hộ ông Nguyễn Như Thủy
(thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh) là
một trong những người đi tiên phong
trong việc chuyển đổi cây trồng của
xã. Hiện, gia đình ông đang có gần
1 ha nhà lưới và 1 ha nhà kính sản
xuất theo hướng công nghệ cao. Cuối
năm 2018 vừa qua, ông cũng là một
trong số hai nông dân của huyện Đức
Trọng áp dụng công nghệ Internet
vạn vật (IOT) vào quản lý sản xuất.
Ông Thủy cho biết, từ khi áp dụng
công nghệ IOT vào sản xuất nông
nghiệp, việc làm nông của ông nhàn
hẳn và chi phí sản xuất cũng tiết kiệm
hơn rất nhiều. Ông Thủy giải thích
thêm, đó là chi phí sản xuất giảm
thông qua việc tiết kiệm nước, tiết
kiệm năng lượng, giảm nhân công,
giảm lượng phân bón bị rửa trôi, đo

chính xác EC, pH của dung dịch
phân bón hòa tan. Ngoài ra, khi có
việc bận, không có mặt ở trang trại,
ông Thủy vẫn có thể theo dõi được
tình hình cây trồng, điều khiển các
thiết bị tưới và bộ châm phân thông
qua ứng dụng điều khiển từ xa qua
điện thoại thông minh vào bất cứ thời
điểm nào và bất cứ ở đâu.
Cùng đó, việc thực hiện tái canh
cây cà phê cũng được các cấp hội rất
quan tâm. Hội đã vận động, thông
báo rộng rãi cho hội viên đăng ký
chuyển đổi được 145 ha; toàn xã đã
ghép được 645 ha cà phê giống mới
và hiện có khoảng 400 ha cho thu
hoạch, năng suất đạt 4,5-5 tấn/ha.
Cũng theo Hội Nông dân xã Bình
Thạnh, trong những năm qua, cơ cấu
sản xuất nông nghiệp đã có bước
chuyển đáng kể. Vào năm 2014, giá
trị sản xuất trồng trọt chiếm 80%,
giá trị ngành chăn nuôi là 20%. Lúc
này, mô hình kinh tế trang trại chăn
nuôi mới chỉ xuất hiện ở một số hộ
với quy mô nhỏ, chỉ có 1 trang trại
với số lượng là 700 con/lứa, chưa

có trại heo. Đến nay, giá trị sản xuất
chăn nuôi đã có bước chuyển biến
tích cực, phát triển nhanh chóng, với
51 mô hình trang trại heo, gà, trong
đó có 23 trại heo với gần 25.000
con/năm, 28 trại gà với 700.000 con/
năm, với tổng giá trị sản xuất chăn
nuôi chiếm 55,6% tổng giá trị sản
xuất nông nghiệp của xã. Điển hình
như hộ ông Nguyễn Công Khanh
có 9 trại gà (trong đó có 5 trại gà đẻ,
trại lạnh) với hệ thống trại hiện đại,
tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng.
Mỗi năm trại của ông Nguyễn Công
Khanh thả và xuất khoảng 120 triệu
con, đạt mức doanh thu gần 12 tỷ
đồng và tạo việc làm thường xuyên
cho 30 lao động.
Ngoài ra, việc vận động nông dân
thành lập tổ hợp tác cũng được xã
quan tâm, đẩy mạnh, Đến nay, toàn
xã đã thành lập được 4 tổ hợp tác rau
an toàn, 1 tổ hợp tác chăn nuôi, 1 tổ
hợp tác sản xuất cà phê bền vững,
trong đó có 1 tổ hợp tác liên kết tiêu
thụ sản phẩm sạch VietGAP.
THY VŨ

Tra cứu thuốc bảo vệ thực vật chỉ với một cú chạm trên smartphone
Ngày 11/6, tại Đà Lạt, Cục Bảo
vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) và
Tổ chức Sáng kiến thương mại bền
vững IDH đồng tổ chức lễ giới thiệu
phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực
vật (BVTV) trên điện thoại di động.
Ứng dụng có tên “Thuốc Bảo vệ
thực vật” này được xây dựng với sự
tư vấn chuyên sâu của các bên liên
quan trong đó có cả nông dân, nhằm
đảm bảo thiết kế nội dung và giao
diện thuận tiện cho người sử dụng.
Phần mềm có thể được tải dễ dàng
từ kho dữ liệu trên Apple store và
Google Play.
Phần mềm sẽ cung cấp cho nông
dân thông tin về các loại thuốc
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BVTV đã đăng ký như loại thuốc
nào dùng cho loại sâu bệnh nào hoặc
loại cây trồng nào... Ngoài ra, nông
dân cũng có thể tìm thấy các hướng
dẫn sử dụng thuốc một cách chính
xác cho các loại cây trồng như cà
phê, chè và hạt tiêu.
Ông Nguyễn Văn Châu, Phó
Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh
Lâm Đồng chia sẻ: Lâm Đồng là
địa phương có diện tích, quy mô
sản xuất nông nghiệp lớn. Do đó,
nhu cầu sử dụng các loại thuốc
BVTV trong quá trình sản xuất
lên đến 4.200 tấn. Hiện toàn tỉnh
có hơn 1.600 cơ sở kinh doanh
thuốc BVTV.

Chỉ với một
thao tác chạm
trên smartphone,
người nông dân
dễ dàng thực hiện
việc tra cứu
mọi thông tin về
loại thuốc BVTV
đang sử dụng.

“Phần mềm này sẽ giúp các ngành
chức năng tỉnh dễ dàng hơn trong
khâu quản lý nhà nước, người nông
dân sẽ thông thái hơn trong việc lựa
chọn các loại thuốc BVTV. Sau lễ

giới thiệu, Sở NN&PTNT sẽ tuyên
truyền bằng nhiều hình thức nhằm
phổ biến phần mềm này tới càng
nhiều nông dân càng tốt”, ông Châu
cho hay. 
HOÀNG SA

Vừa qua, tại xã Đạ R’sal, Sở
Công thương tỉnh Lâm Đồng đã
phối hợp với UBND huyện Đam
Rông tổ chức chương trình đưa
hàng Việt về nông thôn huyện Đam
Rông, năm 2019. Diễn ra trong 3
ngày, chương trình đưa hàng việt
về nông thôn huyện Đam Rông
năm nay thu hút 30 doanh nghiệp
trong và ngoài tỉnh tham gia trưng
bày, giới thiệu sản phẩm; chủ yếu
là các mặt hàng phục vụ tiêu dùng,
thời trang, đồ gia dụng, thức uống.
Theo Ban tổ chức, chương trình
đưa hàng Việt về nông thôn huyện
Đam Rông là một trong những hoạt
động thiết thực nhằm đẩy mạnh
thực hiện Cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam”. Qua đó, kích cầu thị trường,
thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, góp
phần phát triển kinh tế, đảm bảo an
sinh xã hội, tạo cơ hội cho Nhân
dân địa phương tiếp cận với các sản
phẩm hàng Việt Nam chất lượng
cao, phong phú về chủng loại, đảm
bảo về chất lượng, có giá cả hợp lý.
Dịp này, Ban tổ chức đưa hàng
Việt về nông thôn huyện Đam
Rông năm 2019 đã trao 10 suất quà
cho gia đình chính sách và các em
học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
VĂN TÂM

Nhà máy thủy điện
giảm giá bán điện
và giảm sản lượng điện
5 tháng đầu năm 2019, một số
nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng đã giảm giá bán điện và
giảm sản lượng điện sản xuất, như:
Công ty CP Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận - Đa Mi (5 tháng đầu
năm 2018 giá bán điện là 1.081
đồng/kwh, 5 tháng 2019 chỉ còn
1.008 đồng/kwh); Công ty Thủy
điện Đồng Nai 5 - TKV - CN Tổng
Công ty Điện lực TKV - CTCP
sản lượng điện sản xuất giảm
19%, Công ty Thủy điện Đồng Nai
sản lượng điện sản xuất giảm 7%,
Công ty Thủy điện Đại Ninh sản
lượng điện sản xuất giảm 4%...
PHẠM LÊ
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QUA 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở ĐẠ TẺH:

Nhìn lại và đi tiếp

Qua chặng đường 10 năm
Ông Lê Mậu Tuấn, Phó Chủ tịch
UBND huyện Đạ Tẻh, cho hay:
Ở thời điểm năm 2010, huyện Đạ
Tẻh chưa có xã đạt chuẩn NTM,
bình quân mỗi xã mới chỉ đạt 3,3
tiêu chí. Thế nhưng, tính đến hết
tháng 5 năm 2019, huyện Đạ Tẻh
đã có 10/10 xã được công nhận đạt
chuẩn NTM, cho thấy những bước
tiến rõ rệt trong quá trình thực hiện
Chương trình mục tiêu Quốc gia
xây dựng NTM tại địa phương.
Giai đoạn 2010 - 2019, tổng
nguồn vốn huy động thực hiện xây
dựng NTM trên địa bàn huyện Đạ
Tẻh là trên 3.087 tỷ đồng. Trong
đó, vốn huy động từ cộng đồng dân
cư hơn 112 tỷ đồng, chiếm 3,6%.
Các nguồn vốn này đã hỗ trợ đắc
lực để huyện Đạ Tẻh tập trung xây
dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục
vụ đạt các tiêu chí NTM. Cụ thể,
10 năm qua, trong tổng số hơn 341
km đường giao thông toàn huyện,
Đạ Tẻh đã đầu tư nhựa hóa, bê tông
hóa, cứng hóa được hơn 277 km,
tăng 34,6% so với năm 2010, tạo
điều kiện thuận lợi cho người dân
đi lại và vận chuyển nông sản, hàng
hóa. Bên cạnh đó, huyện Đạ Tẻh
còn đầu tư, đưa vào sử dụng một số
công trình thủy lợi quan trọng ở một
số địa phương khó khăn về nguồn
nước tưới và nước sinh hoạt như
hồ Thôn 10 (xã Đạ Kho), hồ Thôn
5 (xã Quốc Oai), hồ Con Ó (xã Mỹ
Đức), hồ Hương Thanh - Hương
Sơn (xã Hương Lâm) và cơ bản thi
công xong giai đoạn 1 công trình hồ
thủy điện Đạ Lây (cung cấp nước
sản xuất và nước sinh hoạt cho xã
Đạ Lây và xã Hương Lâm), cũng
như kiên cố hóa tuyến kênh ĐN12
(xã Quảng Trị), tuyến kênh ĐN14
(xã Triệu Hải)... “Đạ Tẻh hiện có 8
hồ chứa nước phục vụ thủy lợi, với
dung tích hữu ích 30,34 triệu m3,

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới (NTM) là
chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, thời gian tới, huyện Đạ
Tẻh cần chú trọng chuyển đổi cây trồng - vật nuôi phù hợp thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất
là đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp sạch để
hội nhập quốc tế.

Nghề trồng dâu nuôi tằm đang mang lại thu nhập cao cho nông dân Đạ Tẻh. Ảnh: T.Chu

1 trạm bơm và 1 đập dâng. Tổng
chiều dài kênh trên địa bàn huyện
Đạ Tẻh hơn 229 km. Trong đó,
trên 115 km kênh kiên cố, đáp ứng
nhiệm vụ tưới tiêu cho 9.834 ha cây
trồng. Năm 2016, triển khai đề án
đào ao hồ nhỏ, người dân huyện Đạ
Tẻh đã đào được 111 ao hồ, với kinh
phí trên 2,3 tỷ đồng để chống hạn”,
ông Lê Mậu Tuấn chia sẻ.
Theo ông Lê Mậu Tuấn, ngoài
việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng
giao thông và hệ thống thủy lợi, các
thiết chế văn hóa cơ sở và hệ thống
trường học, chợ nông thôn, nhà
ở dân cư... cũng từng bước được
huyện Đạ Tẻh hoàn thiện, đồng bộ.

Năm 2010, huyện Đạ Tẻh mới có
1 xã có nhà văn hóa, nay 10/10 xã
có nhà văn hóa đạt chuẩn cơ sở vật
chất văn hóa và 80/81 thôn có nhà
sinh hoạt cộng đồng. Hiện, Đạ Tẻh
có 23/38 trường đạt chuẩn Quốc
gia, chiếm trên 65%, và có 2 chợ
nông thôn kiên cố, đáp ứng nhu
cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của
người dân. Từ năm 2010 đến nay,
huyện Đạ Tẻh đã xóa được 10.323
căn nhà dột nát, nâng tỷ lệ nhà ở đạt
chuẩn lên 85%.
Đạ Tẻh còn xác định ưu tiên
chuyển đổi các giống cây trồng có
giá trị kinh tế thấp sang trồng các
loại cây mang lại hiệu quả kinh tế

cao như thay thế những diện tích
điều già cỗi, đất lúa chưa chủ động
nguồn nước, đất vườn tạp sang
trồng cây dâu tằm, tre tầm vông,
cao su, cây ăn quả và lúa chất lượng
cao. Qua đó, giá trị kinh tế trên 1
đơn vị diện tích liên tục tăng, từ 33
triệu đồng/ha (năm 2010) tăng lên
85 triệu đồng/ha (năm 2018). Cũng
từ việc chuyển đổi này, trên địa bàn
huyện Đạ Tẻh đã hình thành vùng
sản xuất hàng hóa tập trung với quy
mô khá: Vùng trồng dâu nuôi tằm
(1.500 ha), vùng cây ăn trái (1.200
ha), vùng cao su (3.500 ha), vùng
lúa chất lượng cao (1.600 ha)...
Song song đó, huyện Đạ Tẻh đã
thành lập 15 hợp tác xã để tạo ra
chuỗi liên kết giữa người sản xuất
với các doanh nghiệp trong việc
cung ứng dịch vụ đầu vào và hợp
đồng tiêu thụ sản phẩm nhằm phát
triển ổn định, bền vững.

Rất nhiều giải pháp đồng
bộ nêu trên đã làm cho bộ
mặt nông thôn Đạ Tẻh ngày
càng khởi sắc, thu nhập
của người dân nông thôn
tăng nhanh, bình quân đạt
41,5 triệu đồng/người (năm
2010, thu nhập bình quân
đầu người ở Đạ Tẻh là 10,7
triệu đồng), tỷ lệ hộ nghèo
giảm mạnh, từ 21,4% (năm
2010) giảm xuống còn
3,49% (năm 2019).

Phấn đấu trở thành
huyện NTM
trong năm 2019
Theo ông Bùi Văn Hùng, Chủ
tịch UBND huyện Đạ Tẻh, qua tự
rà soát, đánh giá, đến nay, huyện
Đạ Tẻh đã đạt 7/9 tiêu chí huyện
NTM, bao gồm: Giao thông, thủy
lợi, điện, y tế - văn hóa - giáo dục,
sản xuất, an ninh trật tự và chỉ đạo
xây dựng NTM. 2 tiêu chí chưa đạt
là quy hoạch và môi trường. Mục
tiêu đặt ra của huyện Đạ Tẻh là trở
thành huyện đạt chuẩn huyện NTM
trong năm 2019.
Cũng theo ông Bùi Văn Hùng, mặc
dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện
Đạ Tẻh đang nỗ lực, quyết tâm thực
hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Trước
mắt, huyện Đạ Tẻh tiếp tục duy trì và
nâng cao chất lượng các tiêu chí mà
huyện đã đạt chuẩn, đồng thời khẩn
trương thực hiện đạt các chỉ tiêu,
tiêu chí chưa đạt. Sau nữa, huyện Đạ
Tẻh đẩy mạnh công tác tuyên truyền
chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật
nuôi, gắn với tái cơ cấu ngành nông
nghiệp theo hướng xây dựng chuỗi
liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
giữa doanh nghiệp - hợp tác xã - tổ
hợp tác - hộ dân, nhằm nâng cao thu
nhập, cải thiện mức sống cho người
dân. Ngoài ra, huyện Đạ Tẻh cũng
sẽ chú trọng mở rộng diện tích sản
xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất
theo các tiêu chuẩn an toàn, gắn với
nhu cầu và yêu cầu của thị trường để
phát triển ổn định, bền vững.
Ông Phạm S, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Lâm Đồng, trao đổi
thêm: Đạ Tẻh cần làm tốt việc ứng
dụng công nghệ cao trong sản xuất,
nhất là xây dựng nền nông nghiệp
sạch thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trong sản xuất, Đạ Tẻh cần liên kết
theo chuỗi giá trị hàng hóa, gắn sản
xuất với tiêu thụ sản phẩm...
TRỊNH CHU

Nhiệt huyết của cô giáo làm công tác công đoàn
Trong gần 30 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người” thì gần nửa
thời gian ấy cô giáo Liêng Jrang Mary - Trường THCS&THPT Đạ Sar
(huyện Lạc Dương) tham gia công tác công đoàn. Không chỉ là
một cô giáo hết lòng với từng con chữ, cô còn là một chủ tịch công
đoàn nhiệt huyết.

V

ề Trường THCS&THPT
Đạ Sar, hỏi cô Liêng
Jrang Mary thì hầu như
ai cũng nhận xét: “Cô là trung
tâm tập hợp nhà giáo, người lao
động, là người góp phần xây dựng
khối đoàn kết vững mạnh của nhà
trường”. Điều đó khá dễ hiểu bởi
qua hơn 14 năm tham gia công tác
công đoàn thì 12 năm cô Mary làm
chủ tịch. Với trăn trở “làm sao để
tổ chức công đoàn cùng góp phần
tạo không khí vui vẻ trong nhà
trường, tạo sự gắn kết giữa các
đoàn viên?”, cô Mary luôn suy nghĩ
và tìm cách để hoạt động công đoàn
thêm phong phú. Hầu như những
buổi sinh hoạt trong các ngày lễ

8/3, 20/10/ 20/11… ở Trường
THCS&THPT Đạ Sar không lần
nào giống lần nào, đều có sự đổi
mới và tạo không khí cuốn hút sự
tham gia của cán bộ, nhà giáo và
người lao động.
Để luôn là người “thắp lửa” các
phong trào, cô Mary thường xuyên
tổ chức, động viên nhà giáo, người
lao động tham gia tích cực các hoạt
động của trường. Đồng thời, nữ chủ
tịch công đoàn nhiệt huyết này là
người đại diện trong việc đảm bảo
quyền lợi chính trị, kinh tế, văn hóa
cho người lao động. Chính cô làm
đầu mối liên lạc giữa các đoàn viên,
người lao động với Hiệu trưởng, tìm
hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng,

Cô giáo Liêng Jrang Mary
luôn nhiệt huyết với công tác công đoàn.

kiến nghị của người lao động, đoàn
viên để có đề xuất với Ban giám
hiệu giải quyết đúng chế độ và các
qui định theo quy chế được đề ra.
“Là Chủ tịch công đoàn, khi xây
dựng các kế hoạch hoạt động, tôi
đều trao đổi cùng Ban Giám hiệu,
Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn

để xin ý kiến tìm biện pháp tối ưu,
nhằm đảm bảo cho các hoạt động
của nhà trường được thực hiện một
cách hiệu quả như việc duy trì sĩ số
học sinh, nâng cao chất lượng dạy
học, có tỉ lệ tốt nghiệp lớp 12 cao
hơn mấy năm trước. Để làm được
điều này, tôi luôn cố gắng nắm bắt
thông tin kịp thời, điều chỉnh từng
năm cho phù hợp với kế hoạch đề
ra, luôn học hỏi ở trường bạn cái tốt,
cái hay, áp dụng những điều phù hợp
với tình hình đặc thù của nhà trường.
Tôi cùng BCH Công đoàn thường
xuyên động viên cán bộ, giáo viên
tham gia các phong trào thi đua của
nhà trường, của ngành tổ chức. Mỗi
đợt thi đua đều có tổng kết trao giải
thưởng, dù ít ỏi nhưng được đông
đảo đoàn viên công đoàn tham gia”,
cô Mary chia sẻ.
Vừa là cán bộ công đoàn lại vừa
đảm nhiệm chuyên môn, để hoàn
thành nhiệm vụ được giao, cô Mary
luôn sắp xếp hợp lí thời gian làm
việc. Cô được Công đoàn ngành

Giáo dục Lâm Đồng tặng giấy khen
suốt 8 năm liền đạt danh hiệu chủ
tịch công đoàn hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, được Công đoàn Giáo
dục Việt Nam tặng giấy chứng
nhận “Giỏi việc trường - đảm việc
nhà”, cô trúng cử vào BCH Công
đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng 2
nhiệm kỳ. Công đoàn cơ sở (CĐCS)
Trường THCS&THPT Đạ Sar suốt
12 năm là CĐCS vững mạnh cấp
tỉnh. Bên cạnh đó, cô cũng không
quên trách nhiệm của người phụ nữ
trong gia đình, cô cùng chồng xây
dựng gia đình hạnh phúc và nuôi
dạy hai con ăn học đến nơi đến chốn.
“Cô Mary như một người cô, một
người chị cả thân thiết trong tập thể
sư phạm nhà trường. Được giao
nhiệm vụ gì cô cũng cố gắng hoàn
thành xuất sắc. Cô trở thành một
tấm gương sáng cho đồng nghiệp
noi theo”, thầy Nguyễn Song Hồ Hiệu trưởng Trường THCS&THPT
Đạ Sar cho biết.
VIỆT HÙNG
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ĐẠ HUOAI:

Nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa trong vùng dân tộc thiểu số
Với khoảng 20% dân cư là người dân
tộc thiểu số Tây Nguyên gốc bản địa, Đạ
Huoai đang nỗ lực bảo tồn di sản văn
hóa trong các cộng đồng đồng bào dân
tộc thiểu số tại địa phương.
Khôi phục nghề dệt thổ cẩm
Ngay phía sau ngôi nhà gỗ truyền thống
của người Châu Mạ tại thôn Phước Hồng - xã
Phước Lộc - Đạ Huoai là một căn nhà xây, nhỏ
nhưng khá rộng rãi, phòng khách kê 3 chiếc
máy may cùng các kệ trưng bày vải thổ cẩm
và các kiểu váy áo truyền thống của người
địa phương nơi đây. Đó là hiệu may của Ka
Hoàn, cũng là địa chỉ của Tổ hợp tác dệt thổ
cẩm xã Phước Lộc.
Năm nay 28 tuổi, Ka Hoàn đã có nhiều năm
làm nghề may tại xã nổi tiếng vì khéo tay nên
người dân nơi đây tín nhiệm bầu làm Chủ
nhiệm Tổ hợp tác dệt thổ cẩm của xã.
Tổ hợp tác này hiện có 14 thành viên là phụ
nữ, người của 3 thôn Phước Hồng, Phước
Trung và Phước Dũng tại xã Phước Lộc. “Dệt
thì trước đây người trong buôn ai ai cũng biết,
những người lớn dạy lại cho thanh niên cách
dệt, cách nhuộm chỉ, cách bố trí các hoa văn
trên vải sao cho đẹp, bà con cứ rảnh rỗi không
bận mùa màng thì dệt, mỗi ngày dệt một ít
dần thành tấm vải. Bây giờ thì ít ai dệt rồi vì
quần áo may sẵn bán rất nhiều” - Ka Hoàn nói.
Để nghề dệt vải thủ công của cộng đồng
người Châu Mạ trong xã không bị mai một,
huyện Đạ Huoai trong năm 2018 vừa qua đã
đứng ra thành lập Tổ hợp tác dệt thổ cẩm tại
đây, các thành viên tham gia mỗi người được
huyện hỗ trợ một khung dệt bằng gỗ và chỉ
dệt để dệt vải.
“Ngày trước, mọi người thường treo chỉ dệt
lên các cây cột trong góc nhà, nay Nhà nước
cấp cho khung dệt này tiện hơn rất nhiều, có
thể mang đi chỗ này chỗ nọ, mang qua nhà
hàng xóm cùng làm cho vui” - Ka Hoàn vừa
dệt vừa nói chuyện.

Chị Ka Hoàn đang truyền nghề dệt thổ cẩm cho người thân. Ảnh: V.T

Trong hơn 1 năm nay, từ khi tổ hợp tác này
đi vào hoạt động, các thành viên trong tổ đã
làm nên nhiều sản phẩm với hoa văn đặc trưng
của người Châu Mạ nơi đây, có loại vải riêng
dùng để may áo cho nam, có loại vải dùng
may váy cho phụ nữ, có những loại vải dệt
cầu kỳ nhiều hoa văn hơn dùng làm tấm đắp,
khăn trải bàn hoặc dùng trang trí trong nhà.
Điều đáng mừng, theo chị Ka Hoàn, gần
đây khi đời sống khá lên, cộng đồng dân cư
Châu Mạ tại đây đã bắt đầu chú ý hơn đến ăn
mặc; nhất là trong các dịp lễ hội, đám cưới, đi
lễ nhà thờ chủ nhật hầu hết mọi người đã bắt
đầu sử dụng các bộ trang phục dân tộc truyền
thống. Rất nhiều người đã đến hiệu may của
Ka Hoàn để mua thổ cẩm và đặt may những
bộ váy áo truyền thống như thế, dù giá không
rẻ chút nào, mỗi chiếc váy trên 1 triệu đồng
kể cả tiền vải và công.
Tổ hợp tác dệt thổ cẩm, với sự giúp đỡ của
huyện gần đầy đã mở một phòng trưng bày

sản phẩm dệt thổ cẩm của người địa phương
cho du khách tại Khu Du lịch Rừng Madaguôi,
tuy nhiên hàng dệt ra theo Ka Hoàn, chủ yếu
bán cho người địa phương, còn số lượng sản
phẩm bán cho du khách vẫn còn rất khiêm tốn.

Những nỗ lực
Việc thành lập tổ hợp tác dệt thổ cẩm chỉ là
một trong rất nhiều hoạt động của Đạ Huoai
trong nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa của cộng
đồng đồng bào dân tộc thiểu số Châu Mạ, K’Ho
đang được huyện thực hiện lâu nay.
Theo Phòng Văn hóa Thông tin Đạ Huoai,
huyện lâu nay đã lồng ghép một cách hiệu quả
công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa
dân tộc thiểu số với việc thực hiện chương
trình xây dựng nông thôn mới cùng phong trào
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
tại địa phương.
Đạ Huoai gần đây đã phối hợp với Sở Văn
hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng kiểm kê

tổng thể di sản văn hóa cồng chiêng trên địa
bàn; cho thu âm, thu hình các bài chiêng, các
làn điệu dân ca, dân vũ của cộng đồng Châu Mạ
và K’Ho; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu
văn hóa cồng chiêng của địa phương.
Huyện đến nay đã trang bị chiêng cùng một
số nhạc cụ truyền thống cho 8 xã và thị trấn - nơi
có cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số sinh
sống. Trong năm 2018 vừa qua, huyện đã trang
bị 6 bộ chiêng cho 6 xã, thị trấn; đồng thời tổ
chức 15 lớp dạy cồng chiêng cho trên 320 học
viên là người đồng bào dân tộc thiểu số tham
dự. Cứ 2 năm 1 lần trong những năm gần đây,
Đạ Huoai lại tổ chức liên hoan văn hóa cồng
chiêng toàn huyện, với sự có mặt của tất cả các
cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số của huyện.
Địa phương cũng phối hợp tốt với các khu,
điểm du lịch trên địa bàn, nhằm khai thác vốn
văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc
thiểu số địa phương vào phục vụ khách du lịch.
Đặc biệt là sử dụng không gian văn hóa cồng
chiêng, các món ăn truyền thống của người bản
địa, các trò chơi dân gian, các sản vật (như rượu
cần, cá suối, rau rừng...), nhằm tạo nên những
điểm nhấn riêng cho du lịch địa phương cũng
như quảng bá nền văn hóa đặc sắc của người
bản địa nơi đây.
Theo Phòng Văn hóa Thông tin Đạ Huoai,
hiện toàn huyện có 17/22 thôn, tổ dân phố nơi có cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số
Tây Nguyên sinh sống đã có đội cồng chiêng
hoạt động. Riêng 4 nhóm cồng chiêng tại xã
Phước Lộc đã được Khu Du lịch Mađaguôi
hợp đồng để thường xuyên biểu diễn cho du
khách tại đây.
Theo ông Trần Tân, Trưởng phòng Văn hóa
Thông tin Đạ Huoai, trong thời gian đến, huyện
vẫn tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô tổ chức
liên hoan văn hóa cồng chiêng cấp huyện, thành
lập thêm các câu lạc bộ nghệ nhân cồng chiêng;
đồng thời mở thêm các lớp truyền dạy cồng
chiêng và các làn điệu dân ca, dân vũ cho thế
hệ trẻ; cố gắng duy trì và phát triển các làng
nghề truyền thống tại địa phương.

Phát động “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè năm 2019

ĐAM RÔNG:

* Ngày hội “Giọt hồng Cát Tiên”

Ông Trần Đình Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên
tham gia HMTN trong Ngày hội “Giọt hồng Cát Tiên”.

Ngày 11/6, tại huyện Cát Tiên,
Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình
nguyện tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ
phát động “Chiến dịch những giọt
máu hồng” hè năm 2019.
Mục đích của chiến dịch nhằm

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh lấy máu xét nghiệm
của người HMTN.

tuyên truyền, vận động các tầng lớp
nhân dân tích cực tham gia hiến máu
tình nguyện (HMTN), đáp ứng đủ
lượng máu cho cấp cứu, điều trị người
bệnh trong dịp hè tại địa phương và
hỗ trợ, điều phối máu cho Viện Huyết

học - Truyền máu Trung ương.
Trong Chiến dịch phấn đấu có
100% Ban Chỉ đạo vận động HMTN
các địa phương, các trường đại học,
cao đẳng, các đơn vị hưởng ứng, tổ
chức thực hiện Chiến dịch và tôn

VIẾT TRỌNG

vinh người hiến máu tiêu biểu. Huy
động 600 tình nguyện viên tham gia
8.000 ngày công, nhằm tuyên truyền,
vận động hiến máu tình nguyện; củng
cố và đẩy mạnh hoạt động các câu lạc
bộ, đội, nhóm hiến máu dự bị, sẵn sàng
tham gia hiến máu khi có yêu cầu của
các cơ sở khám chữa bệnh. Toàn tỉnh
vận động 8.000 người đăng ký hiến
máu và đạt 35% chỉ tiêu số lượng máu
từ người HMTN của năm 2019, tương
đương 5.600 đơn vị máu. Thực hiện có
hiệu quả, đạt 100% chỉ tiêu các ngày
hội hiến máu lớn và Chương trình
“Hành trình đỏ” lần thứ VII, năm 2019.
Huyện Cát Tiên đã tổ chức Ngày
hội HMTN với chủ đề “Giọt hồng
Cát Tiên” hưởng ứng lễ phát động
“Chiến dịch những giọt máu hồng” hè
năm 2019 và Chiến dịch Hành trình
đỏ năm 2019, đã huy động 300 người
là cán bộ CNVC, người lao động của
huyện tham gia đăng ký hiến máu và
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cử
lực lượng y, bác sĩ tổ chức tiếp nhận
máu với kế hoạch tiếp nhận 200 đơn
vị máu.
“Chiến dịch những giọt máu hồng”
hè năm 2019 diễn ra từ ngày 1/5 đến
ngày 15/9.
AN NHIÊN

Tổ chức nhiều
hoạt động hè thiết
thực cho thiếu nhi
Với mục đích tạo ra
sân chơi bổ ích, thiết
thực, tập hợp thanh thiếu
nhi tham gia các hoạt
động hè, Huyện đoàn
- Hội đồng Đội huyện
Đam Rông đã chỉ đạo
các cơ sở đoàn, đội trong
toàn huyện tổ chức nhiều
hoạt động hè sôi nổi tại
địa bàn dân cư. Cụ thể
như tổ chức các giải bóng
đá thiếu nhi, nhi đồng;
các lớp học võ thuật; học
đàn; đọc sách tại các thư
viện trường học, bưu
điện. Ngoài ra, các cơ sở
đoàn chủ động tổ chức
các hoạt động văn hóa,
văn nghệ, thể dục thể
thao, thu hút hàng ngàn
học sinh tham gia.
VĂN TÂM
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Nhà vườn lo âu vì sầu riêng rụng trái non hàng loạt

N

hững năm gần đây, sầu
riêng được đánh giá là
một trong những loại
cây trồng cho thu nhập cao, vì vậy
diện tích loại cây này trên toàn địa
bàn tỉnh đã tăng lên đáng kể. Trong
đó, diện tích sầu riêng được trồng
nhiều ở các địa phương như: Bảo
Lộc, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh.
Riêng huyện Đạ Huoai có khoảng
2.000 ha sầu riêng cho thu hoạch
với tổng sản lượng ước tính trên
30.000 tấn.
Được cán bộ huyện dẫn vào
vườn sầu riêng của một số nông hộ
trên địa bàn huyện Di Linh, chúng
tôi không khỏi thắc mắc khi nhìn
thấy hàng loạt trái sầu riêng non
rơi xuống gốc cây dày chi chít.
Dẫn chúng tôi đến thăm vườn
sầu riêng, anh Nguyễn Thành
Trung (47 tuổi, xã Hòa Nam,
huyện Di Linh) ánh mắt đượm
buồn không khỏi xót xa khi nhìn
1 ha vườn sầu riêng của gia đình
bị rụng trái. Anh Trung tâm sự:
“Mấy ngày hôm nay trời mưa liên
tục, sau những cơn mưa, vườn sầu
riêng của gia đình tôi bị rụng quả
non khá nhiều. So với các năm thì
năm nay rụng 15 - 20% diện tích
sầu riêng gia đình đang có. Cứ
cái đà này, chắc sắp tới thu hoạch
sẽ không còn đạt năng suất như
những năm trước nữa”.
Cũng như anh Trung, hơn 20 ha
sầu riêng của gia đình ông Vũ Văn
Bằng (Thôn 12, xã Hòa Bắc), một

Lâm Đồng đang bước vào mùa mưa và cũng là mùa cây sầu riêng
cho quả. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Di Linh nhiều vườn sầu
riêng có hiện tượng rụng quả non hàng loạt, khiến người dân
không khỏi lo lắng.

Người dân trồng sầu riêng đang rất lo lắng vì trái non rụng hàng loạt.

trong những nông dân đang sở hữu
diện tích sầu riêng lớn nhất nhì ở
huyện Di Linh cũng đang trong
tình trạng như vậy. Ông Bằng cho
hay: “Hơn 5.000 gốc sầu riêng
của gia đình tôi đang bước vào
giai đoạn ra quả, thời điểm hiện
tại quả to bằng quả trứng gà rồi.
Tuy nhiên, mấy ngày qua, cứ sau
mỗi cơn mưa là những chùm quả
sầu riêng non lại rụng, khiến gia

đình sốt ruột, thậm chí nhiều cây
cứ sau cơn mưa là nó rụng như cả
trăm trái. Riêng trận mưa gần đây
đã làm cho vườn gia đình tôi rụng
thêm gần 10% lượng quả”.
Theo ông Đặng Văn Khá - Phó
Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện Di Linh nhận
định: “So với mọi năm thì năm
nay diện tích sầu riêng trên địa bàn
huyện bị rụng quả non khá nhiều.

Ở Di Linh, cây sầu riêng được bà
con nông dân trồng xen canh trong
các vườn cà phê, hồ tiêu… do đó,
không được áp dụng đồng loạt quy
trình chăm sóc kỹ thuật đúng cách,
nhiều khi chịu ảnh hưởng, tác
động của việc chăm bón cà phê,
hồ tiêu… Bởi cây sầu riêng trồng
xen sẽ hút các chất dinh dưỡng từ
việc bón phân cho cây trồng khác,
trong khi có một số loại phân bón
không thích hợp dẫn đến bị rụng
quả non”.
Ông Khá nhấn mạnh thêm:
“Nguyên nhân dẫn đến tình trạng
trên phần lớn là do thời tiết lúc
nắng lúc mưa, nắng hạn gay gắt
kéo dài, nhiều diện tích trồng sầu
riêng ở xa sông suối, không thể
bơm tưới nước được đã bị ảnh
hưởng nghiêm trọng. Sầu riêng ra
trái khi trời nắng hạn, đến khi gai
trên trái chưa bung nở mà gặp mưa
thì sẽ bị “sốc”. Còn khi mưa thì lại
kéo dài và mưa lớn khiến trái non
rụng hàng loạt”.
Ngoài ra, cây sầu riêng ra hoa
tạo quả là thời kỳ các bệnh nấm
hồng tấn công cũng khiến trái sầu
riêng non bị rụng. Những bệnh
này thường xuất hiện trên quy mô
nhỏ, nhưng nếu không phát hiện
sớm và khống chế kịp thời, bệnh sẽ
bùng phát ra diện tích rộng và khó
lường trước. Anh Lê Văn Hoàng
(42 tuổi, xã Đinh Trang Thượng)
không khỏi lo âu: “Gia đình chỉ
trồng xen 100 cây sầu riêng với

cây bưởi, các năm trước cây phát
triển tốt và không bị rụng quả
nhiều. Tuy nhiên, năm nay tôi thấy
lo lắng hơn vì nhiều cây sầu riêng
trong vườn có hiện tượng rụng quả
non hàng loạt”.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh cây
sầu riêng được xem là cây mang
lại giá trị kinh tế cao và được
người dân chuyển đổi từ một
phần diện tích cây cà phê già cỗi
qua trồng sầu riêng. Tuy nhiên,
sầu riêng được đánh giá là một
trong những loại cây trồng dễ bị
sâu bệnh gây hại cũng như bị tác
động bởi thời tiết bên ngoài, gây
ảnh hưởng nhiều tới năng suất
cũng như sản lượng khi bước vào
mùa thu hoạch.
Là người có diện tích sầu riêng
lớn ở huyện Di Linh và có nhiều
kinh nghiệm trồng sầu riêng, ông
Vũ Văn Bằng chia sẻ: “Việc hạn
chế tình trạng sầu riêng rụng quả
non do sốc nhiệt thời tiết gây nên,
bà con nông dân cần mua các
dòng phân bón vi lượng phun cho
cây sầu riêng đầy đủ để cây sinh
trưởng, phát triển thuận lợi. Cắt tỉa
những cành sát mặt đất cho thông
thoáng, tránh sâu bệnh gây hại.
Khi mưa nhiều cần phải làm rãnh
thoát nước để không ảnh hưởng
đến bộ rễ của cây. Tùy theo cây
lớn hoặc bé mà cắt tỉa bớt lượng
quả cho thích hợp để bảo đảm chất
dinh dưỡng nuôi quả…”.

THU HIỀN - THANH SA

Tưới tiết kiệm cho vùng cà phê bền vững

Ô

ng Tiêu Văn Bính, thôn
Hoàn Kiếm 3, xã Nam
Hà, huyện Lâm Hà là
một trong những hộ canh tác cà
phê lâu năm của vùng. Ông Bính
cho biết: “Cà phê cần nhiều nước,
tưới để ra hoa, bón phân cũng phải
tưới. Chúng tôi trồng cà phê lâu
năm, kinh nghiệm cho thấy, lượng
nước tưới để cây cà phê có thể
bung hoa đều là 300 lít/gốc, bón
phân xong cũng phải tưới nước để
hòa tan phân bón”. Tưới nước vào
mùa khô cũng là một trong những
nỗi lo của người trồng cà phê vì chi
phí tiền dầu, tiền điện, tiền công.
Nhiều vườn ở xa nguồn nước, phải
cần bơm mấy chặng mới đẩy được
nước tới tận vườn. Vì chi phí, vì
tốn công, ngoài đợt tưới bắt buộc
để cây cà phê bung hoa, nhiều gia
đình bỏ luôn cây cho nước trời,
bón phân cũng trông vào mưa gió
nên lãng phí và cây cà phê sinh
trưởng không đạt như mong muốn.
Ông Bính cũng là một trong
những hộ đầu tiên lắp hệ thống
tưới tự động của vùng cà phê kinh
tế mới Lâm Hà. Ông tham gia
mô hình tưới cà phê tiết kiệm do
VnSAT hỗ trợ 50% chi phí, nông
dân đối ứng số còn lại. Với chi
phí 70 triệu đồng/ha, nông dân
có đầy đủ hệ thống tưới nhỏ giọt,
hệ thống bơm có trang bị đầy đủ
máy đo áp lực, máy đo lưu lượng,
hệ thống dây được chôn ngầm đi
khắp vườn…

Là một trong những cây trồng
chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, cà
phê đòi hỏi quy trình canh tác
chuẩn, trong đó có lượng nước
tưới phải đủ để cây sinh trưởng
tốt. Với mùa khô hạn gay gắt
ở Tây Nguyên và tình trạng
nguồn nước ngầm ngày càng
sụt giảm, tiết kiệm nước tưới
trong canh tác cà phê là một
trong những ưu tiên của Dự án
Chuyển đổi nông nghiệp bền
vững (VnSAT) tỉnh Lâm Đồng.
Bơm tưới nhỏ giọt tại vườn ông Tiêu Văn Bính (Nam Hà, Lâm Hà). Ảnh: D.Quỳnh

Nước được bơm lên bể chứa,
chỉ cần bật cầu dao, dòng
nước từ bể sẽ từ từ chảy vào
từng gốc cà phê, không hao
một giọt.
Ngay cả tưới trong thời điểm cà
phê bung hoa, nếu tưới “dí”, dùng
vòi bơm trực tiếp vào gốc mất
phải tầm 400 lít/gốc thì tưới tiết
kiệm, chỉ cần tưới 250 lít/gốc do
lượng nước tập trung, không bay
hơi, căn rất chuẩn lượng nước.
Đặc biệt hiệu quả trong việc châm
phân bởi chỉ cần hòa tan phân
vào bể chứa, phân bón sẽ theo hệ
thống tới đúng gốc cà phê, không
hao hụt như phương pháp bỏ phân

Qua khảo sát, cán bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây
Nguyên (WASI) đánh giá hệ thống tưới nhỏ giọt tại Lâm Đồng cho thấy
hiệu quả rất tốt, phù hợp với nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây
cà phê. Ngoài tiết kiệm nước, tiết kiệm phân bón và công lao động,
WASI đánh giá tác động của tưới tiết kiệm nhỏ giọt tới môi trường là
rất tốt, giúp duy trì nguồn nước ngầm của vùng Tây Nguyên. Đây là
phương pháp tưới thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp người nông dân
thích ứng với thay đổi ngày càng khắc nghiệt hơn của tự nhiên.

trên mặt đất. Nếu trước kia ông
Bính thường cho cà phê ăn 0,5 kg
phân bón/gốc thì nay giảm xuống
còn 0,4 kg phân bón/gốc mà cà
phê vẫn đạt năng suất tốt.
Không chỉ ông Tiêu Văn Bính,
hàng chục nông hộ khác ở các

huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo
Lâm cũng tham gia dự án tưới
nước tiết kiệm đều xác định,
tưới tiết kiệm mang lại hiệu quả
rất lớn cho canh tác cà phê. Tưới
tiết kiệm nước đi trực tiếp xuống
gốc cà phê, tập trung dinh dưỡng

cho cây, phát triển bộ rễ rất tốt.
Nước, phân bón do đi ngầm nên
cũng không bị hao hụt vào môi
trường, vừa tiết kiệm, vừa không
dư thừa. Do tiện lợi nên nông
dân có thể chủ động lịch tưới
thường xuyên, không phụ thuộc
vào nước trời hay công lao động.
Tuy nhiên, bà con cũng chia sẻ,
tưới tiết kiệm cho thấy hiệu quả
rất tốt nhưng giá cả còn cao. Nếu
cây cà phê đạt giá tốt thì dễ, với
mức giá cà phê thấp như hiện tại
thì khi lắp đặt, người nông dân
cũng khá băn khoăn do dây là một
khoản đầu tư không nhỏ. Bà con
rất mong mỏi nếu hệ thống tưới
tiết kiệm giá thành giảm một chút
thì sẽ phổ biến nhanh hơn trong
vùng cà phê.
Bà Trần Bích Hiền, tư vấn
truyền thông của VnSAT cho biết,
tưới tiết kiệm cho cà phê là một
trong những hoạt động của dự án.
Tưới tiết kiệm giúp người nông
dân giảm chi phí, giảm công sức
mà vẫn đảm bảo cây cà phê phát
triển tốt; đồng thời có ý nghĩa đặc
biệt về mặt môi trường, giúp sử
dụng hiệu quả nguồn nước tưới
trong nông nghiệp, giảm mức độ
suy thoái nguồn nước. Trong thời
gian tới, VnSAT tiếp tục thực hiện
các mô hình tưới tiết kiệm tại 35
xã thuộc vùng dự án với mục tiêu
hướng người nông dân tới việc
canh tác bền vững.

DIỆP QUỲNH
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Cây mai dương tiếp tục xâm lấn
đất sản xuất
Câu chuyện tôm hùm đất (tôm càng đỏ), loài động vật nguy hiểm xâm nhập vào
các tỉnh phía Bắc đang được dư luận cả nước quan tâm. Mặc dù chưa phát hiện
trường hợp tôm hùm đất tuồn vào Lâm Đồng, nhưng nhìn lại một loài thực vật
ngoại lai xâm hại hơn chục năm qua tại địa phương là cây mai dương (mắt mèo,
trinh nữ thân gỗ…), chúng ta không khỏi giật mình. Bởi tới giờ, loại cây này vẫn
không ngừng phát triển, tấn công các loài thực vật bản địa và không ngừng xâm
lấn đất sản xuất của người dân.

Nơi nào đất để trống, ven bờ sông, suối, quốc lộ, cây mai dương đều phát triển rất mạnh. Ảnh: C.Thành

H

iện một số huyện trên địa bàn tỉnh
đã và đang khá vất vả trong cuộc
chiến chống “kẻ xâm lấn” bởi với
đặc tính phát triển nhanh, mạnh mẽ và bởi
loại cây này tới giờ cũng chưa có thuốc đặc
trị hữu hiệu.

Tốc độ xâm hại “chóng mặt”
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người dễ
nhầm cây mai dương là cây xấu hổ (hoa
trinh nữ, hàm thu thảo…), nhưng trên thực
tế, loại cây này về bản chất gây hại thì hoàn
toàn khác. Chúng thường mọc thành từng
lùm lớn, cao hơn 3 m, thân có nhiều gai
cứng và phát tán hạt rất mạnh mẽ.
Đầu tháng 6/2019, chúng tôi đi dọc sông
Đa Nhim (huyện Đơn Dương), đoạn chạy
qua thị trấn Thạnh Mỹ. Lác đác ở đây vẫn
còn nhiều vị trí cây mai dương mọc ken
dày đặc ven hai bên bờ sông. Ông Hoàng
Văn Kình, lão nông 70 tuổi có căn nhà cấp
4 nằm sát con sông Đa Nhim, tần ngần
đứng cạnh đám mai dương cao quá đầu
người, rồi kể: “Nhà tôi còn 2.000 m2 đất
thấp, trũng giáp bờ sông, nên có vụ làm vụ
bỏ không do khó canh tác. Ngay từ năm
2011, loại cây này đã mọc “tràng giang
đại hải” tại đây. Bất cứ miếng đất nào bỏ
trống không có người làm đều có loại cây
xâm hại này. Tôi đã chặt, gom lại đốt, xịt
thuốc hóa học cả chục lần rồi, tốn nhiều
công sức nhưng hết mùa mưa đi qua thì
chúng lại phát triển như ban đầu, không
có cách nào xử lý triệt để được”.
Không chỉ có mặt ở Đơn Dương mà hiện
nay cây mai dương đã có mặt ở tất cả 12
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo
Sở NN&PTNT Lâm Đồng, những huyện
có mật độ cây mai dương xâm lấn đất sản
xuất, mọc trên vùng đất bỏ trống nhiều nhất
là huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh,
Bảo Lâm, Cát Tiên…
Dọc Quốc lộ 20, đoạn từ đường cao tốc
Liên Khương - Prenn (huyện Đức Trọng)
tới thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, chúng
tôi ghi nhận loại cây này xâm lấn đến sát

Cây mai dương có nguồn gốc ở vùng
nhiệt đới Châu Mỹ, là loài cây bụi mọc
dày đặc, nhiều gai cứng và được xếp
vào danh sách 100 loài thực vật ngoại
lai nguy hiểm nhất thế giới, do sức sống,
sức phát triển nhanh chóng. Chúng sinh
sôi mạnh tạo thành một thảm cây bụi
cao, làm mất dinh dưỡng trong đất, cạnh
tranh và dần tiêu diệt các loài cây khác,
nhất là các loài thực vật ở tầm thấp. Đặc
biệt, một cây sinh sản được 9.000 hạt,
hạt nhẹ, có lông, do đó rất dễ phát tán
theo gió hay dòng nước. Hạt có thể giữ
sức nảy mầm đến 20 năm.

mép đường quốc lộ. Cây mai dương cũng
có mặt rất nhiều ở khu vực Sân bay Liên
Khương, thị trấn Liên Nghĩa hay dọc Quốc
lộ 27 (huyện Lâm Hà) cũng như bất kỳ nơi
nào chúng có cơ hội phát tán hạt tới, nhất
là các con sông, suối...
Nhiều người dân chia sẻ, tại những nơi
cây mai dương mọc lên, hầu như các loại
cây bản địa đều không thể tồn tại hoặc phát
triển cũng hoàn toàn lép vế. Họa hoằn lắm
cũng chỉ thấy một vài cây khác mọc vượt
qua được tầng gai góc của chúng nhưng
còi cọc, rất khó phát triển. Thêm nữa, thân
cây mai dương khi chết phân hủy lại tạo ra
chất độc gây ô nhiễm môi trường nước, ô
nhiễm môi trường xung quanh.

Diệt trừ cây mai dương
còn nhiều thách thức
Lâu nay, mặc dù các sở, ngành, địa
phương tại Lâm Đồng có nhiều cố gắng,
đưa ra không ít giải pháp để diệt trừ cây
mai dương, thế nhưng tại nhiều địa phương
loại cây gây hại trên vẫn tiếp tục phát triển,
xâm hại với tốc độ nhanh, mạnh.
Ông Huỳnh Ngọc Thạch, Phó Phòng
Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

(NN&PTNT) huyện Đơn Dương nhận
định, tại huyện Đơn Dương, nơi có dòng
sông Đa Nhim chạy dài 24 km qua địa bàn,
nên khu vực này là điều kiện lý tưởng cho
cây mai dương phát tán, mọc lấn các loài
cây thực vật bản địa, đất sản xuất của người
dân ven 2 bờ sông.
“Vào đầu tháng 5 hằng năm, huyện Đơn
Dương đều tổ chức phát thuốc hóa học tới
các xã để tiến hành ra quân chặt đốt, xịt
thuốc ở hai bên bờ sông Đa Nhim, suối,
kênh mương… Chính vì vậy, nếu so với
5-6 năm trước đây khi loại cây này có thời
điểm mọc phủ cả trăm héc ta ven bờ sông,
tới giờ đã hạn chế rất nhiều được sự phát
triển của chúng. Còn diệt hết loại cây này
thì thú thật không thể thực hiện được” - ông
Thạch chia sẻ.
Ông Thạch nhìn nhận việc diệt trừ cây
mai dương phần lớn do người dân phải
chủ động thực hiện mới mang lại hiệu quả
cao, bên cạnh đó là sự phối hợp thực hiện
của các đơn vị, đoàn thể, liên tục diệt trừ
loại cây này. “Nếu lơ là một thời gian loại
cây này sẽ xâm lấn trở lại với tốc độ rất
nhanh” - ông Thạch nói.
Theo ông Phạm Hồng Hải, Phó Phòng
NN&PTNT huyện Đức Trọng, cây mai
dương sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ
vào mùa mưa, nó là một loài cây mọc khỏe,
không kén đất, hạt có thể phát tán xa theo
dòng nước, sinh sản và phát triển mạnh sau
khi bị cháy, khả năng nảy mầm thời gian
cả chục năm, có thể nảy chồi trên các gốc
đã bị chặt… Chính vì vậy, công tác diệt trừ
hiện còn gặp nhiều khó khăn.
“Giải pháp phát đốt, sau đó đợi cây mai
dương non mọc lên vừa tầm, tiếp tục xịt
thuốc lưu dẫn cho cây chết hẳn, chúng tôi
cũng tính tới nhưng chưa áp dụng làm.
Nguyên nhân là trên cạn thì không vấn đề
gì nhưng khi xịt thuốc số lượng lớn ven
dòng sông Đa Nhim, ven các suối, thuốc
hóa học sẽ làm ảnh hưởng tới môi trường
nước, đời sống sinh hoạt và sản xuất nông
nghiệp của người dân phía hạ nguồn” - ông
Hải băn khoăn.
Ông Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở
NN&PTNT Lâm Đồng, cho biết cây mai
dương xuất hiện tại địa bàn tỉnh từ cả chục
năm trước nhưng tới giờ, về cơ bản các địa
phương đã khống chế được tốc độ xâm lấn
của loại cây này, nhất là khu vực đất sản
xuất của người dân.
Giải pháp theo ông Hưng phải chặt hạ tận
rễ khi cây chưa đến kỳ ra hoa kết trái. Bất
kỳ nơi đâu, nếu thấy cây xuất hiện lập tức
chặt bỏ, nhổ gốc. Nếu gặp cây đã có quả,
cần gom quả lại, đào hố sâu để chôn lấp
cùng với vôi, sau đó đợi cây non mọc lên
xịt thuốc lưu dẫn cho cây chết hẳn. Đặc biệt
là phải làm kiên trì trong thời gian dài mới
mong sạch nguồn gen.
Sở NN&PTNT Lâm Đồng cho biết, công
tác diệt trừ cây mai dương các năm qua
nhiều huyện, khu vực làm rất tốt nhưng
cũng có một số nơi làm chưa tốt, để cây
tiếp tục xâm lấn đất dọc bờ sông, suối…
Nguyên nhân vẫn là do chủ quan trong
công tác tuyên truyền, một phần kinh phí
hỗ trợ các địa phương hạn hẹn, các đơn vị
phối hợp không đồng bộ. “Sở NN&PTNT
là cơ quan chuyên môn chỉ đánh giá, hướng
dẫn các biện pháp kỹ thuật, còn trách
nhiệm chính diệt trừ cây mai dương thuộc
về UBND các huyện, thành phố, nhưng
nhiều địa phương công tác này thực hiện
chưa tốt thời gian qua” - một lãnh đạo Sở
NN&PTNT đánh giá.
C.THÀNH
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Cát Tiên dự báo thiên tai
trên địa bàn
Huyện Cát Tiên vừa thông qua phương án
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
năm 2019, trong đó xác định nhiều địa bàn
trọng điểm, nguy cơ cao để chủ động ứng
phó, khắc phục hậu quả kịp thời, giảm thiểu
thiệt hại xảy ra.
Cụ thể, trên nền nhiệt độ cao nhất đến 370C
ở huyện Cát Tiên từ đầu năm 2019 đến nay,
nhiều diện tích lúa, cà phê, cây ăn trái và các
loại hoa màu khác có thể khô hạn, thuộc xã
Gia Viễn, xã Tư Nghĩa và thị trấn Cát Tiên.
Đồng thời có nguy cơ xảy ra cháy rừng thuộc
lâm phần các xã Gia Viễn, Nam Ninh, Phước
Cát 2, Tiên Hoàng, Đồng Nai Thượng.
Về mưa bão ở huyện Cát Tiên dự báo sẽ
kéo dài và kết thúc muộn trong năm 2019,
những khu vực thường bị ảnh hưởng lũ
quét, ngập lụt, sụt lở đất… như: Bàu Sấu
(thị trấn Phước Cát), Bàu Sen (xã Đức
Phổ), thôn Phước Trung (xã Phước Cát 2)
và nhiều địa bàn khác thuộc các xã Quảng
Ngãi, Tiên Hoàng, Mỹ Lâm, Tư Nghĩa, Gia
Viễn, Nam Ninh….
VŨ VĂN

Trao tặng 3 máy xét nghiệm
huyết học cho các cơ sở y tế
Sáng 11/6, thông qua Liên hiệp các Hội
Khoa học - Kỹ thuật Lâm Đồng, Công ty
Cổ phần Thiết bị y tế Quang Minh đã trao
tặng 3 máy xét nghiệm huyết học Mispa
Count cho 3 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh là
Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, Trung
tâm Y tế huyện Đơn Dương, Trung tâm Y
tế TP Đà Lạt.
Tham dự lễ trao tặng, đại diện lãnh đạo
Sở Y tế Lâm Đồng, Hội Y học tỉnh, Hội
Đông y tỉnh, các đơn vị được nhận thiết
bị cùng các đại biểu khách mời đã được
các chuyên gia, kỹ thuật viên của Công ty
Quang Minh giới thiệu thông số kỹ thuật,
hướng dẫn cách sử dụng máy xét nghiệm
huyết học Mispa Count. Theo đó, máy được
nhập khẩu từ Ấn Độ sản xuất theo công
nghệ của Đức, có thể xét nghiệm 60 mẫu
máu/giờ, thể tích mẫu nhỏ, qua 2 lần đếm
kép máy sẽ cho kết quả chính xác số lượng
tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn
Phấn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT
Lâm Đồng ghi nhận đóng góp của Công ty
Quang Minh đã chung tay vì sức khỏe cộng
đồng; đồng thời mong muốn các cơ sở y tế
được tặng máy, nhanh chóng đưa vào sử
dụng để phát huy hiệu quả, chức năng của
thiết bị, nhằm phục vụ cho việc khám, chữa
bệnh của Nhân dân.
QUỲNH UYỂN

ĐAM RÔNG:

8 trường mầm non được công nhận
“Trường học an toàn, phòng, chống
tai nạn thương tích trong trường”
UBND huyện Đam Rông vừa ban hành
Quyết định công nhận 8 trường mầm non
trên địa bàn huyện đạt “Trường học an toàn,
phòng, chống tai nạn thương tích trong
trường” năm học 2018-2019, gồm Trường
Mầm non xã Rô men, Đạ K’Nàng, Liêng
Srônh, Phi Liêng, Đạ Rsal, Đạ Tông, Đạ
Long và Trường Mầm non xã Đạ M’Rông.
Được biết, đây là những trường luôn làm
tốt công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục
nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên,
nhân viên và phụ huynh về xây dựng trường
học an toàn, phòng, chống tai nạn thương
tích. Thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ
cùng phụ huynh nắm bắt tình hình sức khỏe
trẻ để có biện pháp phòng, chống tai nạn
thương tích cho trẻ kịp thời và hiệu quả.
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QUỐC TẾ

BÁO NGA: Việt Nam sẽ là ủy viên xuất sắc
của Hội đồng Bảo an

Trưởng đoàn năm nước Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021
mới được bầu chụp ảnh lưu liệm tại phòng họp của HĐBA.

Truyền thông quốc tế tiếp tục đưa tin đậm nét
về việc Việt Nam được bầu chọn làm Ủy viên
không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp
quốc giai đoạn 2020-2021 với số phiếu bầu cao
kỷ lục 192/193.
Trong một bài viết, báo Sputnik (Nga) nhận
định chiến thắng của Việt Nam không phải là
điều quá ngạc nhiên. Trong hơn một thập kỷ
qua, ngay từ khi bắt đầu chính sách Đổi mới,
Việt Nam đã nhất quán theo đuổi đường lối
hướng tới phát triển quan hệ hữu nghị và hợp
tác với tất cả các nước, không phân biệt cơ
cấu hệ thống chính trị, với đường lối ngoại
giao Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các
nước trên thế giới.
Báo trên chỉ ra rằng trên thực tế Việt Nam
đã ký kết thỏa thuận về quan hệ đối tác với
18 nước, trong đó có cả các "cựu thù" trong
quá khứ.
Phương thức ngoại giao mềm dẻo, linh hoạt
tạo điều kiện cho Việt Nam duy trì mối quan
hệ thân thiện, ổn định với tất cả các quốc gia
trên thế giới. Cùng với đó, Việt Nam không
làm ngơ trước những thách thức và đe dọa với
tình hình thế giới, luôn sẵn sàng nỗ lực tối đa
để ngăn chặn xung đột, tăng cường an ninh và
củng cố hòa bình trên thế giới.
Sputnik dẫn chứng việc Việt Nam chuẩn bị
chu đáo cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tiên lần thứ hai hồi tháng 2 vừa qua như một

ví dụ rõ nét về khả năng của Việt Nam trong
việc thúc đẩy hòa bình và an ninh chung trên
thế giới.
Những năm qua, quân đội Việt Nam tham gia
tích cực vào các chiến dịch gìn giữ hòa bình
của Liên hợp quốc.
Trong khuôn khổ ASEAN, Việt Nam luôn
tích cực nêu cao quan điểm đấu tranh chống
những mối đe dọa hiện nay như nạn khủng bố
xuyên quốc gia và buôn bán ma túy. Việt Nam
luôn xác định nạn nghèo đói toàn cầu, tình trạng
bất bình đẳng giới, vị thế chưa xứng đáng của
trẻ em ở nhiều nước là những thách thức lớn.
Báo Sputnik cũng cho rằng công việc của
các nhà ngoại giao Việt Nam sẽ không dễ
dàng, đặc biệt khi đảm nhận vị trí Chủ tịch
luân phiên Hội đồng Bảo an và phải đóng vai
trò hòa giải các bên vốn luôn có quan điểm
rất khác biệt nhau.
Tuy nhiên, Việt Nam có thế mạnh là kinh
nghiệm phong phú và linh hoạt. Báo Nga cũng
nhấn mạnh, ngay từ đầu, Nga đã bày tỏ ủng hộ
ứng cử viên Việt Nam đại diện khu vực châu
Á-Thái Bình Dương.
Từ tháng 2/2019, khi thăm Thành phố Hồ
Chí Minh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
đã tuyên bố rằng Việt Nam là “ứng viên sáng
giá” cho cương vị này. Báo Nga tin chắc rằng
Việt Nam sẽ là ủy viên xuất sắc của Hội đồng
Bảo an.
TTXVN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cần tuyển một Phó Giám đốc Bưu điện
tỉnh Lâm Đồng phụ trách lĩnh vực kinh doanh, tốt nghiệp Đại học trở lên các
ngành kinh tế, kỹ thuật, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên xã hội, Luật học; tuổi
không quá 45 đối với cả nam và nữ (tính đến ngày nộp hồ sơ).
- Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 25/6/2019.
- Hình thức nộp hồ sơ:
+ Nộp qua mạng: Ứng viên scan toàn bộ hồ sơ và gửi vào địa chỉ Email:
myhanhpost@gmail.com
+ Nộp bản giấy: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới một trong hai địa
chỉ sau:
1. Ban Tổ chức Lao động Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, số 05 Phạm
Hùng - Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. (Liên hệ: bà
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ĐT: 024 37689357; Email: myhanhpost@gmail.com)
2. Phòng Tổ chức - Hành chính Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, số 14 Quang
Trung, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Liên hệ: ông Đặng
Hồng Nam, ĐT: 091.3696063).
Vui lòng truy cập vào địa chỉ: lamdongpost.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Sắp xếp... 

TIẾP TRANG 1

... Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030
phấn đấu 100% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
có cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức hợp lý, đáp ứng yêu cầu cải cách chế
độ công vụ, công chức; bảo đảm đội ngũ
giảng viên thỉnh giảng của cơ sở đào tạo,
bồi dưỡng thuộc bộ, ngành, tổ chức chính
trị - xã hội đảm nhiệm từ 70% trở lên thời
lượng của các chương trình bồi dưỡng do
cơ sở thực hiện; đội ngũ giảng viên thỉnh
giảng của trường chính trị đảm nhiệm từ
50% trở lên thời lượng của các chương
trình bồi dưỡng do trường thực hiện; nâng
dần mức độ tự chủ của các cơ sở đào tạo,
bồi dưỡng, phấn đấu đến năm 2030 có tối
thiểu 50% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc
các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội
bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ,

tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự và bảo
đảm tự chủ chi thường xuyên; 50% cơ sở
còn lại bảo đảm tự chủ tối thiểu 60% trở
lên chi thường xuyên.
Để đạt được những mục tiêu trên từ
nay đến năm 2030, Đề án sẽ thực hiện
các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ,
công chức, viên chức trong việc sắp xếp,
tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;
xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ
và tổ chức lại hệ thống các cơ sở đào tạo,
bồi dưỡng, bảo đảm tinh gọn, hoạt động
hiệu quả; tổ chức lại bộ máy bên trong của
các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; kiện toàn,
nâng cao chất lượng đội ngũ công chức,
viên chức của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng...
TS tổng hợp (theo chinhphu.vn)

THÔNG BÁO

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THỊ LỆ MY
Địa chỉ trụ sở: 109/1 Thái Phiên, Phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0908 929 787
Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số: 617/QĐ-UBND
ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Trưởng Văn phòng công chứng:
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LỆ MY Nam/Nữ: Nữ
Sinh năm: 1976
Chứng minh nhân dân số: 250 378 695
Ngày cấp: 12/5/2010 Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 109/1 Thái Phiên, Phường 12, thành phố Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Chỗ ở hiện nay: 109/1 Thái Phiên, Phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Danh sách công chứng viên (bao gồm cả Trưởng Văn phòng công chứng):
STT Họ và tên
01
02

Nơi cư trú

Công chứng viên hợp danh/Công
chứng viên làm việc theo chế độ
hợp đồng
Nguyễn
109/1 Thái Phiên, Phường Công chứng viên hợp danh
Thị Lệ My 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh
Lâm Đồng
Trịnh Thị 109/1 Thái Phiên, Phường Công chứng viên hợp danh
Thanh Nga 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh
Lâm Đồng

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.
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