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Thành phố Đà Lạt là trung tâm chỉnh trị, kinh tế, văn hóa
của tỉnh Lâm Đồng, thành phố nằm trên cao nguyên
LangBiang khí hậu ôn hòa mát mẻ quanh năm.
Qua những lần điều chinh địa giới, hiện nay Đà Lạt có
diện tích tự nhiên 3 91, ìkm , phía Bắc giáp huyện Lạc Dương,
phía Tây giáp huyện Lâm Hà , phía Đông giáp huyện
Đơn Dươỉĩg, phía Tây Nam giáp huyện Đức Trọng. Đà Lạt có
12 phường và 3 xã gồm: Phường 1, phường 2, phường 3,
phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường
9 phường 10, phường 11, phường 12 và các xã: Xuân Thọ,
Xuân Trường, Tà Nung.
Dân số Đà Lạt có 162.675 người (theo thong kê năm
1999), người kỉnh chiếm 96,98%, các dân tộc ít người chiếm
3,02%. Người kinh ở Đà Lạt từ nhiều miền đất nước về đây
sinh sổng, lập nghiệp qua các thời kỳ, chiêm sô đông là người
vùng đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh trung bộ như Nghệ An,
Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quang Nam, Quảng Ngãi,
Bình Định, Phủ Yên, ...
Nhân dân Đà Lạt cỏ truyền thong đấu tranh cách mạng
kiên cường, bất khuất, ỷ chí tự lực, tự cường đã đóng góp sức
người, sức của cho cách mạng trong những năm đâu tranh
giành độc lập dân tộc. Với những thành tích xuât săc trong
cuộc khảng chiến chốngMỹ, cứunước (1954-1975), ngày 28'
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tháng 4 năm 2000, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam đã phong tặng cho cán bộ, chiến s ĩ và nhân dãn
thành phố Đà Lạt danh hiệu cao quỷ “Anh hùng lực lượng vũ
trang nhân dân”.
Từ sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng đến
nay, các tầng lớp nhân dân Đà Lạt tiếp tục phát huy truyền
thong cách mạng, nô lực khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi
phục sản xuất, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm
quốc phòng- an ninh ở địa phương. Những năm gần đây, cùng
vói sự phát triển chung của đất nước, kỉnh tế - xã hội của Đà
Lạt có sự phát triển nhanh chóng, đời sổng vật chất và tinh
thần của nhãn dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.
Thực hiện Chỉ thị 2 7-CT/TUcủa Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Lâm Đồng về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác
nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương”, Ban
Thường vụ Thành uỷ Đà Lạt đã trực tiếp chỉ đạo biên soạn
Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Lạt 1975 - 2000 nhằm ghi
nhận quá trình phấn đấu, trưởng thành và những bài học quý
báu của Đảng bộ, quân dân Đà Lạt trong sự nghiệp xảy dựng
và bảo vệ Tổ quốc để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục
gìn giữ, phát huy truyền thong tốt đẹp của quê hương Anh
hùng, thực hiện thẳng lợi công cuộc đoi mới do Đảng khởi
xướng và lãnh đạo, xây dựng Đà Lạt ngày càng xứng đảng là
thành phố du lịch văn minh, giàu đẹp.
Trong quả trình sưu tầm tư liệu, ban chỉ đạo, ban biên
tập cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Lạt 1975-2000 đã
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nhận được nhiều tư liệu, ỷ kiến đóng góp đầy tâm huyết và
trách nhiệm của các đồng chí cán bộ cách mạng qua các thời
kỳ, các nhân chứng lịch sử, đã tạo điều kiện thuận ỉợi cho
công tác nghiên cứu, biên soạn.
Ban Thường vụ Thành uỷ, ban chỉ đạo biên soạn chân
thành cảm ơn Phòng Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
Lâm Đồng, các đồng chí cán bộ, đảng viên, các.tầng lớp nhân
dân thành pho Đà Lạt đã giúp đỡ để cuốn sách được xuất bản,
ra mắt bạn đọc trong dịp kỷ niệm Đà Lạt 115 năm hình
thành vàpháttriển (1893 - 2008).
Mặc dù Ban biên tập có nhiều cổ gắng sưu tầm tài liệu,
nghiên cứu, song không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót. Chúng
tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đông chì
và các bạn đế cuốn sách được hoàn chỉnh hơn trong những
lần xuất bản sau.
T/M BAN THƯỜNG vụ THÀNH UỶ ĐÀ LẠT
BÍ THƯ
Vũ Công Tiến
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Phân thứ nhât

ỉm I> p il TỀ\T1I H im XÂY Dựsríỉ THựC Ivực

CẤCH MMO, lillỏ l PHỤC VA PHẮT TRlỂi\T
IÍL\H TẾ - XẲ HỘI SAU CIIlỂlV t r a ™ ,
CÙNG CẲ N l/ổc ĐI i m CHỀ NGHĨA XẢ HỘỈ
(1 9 7 5 - 1 9 8 5 )

CH Ư Ơ N G I
TỪNG BƯỚC ỔN ĐỊNH TỈNH HÌNH CHÍNH TRỊ-XÃ
HỘI, XÂY D ựN G CỦNG CỐ THỤC Lực CÁCH
MẠNG, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TÉ
(4/1975 - 8/1977)
I.
NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHẢN CỦA ĐÀ
LẠT SAU NGÀY GIẢI PHÓNG
Ngày 03 tháng 4 năm 1975, Đà Lạt hòan toàn giả]
phóng, kết thúc hơn hai mươi năm tiến hành cuộc kháng chiếr
chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, hy sinh. Dưới sự lãnh đạc
cùa Đảng, Đà Lạt cùng cả nước bước sang kỷ nguyên mới, k>
nguyên hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên Chủ nghĩa xã
hội.
Trong bước phát triển mới của cách mạng, Đà Lạt CC
những thuận lợi rất cơbản:

s

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và
đế quốc Mỹ, nhân dân Đà Lạt đã phát huy tinh thần yêu nước,
truyền thống đấu tranh cách mạng, tin tưởng vào sức mạnh
của chính mình, tin tưởng vững chắc vào đường lối lãnh đạo
của Đảng và thắng lợi cuối cùng của cách mạng.
Thắng lợi nhanh chóng, toàn diện, triệt để của cuộc tổng
tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn
toàn Miền Nam, thống nhất đất nước đã cổ vũ thêm lòng tự
hào, tin tưởng, phấn khởi, tò những người dân bị áp bức đô hộ
nay trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội, tò đó tạo
thành sức mạnh to lớn trong các tầng lóp nhân dân vượt qua
mọi khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
Đà Lạt là địa phương được giải phóng tương đối sớm.
Khi địch rút chạy ta tổ chức tiếp quản những cơ sở vật chất,
kỹ thuật hầu như còn nguyên vẹn. Đen đầu tháng 4 năm 1975,
có nhiều cơ sở kinh tế - xã hội hoạt động trở lại như giao thông
công chính, bưu điện, nhà máy nước, nhà máy điện, ngân
hàng, các chợ, các cơ sở y tế, trường học... đó là những yếu tố
thuận lợi đế khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành
phố.
Phần lớn đảng viên trải qua nhiều khó khăn thử thách,
hy sinh, được rèn luyện về ý chí và năng lực, kiên cường bám
dân, bám chiến trường, tích lũy được nhiều kinh nghiệm lãnh
đạo đấu tranh cách mạng. Đây là yếu tố quan trọng để Đảng
bộ Đà Lạt vượt qua khó khăn, giành thắng lợi trong giai đoạn
cách mạng mới.
m

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc
Đà Lạt đã xây dựng và phát triển được nhiều cơ sở cách mạng
hầu khắp trên các địa bàn, chính đó là lực lượng nòng cốt để
xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị sau ngày giải
phóng.
Tuy vậy, bước sang giai đoạn mới, Đảng bộ và nhân dân
Đà Lạt phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách trên tất
cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh
quốc phòng.
Sau ngày giải phóng, trong số hàng ngàn ngụy quân,
ngụy quyền tan rã tại chỗ, có một sổ ngoan cố không chịu
trình diện, cải tạo, đã cấu kết với bọn phản động tìm cách
chống phá cách mạng; một số tay sai do địch cài lại, lợi dụng
tình hình khó khăn của ta, tranh giành ảnh hưởng, tuyên
truyền xuyên tạc, lôi kéo quần chúng - nhất là số quần chúng
lạc hậu - để chổng phá. Cuối tháng 5 năm 1975, lực lượng
PƯLRO được sự hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài và lực
lượng phản động khác đã hoạt động chống phá trên một số địa
hàn xung yếu.
Một trong những khó khăn lớn do chiến tranh để lại là
gần một vạn người thất nghiệp, trong đó phần lớn là số ngụy
quân, ngụy quyền và gia đình của họ trước đây sống dựa vào
dồng lương của chế độ cũ. Bên cạnh đó số lưu manh, du đãng,
trộm cắp chuyên nghiệp, nghiện ma tuý đã gây cho tình hình
xà hội them phức tạp.
Trải qua hơn hai mươi năm sống trong chiến tranh, với
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âm mưu thủ đoạn của chế độ thực dân mới, với những luận
điệu phản động, tuyên truyền xuyên tạc của địch đã làm cho
một bộ phận quần chúng nhân dân hiểu sai về cách mạng, có
tư tưởng chống cộng, hy vọng vào sự trở lại của Mỹ; một số
thanh niên, học sinh bị tiêm nhiễm nền giáo dục cũ, sống
trong sự hoài nghi, chưa tin vào chế độ mới.
Kinh tế đời sống nhân dân gặp vô vàn khó khăn, nhất là
thiếu hụt lương thực trầm trọng, phải trông chờ vào sự chi
viện của Trung ương mỗi tháng hơn một ngàn tấn gạo, írong
khi đó các sản phẩm như rau, hoa sản xuất ra không có thị
trường tiêu thụ; các loại vật tư thiết yếu như giống, phân bón,
thuốc trừ sâu, xăng dầu... khi tiếp quản chỉ thu được một số ít
không đủ phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống.
Sau ngày giải phóng các cấp chính quyền, Đảng, đoàn
thể tuy được củng cố, hình thành và phát triển mới nhưng do
sự thay đổi, điều chỉnh liên tục, bên cạnh đó trình độ năng lực
ỉãnh đạo, quản ỉý còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được yêu
cầu và nhiệm vụ mới nên phần nào đã gây khó khăn trở ngại
cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào.
II.
ỔN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, XÂY DựNG
CHÍNH QUYÈN CÁCH MẠNG, ĐẤY MẠNH KHÔI
PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Đổ kịp thời chỉ đạo các mặt hoạt động của thành phố, tối
ngày 04 tháng 4 năm 1975, tại số nhà 15 đường Trần Hưng
Đạo - Đà Lạt, một số đồng chí cán bộ lãnh đạo khu uỷ VI,
Tỉnh uỷ Tuyên Đức và Thị uỷ Đà Lạt đã tổ chức họp, phân
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công cán bộ xuống trực tiếp các phường, ấp thành lập chính
quyền cách mạng, thành lập Ưỷ ban Quân quản Thành phố và
ban hành bản Quân lệnh số 1 gồm 10 điều, bản Quân ỉệnh có
hiệu lực từ 15 giờ ngày 05 tháng 4 năm 1975.
Sau khi bản Quân lệnh được phát đi rộng rãi, uỷ ban
quân quản đi vào hoạt động, tình hình trật tự trị an trong thành
phố dần dần được thiết lập, một số tổ chức phản động nằm im
không dám khuyếch trương hoạt động như trước hoặc tìm
cách che giấu lẩn trốn, quần chúng nhân dân phấn khởi, tỏ rõ
niềm tin vào các chủ trương mới của Đảng, hăng hái tham gia
vào công tác cách mạng.
Tính đến hết tháng 4 năm 1975, trên địa bàn thành phố
đã có 3.733 ngụy quân, ngụy quyền ra trình diện, trong số đó
hầu hết đã tập trung học tập cải tạo; qua phong trào tố giác của
quần chúng đã bắt giam 257 tên lưu manh, phản động.
Cùng với công tác giữ gìn an ninh trật tự, nhiệm vụ tiếp
quản các công sở cũng được tiến hành, đến đầu tháng 4 năm
1975 đã có một số cơ sở hoạt động trở lại như Ty giao thông
công chánh, bưu điện, nhà máy nước, nhà máy điện, thuỷ điện
Suối Vàng, thuỷ điện Đa Nhim, ngân khố, các cơ sở y tế, bệnh
viện, viện Pasteur, các trường học như: Trần Hưng Đạo,
Bùi Thị Xuân, Trung tâm giáo dục Hùng Vương.
Tiến hành thu hồi tài sản quốc gia, thu được 205 triệu
đồng tại ngân khố Đà Lạt, 117 tấn gạo, 32 ngàn lít xăng, trên
10 ngàn vũ khí các loại và hon 168 tấn đạn dược.
Ngày 6 tháng 4 năm 1975, Khu uỷ VI ra quyết định

thành lập Thành uỷ Đà Lạt, Ban chấp hành gồm có 11 đồng
chí, đồng chí Huỳnh Minh Nhựt giữ chức vụ Bí thư Thành
uỷ.Thành phố Đà Lạt tách ra khỏi Tuyên Đức và chịu sự chỉ
đạo trực tiếp của khu uỷ khu VI.
Chủ trương công tác cấp bách trước mắt'khu uỷ đề ra là:
- Tiếp tục truy quét địch thiết lập trật tự an ninh.
- Khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.
- Đẩy mạnh xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang.
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong
tình hình mới.
Thực hiện chủ trương của Khu uỷ VI, Thành uỷ Đà Lạt
đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục xây dựng, củng cổ
chính quyền mạnh về mọi mặt; tiến hành truy quét những tên
ngoan cố chưa chịu ra trình diện; kêu gọi quần chúng di tàn trở
về và không đe cho nhân dân tiếp tục ra đi; vận động quần
chúng đẩy mạnh tăng gia sản xuất để giải quyết một phần
lương thực cứu đói; huy động mọi lực lượng góp phần tích
cực cho chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam,
Sáng ngày 14 tháng 4 năm 1975, hơn mười ngàn nhân
dân Đà Lạt tham gia cuộc mít tinh và đón đoàn cán bộ Chính
phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam do
Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát dẫn đầu và cùng uỷ ban quân quản
thành phố tổ chức lễ mừng chiến thắng. Tại buổi lễ, Chủ tịch
Huỳnh Tấn Phát thay mặt Chính Phủ tặng thường cho đảng
bộ, quân - dân thành phố Đà Lạt Huân chương Thành đồng
hạng nhất.
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Dưới sự chỉ đạo của Thành uỷ Đà Lạt, chính quyên cách
mạng và các đoàn thể quần chúng nhanh chóng được thành
lập, tính đến cuối tháng 4 năm 1975, đã xây dựng chính quyền
ở 36 trên tổng số 39 ấp và xã Thái Phiên, Ban nhân dân cách
mạng phường, khóm được ra đời: lực lượng vũ trang đã phát
triển thêm 1.610 du kích ấp, 154 tự vệ thóat ly, thành lập các
ban chấp hành công đoàn, phụ nữ, thanh niên trong toàn thành
phố.
Trong khi tinh Tuyên Đức - Đà Lạt và nhiều địa phương
khác đã giải phóng thì cuộc tông tiến công mùa Xuân năm
1975 đang bước vào những giờ phút quyết định, chiến dịch
Hồ Chí Minh đánh thẳng vào Sài Gòn - Gia Định bắt đầu. Để
góp phần vào nhiệm vụ chung của cách mạng Miền Nam,
quân dân Đà Lạt dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ đã góp người,
góp của phục vụ cho chiến dịch. Khi thị xã Phan Rang, tỉnh
Ninh Thuận chưa giải phóng, đường quốc lộ 11 từ Đà Lạt đi
Phan Rang chưa được nối thông, đê kịp thời phục vụ chiến
dịch, thành phố đã huy động hàng chục xe vận tải, xe khách
chở bộ đội theo đường 20 xuống Di Linh, ngược đường số 8
lên Gia Nghĩa sang Phước Long, Đồng Xoài, tiến vào mặt trận
phía Tây Bắc thành phố Sài Gòn-Gia Định.
Tại Nha Địa Dư đã huy động hết công suất, suốt cả ngày
đêm in hàng vạn ảnh Bác Hồ, cờ Mặt trận, cờ đỏ sao vàng, bản
đồ thành phố Sài Gòn-Gia Định để kịp thời chuyển cho các
đơn vị chủ lực trên đường tiến quân thần tốc.
Tuy đang gặp phải khó khăn về cơ sở vật chất, lương
thực, thực phẩm, nhưng trước yêu cầu của cách mạng, thành
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phố Đà Lạt đã chuyển hàng trăm tấn gạo, hàng ngàn lít xăng
dầu phục vụ cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Những đóng góp về
sức người, sức của đó thể hiện tinh thần cách mạng lớn lao của
quân dân thành phố, góp phần vào chiến thắng vẻ vang của
dân tộc, hòan toàn giải phóng Miền Nam vào ngày 30 tháng 4
năm 1975, đưa sự nghiệp chông Mỹ, cứu nước của dân íộc ta
đến thắng lợi hòan toàn.
Tháng 7 năm 1975, Hội nghị Khu uỷ khu VI kiểm điểm
tình hình thực hiện nhiệm vụ cấp bách sau ngày giải phóng và
bổ sung nhiệm vụ cụ thể cho những tháng cuối năm 1975 là:
Tiếp tục củng cố chính quyền cách mạng về mọi mặt, nhất là ở
cơ sở và các địa bàn trọng yếu; khẩn trương giải quyết những
vấn đề tồn tại trên các mặt: chính trị, an ninh, kinh tế đời sống,
trước hết là giải quyết căn bản vấn đề ruộng đất ở nông thôn,
giải quyết triệt đế cơ sở kinh tế của giai cấp tư sản mại bản,
giải quyết công ăn việc làm, nạn thất nghiệp, xóa bỏ tệ nạn xã
hội; tiếp tục truy quét tàn quân, trấn áp bọn phản động và giải
quyết vấn đề Fulrô.
Xuất phát từ tình hình thực tế ở địa phương, thành uỷ
Đà Lạt đề ra nhiệm vụ:
- Tăng cường trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn trật tự
trị an, tiếp tục truy quét số phản động đầu sỏ nguy hiểm, số
chưa chịu ra trình diện, số còn ngấm ngầm hoạt động chống
phá cách mạng.
- Khôi phụọ7và phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y
tế... ổn định đời sống nhân dân, cụ thể là khôi phục sản xuất
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các ngành như: Rau, giao thông vận tải, điện, nước, tiêu thủ
công nghiệp, đặc biệt là những ngành nghề thiết yếu phục vụ
nhu cầu của nhân dân. Đi đôi với phát triển sản xuất, vận động
một số người không có công ăn việc làm ra nông thôn tham
gia sản xuất.
- Chú trọng công tác bảo quản tài sản quốc gia không để
xảy ra tình trạng hư hỏng, thất thóat; nhanh chóng khôi phục
các trường học, đẩy mạnh công tác xóa nạn mù chữ, giải quyết
các tệ nạn xã hội, văn hóa phản động đồi truỵ, từng bước xây
dựng nền văn hóa mới, con người mới. Làm tốt công tác vệ
sinh phòng dịch bệnh, đặc biệt là các loại dịch bệnh có thể
phát sinh sau chiến tranh.
- Giáo dục, nâng cao ý thức làm chủ của quần chúng
nhân dân, nhất là lực lượng công nhân lao động; qua phát
động phong trào quần chúng để tiến hành thanh lọc, củng cố
tổ chức chính quyền ở phường, khóm, củng cố lực lượng vũ

những biêu hiện mệnh lệnh, quan liêu, phô trương hình thức,
xa rời quần chúng, thu vén cá nhân trong một số cán bộ, đảng
viên từ khóm, phường cho đến thành phố.
Tháng 2 năm 1976, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng
hòa Miền Nam Việt Nam ra Nghị định giải thể cấp Khu, họp
nhất một số tỉnh ở Miền Nam. Theo Nghị định này, tỉnh Lâm
M ..... A ệ ^ - b ^ ĩ’
\ u . Ẵ0ỈẰ5-
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Đồng, tỉnh Tuyên Đức và thành phố Đà Lạt được sáp nhập
thành tỉnh Lâm Đồng như hiện nay, thành phố Đà Lạt trở
thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, về bộ máy
hành chính, Đà Lạt giải thể 8 phường và thành lập 3 khu phố
trực thuộc tỉnh, các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan hành chính sự
nghiệp thuộc tỉnh quản lý, số lượng đảng viên ở 3 khu phố là
135 đồng chí.
Kể từ sau ngày giải phóng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của
Thành uỷ, quân dân Đà Lạt đã đạt được một số thành tích đáng
kể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị và an ninh trật tự;
nhưng vẫn đang đứng trước những khó khăn thử thách mới,
ngụy quân, ngụy quyền tan rã tại chỗ đa số đã chịu cải tạo, số
đông có chiều hướng tiến bộ có thể trở về địa phương và gia
đình, nhưng vẫn còn một số ngụy quân, ngụy quyền cao cấp,
tình báo, cảnh sát đặc biệt nằm lại hoạt động, chúng tổ chức
liên lạc từ Đà Lạt đi Sài Gòn, Nha Trang dưới các hình thức
như hoạt động xã hội, buôn bán, du lịch...
Fulro là thế lực phản động có ảnh hưởng tương đổi rộng,
đã từng được đế quốc Pháp, Mỹ và bọn phản động bên ngoài
giúp sức để chống lại cách mạng Việt Nam. Chúng có kinh
nghiệm về tổ chức và hoạt động chính trị, vũ trang, có quan hệ
chặt chẽ với các tổ chức phản động khác, chúng ấp ủ mưu đồ
và chờ thời cơ để hành động đánh phá ta. Ngay từ đầu ta đã kịp
thời có chủ trương đánh vào bọn bạo loạn, tiêu diệt một lực
lượng lớn, trong đó có nhiều chỉ huy ở cấp quân khu, tiểu khu,
trung đoàn, tiểu đoàn, đẩy lùi và làm thất bại một bước âm
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mưu chống phá cách mạng, buộc chúng phải chuyển qua hoạt
động ngầm, thu hẹp diện và lâm vào cảnh ngày càng khó
khăn.

v ề hoạt động, chúng đã kết hợp giữa vũ trang và chính
trị, giữa bên ngoài và bên trong, giữa họp pháp và bán hợp
pháp, tìm cách khai thác những sơ hở của ta để phát triển lực
lượng chính trị, cài người vào tổ chức của ta, sử dụng các tổ
chức biến tướng, tăng cường các hoạt động. Với những âm
mưu đó ở một số nơi chúng đã gây cho ta khó khăn trong quản
lý kinh tế, khoét sâu các khuyết điểm trong thực hiện chính
sách, những lệch lạc trong mối quan hệ giữa quân và dân...
Hoạt động vũ trang của chúng nhằm gây thanh thế và hỗ trợ
cho hoạt động chính trị.
Tuy nhiên, do lực lượng vũ trang bên ngoài bị tổn thất
lớn, chỗ dựa bên trong bị thu hẹp, điều kiện tiếp tế ngày càng
khó khăn, các thế lực phản động khác làm hậu thuẫn cho
chúng đang lần lượt bị phát hiện, trấn áp, tình thế của Fulro
ngày càng yếu đi. Tuy vậy, bọn cầm đầu của chúng chưa bị
tiêu diệt và chỗ dựa bên trong còn duy trì ở mức độ nhất định
nên vẫn đang gây cho ta nhiều khó khăn.
Xuất phát tà tình hình của địa phương và thực hiện Nghị
quyết Hội nghị Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh lần thứ
nhất, thành uỷ Đà Lạt họp từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 1 tháng
3 năm 1976, đề ra chủ trương cho năm 1976 như sau:
Tiếp tục tuyên truyền, phát động quần chúng phát huy
vai trò làm chủ, ra sức xây dựng vả củng cố chính quyền cách

mạng, nhất là ở cơ sở, phát huy vai trò của lực lượng chuyên
chính vô sản, đẩy mạnh trấn áp bọn phản động phá hoại để giữ
vững trật tự trị an, ổn định tình hình.
- Ra sức khôi phục, cải tạo và phát triển sản xuất để
nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, tạo điều kiện vững
chắc cho bước phát trién mới. Cụ thể về nông nghiệp là tập
trung sức để khôi phục sản xuất rau cả về diện tích, năng suất
và sản lượng; phát triển chăn nuôi để cung cấp nguồn thịt phục
vụ nhu cầu đời sống, nguồn phân bón cho sản xuất và cải tạo
đất; khôi phục các nghề tiểu thủ công truyền thống.
- Công tác văn hóa- xã hội, chú trọng xây dựng ngành
học phổ thông, ưu tiên các lớp mẫu giáo, nhà trẻ, đẩy mạnh
công tác thanh toán nạn mù chữ, tổ chức các lớp bổ túc văn
hóa. Bài trừ văn hóa phản động, đồi truỵ; vận động xây dựng
nếp sống mới; tăng cường chăm lo sức khoẻ cho nhân dân.
- Công tác quản lý lao động, thống kê lại lực lượng lao
động, tòng bước tạo công ăn việc làm cho số người có nghề
nghiệp, điều động lực lượng lao động không nghề nghiệp,
không có công ăn việc làm ra các vùng nông thôn tham gia
xây dựng vùng kinh tế mới.
- Thực hiện từng bước cải tạo quan hệ sản xuất trong
kinh doanh và sản xuất rau, xây dựng hợp tác xã để nhanh
chóng ổn định sản xuất. Đồng thời, ra sức xây dựng các cơ sở
kinh tế quốc doanh bảo đảm được vai trò chủ đạo trong một số
ngành thiết yếu.
- Tăng cường công tác chính trị tư tưởng nhằm nâng cao
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nhận thức về đường lối, chủ trương, nhiệm vụ trong giai đoạn
mới, củng cố quan điểm lập trường, ý thức chiến đấu, tinh
thần trách nhiệm, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng
viên; chú trọng công tác phát triển Đảng, nhất là ở cơ sở, xây
dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh, nâng cao vai trò
lãnh đạo của Đảng.
Qua hơn hai năm, Đảng bộ và quân, dân Đà Lạt vượt qua
những khó khăn và đạt được nhiều thành tích cao trên tất cả
các lĩnh vực, làm thay đổi tình hình, tạo được chuyển biển tiến
bộ, từng bước khắc phục những hậu quả do chiến tranh để lại,
khôi phục và phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế, xây dựng
đời sống văn hóa, từng bước giải quyết khó khăn trong đời
sống, giữ vững trật tự xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, từng
bước xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, các đoàn thể
quần chúng, dân quân tự vệ và lực lượng vũ trang; phát huy
quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động trên tất cả các
mặt.
Công tác truy quét bọn phản cách mạng, bảo vệ an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội, thi hành chính sách khoan
hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người trước đây
đứng ừong hàng ngũ của địch, trong hơn hai năm đã có:
12.134 binh lính, nhân viên ngụy quyền ra trình diện, phần lớn
họ được tổ chức học tập, cải tạo tại phường. Sau khi học tập,
quản chế tại địa phương đã có nhiều tiến bộ, có hơn 90% được
phục hồi quyền công dân trong dịp bầu cử Quốc hội, bầu cử
hội đồng nhân dân các cấp.
Đối với bọn lưu manh, trộm cắp chuyên nghiệp, ta đã bắt
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tập trung cải tạo số đầu sỏ, thông qua gia đình, các đoàn thể để
giáo dục. Do đó các vụ phạm pháp hình sự ngày càng giảm tò
đó tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội của thành phố ngày
càng tốt hơn.
Công tác phát động quần chúng, xây dựng chính
quyền và các đoàn thể cách mạng ở cơ sở:
Là một trong những nhiệm vụ then chốt có tác dụng thúc
đẩy việc hòan thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới,
các cấp uỷ Đảng đã chỉ đạo công tác phát động, giáo dục chính
trị trong các tầng lớp nhân dân, gắn nhiệm vụ xây dựng chính
quyền, đoàn thể quần chúng ở cơ sở với việc vận động thực
hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.Từ
phát động rộng rãi mọi tầng lớp đến phát động riêng cho từng
giới, từng lứa tuổi, từng ngành nghề, đặc biệt là lực lượng
công nhân lao động, từ đó thúc đẩy phong trào lao động sản
xuất, chăm lo giải quyết đời sống vật chất, văn hóa tinh thần
của nhân dân, ổn định tình hình an ninh trật tự với xây dựng,
củng cố chính quyền, đoàn thể cách mạng ở khóm, phường.
Đầu năm 1976, tiến hành cuộc vận động chính trị rộng
rãi trong các tầng lớp nhân dân chuẩn bị bầu cử Quốc hội
chung của cả nước. Cuộc vận động được triển khai đều khắp
trong toàn thành phố, có sự chỉ đạo chặt chẽ; tiếp đó là tổ chức
học tập Nghị quyết số 24 của Trung ương về nhiệm vụ của
cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, Nghị quyết hội nghị
Ban chấp hành lâm thời đảng bộ tỉnh tháng 2 năm 1976. Qua
các đợt học tập chính trị, các tầng lớp nhân dân đã hiểu rõ
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đường lối, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới, hiểu
rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân, tạo
được sự chuyển biến trong thực hiện quyên làm chủ tập thể,
khắc phục dần những nhận thức ỉệch lạc, mơ hồ về con đường
đi lên chủ nghĩa xã hội, những tư tưởng và hành động tiêu cực,
quần chúng đã mạnh dạn đấu tranh phê phán những sai trái
trong nội bộ, phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ
nhau.
Qua giáo dục, đã giúp cho cho nhân dân hiếu được mối
quan hệ, vai trò lãnh đạo giữa Đảng, chính quyền và nhân dân
theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân
làm chủ, từ đó nhân dân hăng hái thực hiện các chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng chính quyền tò
khóm, phường đến thành phố; qua phát động đã chọn lọc được
một số cốt cán bổ sung cho đội ngũ cán bộ chính quyền các
cấp, giúp cho chính quyền phát huy hiệu lực trong thực hiện
chức năng quản lý hành chính, quản lý kinh tế, quản lý đời
sống nhân dân.
Nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang, bán vũ trang và
lực lượng công an nhân dân cũng được chú ý, hàng trăm thanh
niên được tuyển chọn bổ sung cho các đơn vị, việc tuần tra
canh gác bảo vệ trật tự trị an tại khóm, phường trong thành
phố ngày càng đi vào nền nếp.
Công tác xây dựng, củng cố các đoàn thể quần chúng,
qua hơn hai năm tiến hành phát động, các đoàn thể quần
chúng đều trưởng thành nhanh chóng cả về ý thức chính trị và
tổ chức đã góp phần động viên, hướng dẫn quần chúng thực
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hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố
đề ra.
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã động viên
được lực lượng thanh thiếu niên tham gia hoạt động các
phong trào, nhất là trên mặt trận lao động sản xuất, xây dựng
nền văn hóa mới, con người mới, đã tổ chức học tập chính trị
cho trên 100 ngàn lượt thanh niên, tham gia công tác thuỷ lợi
được 6.475 ngày công; 3.350 thanh niên xung kích, 220 thanh
niên đi xây dựng nông trường Hà Giang, tham gia 1.500 ngày
công mở đường giao thông, xây dựng cơ sở vật chất ở vùng
kinh tế mới, có 359 thanh niên tham gia lực lượng tự vệ. v ề tổ
chức có 7 tổ chức đoàn cơ sở, 6 tổ chức đoàn phường, 1 tổ
chức đoàn cơ quan gồm 30 chi đoàn, 21 phân đoàn, tổng số
đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là 345 đồng chí,
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có 3.416 hội viên; đội
thiếu niên tiền phong có 4.277 đội viên sinh hoạt trong 30 liên
chi đội.
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã tích cực động viên
hội viên và quần chúng tham gia các phong trào thi đua lao
động sản xuất, quản lý thị trường, bảo vệ an ninh trật tự, xây
dựng nếp sống mới, vệ sinh phòng bệnh, làm đẹp đường phố,
thi đua thực hiện phong trào 5 tốt, nuôi con khoẻ, dạy con
ngoan, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.
Các cấp hội phụ nữ đã tổ chức bồi dưỡng, học tập chính
trị cho 9.722 lượt cán bộ cốt cán; 936 lượt cho cán bộ khóm,
phường. Tham gia lao động thuỷ lợi 1.592 ngày công, 37.355
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công làm vệ sinh đường phố, làm được 1,058m3phân chuồng,
357m3 phân xanh, tổ chức được 7.879 hũ gạo tình thương góp
trên 11,353kg gạo, trên 98.500 đồng giúp các nhà trẻ, các gia
đình nco đơn, tàn tật, gia đình có công với cách mạng, số hội
viên trong hội Liên hiệp phụ nữ thành phố là 1.958 người.
Tổ chức Công đoàn đã kịp thời chỉ đạo việc tập hợp lực
lượng công nhân lao động các ngành nghề tự do vào tổ chức
hội lao động, quản lý điều hành một số ngành, xây dựng hình
thức làm ăn họp tác, qua đó từng bước nâng cao giác ngộ xã
hội chủ nghĩa, xây dựng ý thức làm chủ tập thể, thái độ trách
nhiệm lao động của con người mới, nhiều đơn vị đã sản xuất
được hàng hóa phục vụ nhân dân. Đến giữa năm 1976, tổ chức
Công đoàn thành lập 8 hội lao động, các họp tác xã thủ công
mỹ nghệ có 1.958 hội viên, tổ chức nông hội có 2.993 hội
viên.
Qua thực tiễn hoạt động, các tổ chức đoàn thể đều phát
triển về số lượng, nâng cao chất lượng, góp phần hòan thành
các nhiệm vụ thành phố đề ra, phát huy vai trò nòng cốt, vận
động quần chúng nhân dân hăng hái tham gia các phong trào.
Khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, chăm ỉo đòi
sống nhân dân.
Hoạt động công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, các
ngành điện, nước đã khắc phục việc thiếu hụt trang thiết bị,
duy trì hoạt động, giữ vững chỉ tiêu, công suất hàng năm đạt
12 triệu KW giờ điện, gần 3 triệu m3nước phục vụ sản xuất và
dời sống. Các xưởng cơ khí nhỏ
đảm việc sửa chữa các
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phương tiện vận tải, máy móc nông nghiệp, cải tiến, chế tạo
một số máy móc, công cụ chể biến nông sản thực phẩm như
máy xay bắp, xay bột ĨĨ1Ì, những sản phẩm làm ra chưa nhiều,
chất lượng chưa cao nhưng đã biểu hiện sự cố gắng của ngành
cơ khí nhỏ bé sau chiến tranh ở Đà Lạt; một số xí nghiệp cơ sở
sản xuất như xưởng khai thác cao lanh Trại Mát, xí nghiệp
phân bón Trại Mát, nhà mảy sứ Thiên Nhiên, các công trường
khai thác đá... duy trì hoại động bảo đảm chỉ tiêu kế hoạch ,
Các ngành tiếu, thủ công nghiệp phục hồi phát triển,
nhất là thủ công mỹ nghệ, bước đầu có sản phẩm xuất khẩu,
hình thành các nhóm, mặt hàng sản xuất theo hướng kể hoạch
của Nhà nước, trong 4 tháng đầu năm 1977, ngành thủ công
mỹ nghệ Đà Lạt đạt giá trị sản lượng là 150.000 đồng.
v ề nông nghiệp, sản xuất rau chiếm vị trí quan trọng đối
với toàn bộ nền kinh tế của Đà Lạt, do vậy các cấp uỷ Đảng đã
chủ trương tập trung mọi cố gắng khắc phục khó khăn về
giống, phân bón, thuốc trừ sâu để từng bước phát triển sản
xuất rau cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Chính từ sự
nỗ lực của người lao động, dưới sự hướng dẫn giúp đỡ của các
cấp chính quyền đã đem lại kết quả khả quan, từ sản ỉượng
26.000 tấn trên diện tích gieo trồng 1.567 ha trước giải phóng
đã nâng lên 47.000 tấn trên diện tích gieo trồng 2.362 ha năm
1975, rồi đến 61.000 tấn trên diện tích gieo trồng 3.286 ha
năm 1976, từ kết quả đó đã góp phần tích cực vào việc ổn định
đời sống nhân dân.
Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể còn tích cực
vận động nhân dân sản xuất hoa màu để góp phần giải quyết
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ỉương thực cho thành phố; năm 1976, Đà Lạt khai hoang phục
hóa được 980 ha, trong đó có 436 ha trồng các loại cây như
khoai lang, bắp, giong riềng; từng bước mở rộng diện tích sản
xuất lương thực ra hướng Tà Nung, Quang Trung và các vùng
ngoại vi thành phố.
Vấn đề chăn nuôi, ngoài việc khôi phục trại chăn nuôi
gà, trại giống heo, còn vận động nhân dân khôi phục và phát
triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tính đến cuối năm 1976, đã
có 2.300 con bò, 8.800 con heo, 16.700 con gà, 11.600 con
thỏ, đó là một cố gắng lớn của nhân dân trước tình hình khó
khăn về thức ăn gia súc.
Ngành lâm nghiệp, rừng Đà Lạt được xác định có vị trí
rất quan trọng đến việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh
thái, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ cộng đồng. Do vậy, các
cấp lãnh đạo đã thường xuyên tổ chức giáo dục nhân dân nâng
cao trách nhiệm bảo vệ rừng. Đồng thời, phát động phong trào
trồng cây và đã trồng mới được 195.367 cây các loại.
Trên mặt trận lưu thông phân phối, thành phần thương
nghiệp quốc doanh đã cố gắng để từng bước quản lý các mặt
hàng thiết yếu phục vụ đời sổng và sản xuất, nhất là các mặt
hàng lương thực, thực phẩm, xăng dầu, phân bón, giống. Nhờ
vậy đã góp phần làm cho giá cả thị trường ít biến động lớn,
hạn chế nạn đầu cơ, tích trữ, nâng giá.
v ề tài chính ngân hàng, với chủ trương tích cực thu để
bảo đảm chi bằng thu thuế nông nghiệp, thuế siêu ngạch, thuế
chuyến, thuế dịch vụ, nhờ đó đã bảo đảm yêu cầu chi, góp
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phần ổn định tiền tệ, chống đầu cơ. Ngân hàng thành phố có
nhiều tiến bộ trong công tác quản lý tiền mặt, tín dụng và yận
động gửi tiền tiết kiệm, góp phần thúc đẩy khôi phục và phát
triển sản xuất.
Công tác quản lý lao động, Thành phố Đà Lạt có trên
14.000 hộ trong đó có đến 5.399 hộ sản xuất nông nghiệp;
3.000 hộ kinh doanh thương nghiệp, số người không có nghề,
không có việc làm khoảng 10.000 người, trước tình hình đó đã
có sự sắp xếp lại. Trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất, khôi phục,
phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ
bản, từng bước tạo việc làm cho người có nghề, giảm bớt số
thất nghiệp. Riêng số người không có hoặc thiếu đất sản xuất,
Đảng bộ thành phố đã có chủ trương vận động, tổ chức và giúp
đỡ họ chuyển ra nông thôn xây dựng vùng kinh tế mới. Tính
đến giữa năm 1976 đã có 756 hộ gồm: 4.275 người đi xây
dựng kinh tế mới ở các huyện Di Linh, Đức Trọng,
Đơn Dương.
Công tác văn hóa xã hội
Công tác thông tin văn hóa, bằng nhiều hình thức phong
phú đã tuyên truyền giáo dục, phổ biến động viên quần chúng
thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà
nước và địa phương. Thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ,
xây dựng nếp sống vui tươi, lành mạnh, tinh thần làm chủ tập
thể, ý thức lao động sản xuất xây dựng đất nước; đấu tranh bài
trừ tàn dư của các loại văn hóa phản động đồi truỵ. Hệ thống
loa truyền thanh trong thành phố với 30 loa trên một cây số
đường dây đã được xây dựng, bảo tàng cách mạng ở Đà Lạt
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sưu tầm được trên 350 hiện vật; thư viện Đà Lạt có trên nửa
triệu cuốn sách.
Công tác giáo dục tưng bước đi vào nề nếp, năm học
1976-1977 có 23 trường cấp I, 10 trường cấp II và 5 trường
cấp III với tổng số học sinh 24.714 em, đội ngũ giáo viên có
785 người; hệ thống mẫu giáo có 57 trường với 122 lớp gồm
4.774 cháu; số trẻ em đi học chiếm 1/3 dân số; qua hai năm có
9.696 người theo học các lớp bổ túc văn hóa và xóa nạn mù
chữ.
Công tác y tế vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch có nhiều
tiến bộ, màng lưới y tế được củng cố và phát triển đến tận
khóm, phường. Đen cuối năm 1976, đã xây dựng 27 trạm y tế
khóm, 3 phòng khám và 3 trạm xá ở 3 khu phố; tổ chức hàng
chục đợt tiêm phòng dịch hạch, dịch tả, đậu mùa, bạch hầu
cho người lớn, phòng dịch bại liệt cho trẻ em, tỷ lệ người đi
tiêm phòng đạt 95%, nhờ đó hạn chế được các dịch bệnh và
phong ứào vệ sinh phòng dịch từng bước đi vào nề nếp.
Công tác thương binh xã hội, từng bước triển khai, tổ
chức cho nhân dân học tập các chính sách của Đảng và Nhà
nước về công tác thương binh liệt sĩ, bước đầu công nhận và
giải quyết chính sách cho 109 gia đình thương binh, liệt sĩ.
Phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ trong kháng chiến,
đoàn thể phụ nữ đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp
được 98.500 đồng và 11.113 kg gạo để giúp đỡ cho những gia
đình nghèo đói. Riêng chính quyền đã cấp phát cứu tế: 9.105
kggạo,2.565mvảivà234bộquầnáo.
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Cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền sản xuất
mói
v ề thương nghiệp, thực hiện chủ trương cải tạo tư sản,
trong hai năm 1975, 1976 bằng các biện pháp tịch thu, trưng
thu, trưng mua, không để cho tư sản độc quyền buôn bán các
loại vật tư, máy móc nông nghiệp, các loại vật liệu xây dựng,
một số nhà tư sản đã chuvển sang kinh doanh công nghiệp, sản
xuất rau, chăn nuôi hoặc mở xí nghiệp sản xuất phân bón,
Thành lập hai hợp tác xã mua bán ở Đa Thiện và Thái Phiên
góp phần phục vụ sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm.
v ề nông nghiệp, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng,
chính quyền, đoàn thể, được sự hướng dẫn giúp đỡ tận tỉnh
của các tô công tác nên nhiều đơn vị làm ăn tập thể của nông
dân trồng rau được hình thành sớm, tuy còn nhỏ bé nhưng đã
tạo cho người sản xuất ý thức làm chủ tập thể.

v ề tiểu, thủ công nghiệp, đến giữa năm 1976 đã thành
lập 3 hợp tác xã: Hợp tác xã sản xuất đồ gỗ Bình Minh, hợp tác
xã sản xuất thuyền tre mỹ nghệ xuất khấu Lâm Viên và họp tác
xã gia công thêu xuất khâu Anh Đào. Hầu hết lực lượng thợ
thủ công được tập hợp vào các tổ hợp tác sản xuất bao gồm các
ngành cơ khí, mộc, may mặc, đan len, sản xuất dụng cụ học
sinh.
Kinh tế quốc doanh gồm các ngành thương nghiệp, giao
thông vận tải, xây dựng, thuỷ lợi, chăn nuôi được hình thành,
từng bước chi phối thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu
phục vụ đời sống, sản xuất và bảo đảm công tác quản lý, phân
phối có hiệu quả.
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Công tác xây dựng Đảng, các cấp uỷ Đảng tập trung
quán triệt các Nghị quyết 19 của Trung ương Cục, Nghị quyềt
23,25 của Trang ương Đảng, Nghị quyêt 254 của Bộ chính trị
và các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Thành uỷ, giúp cho đội ngũ
cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về tình hình nhiệm vụ mới
của cách mạng, củng cố lập trường quan điểm, ỷ chí chiến
đấu, tinh thần trách nhiệm, đạo đức cách mạng, tác phong
công tác, giữ được lối sống giản dị, khiêm tốn, cần cù chịu
khó, gương mẫu, tận tuỵ, tiếp tục chiến đấu và công tác, hoàn
thành nhiệm vụ và được quần chúng tin yêu.
Tính đến tháng 8 năm 1977, kết nạp được 28 đảng viên
mới, nâng số đảng viên trong toàn đảng bộ thành phố là 180
đồng chí, sinh hoạt trong 20 tổ chức cơ sở Đảng.
Tổ chức Đảng ở cấp phường chủ yếu là tăng cường số
đảng viên thóat ly và đảng viên về hưu, số đảng viên tại chồ
quá ít. Do vậy, trong quá trình lãnh đạo gặp nhiều khó khăn,
chưa tạo được mối liên kết chặt chẽ với quần chúng.
Công tác tổ chức, tuy còn thiếu hụt lực lượng, năng lực
trình độ cán bộ, đảng viên còn nhiều hạn chế, nhưng các cấp,
các ngành đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng do đó
từng bước tạo được sự chuyển biến, đội ngũ cán bộ, đảng viên
vươn lên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Khu uỷ VI và
Tỉnh uỷ Lâm Đồng, trong hơn hai năm Đảng bộ Đà Lạt nỗ lực,
quán triệt đường lối chủ trương của Đảng trong giai đoạn
mới để vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương, động
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viên quân, dân thành phố thực hiện thắng lợi đường lối chủ
trương đó.
v ề công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và củng cố
chính quyền cách mạng, với chủ trương tiến hành đồng thời
công tác giáo dục cải tạo với truy quét, trấn áp bọn phản động;
ổn định tình hình chính trị, khôi phục các sinh hoạt xã hội,
nắm vững chuyên chính, phát động quần chúng đứng lên làm
chủ.
Biện pháp thực hiện là: Kết hợp quân sự với chính trị
và địch vận; kết hợp tấn công truy quét với xây dựng và giải
quyết đời sống nhân dân; lấy phát động làm nhiệm vụ cơ bản,
lực lượng quân sự an ninh làm nòng cốt; vừa làm thường
xuyên vừa làm theo đợt, có điểm, có diện, có sự phối hợp giữa
các lực lượng.
Nhận định, đánh giá tình hình và đề ra chủ trương,
biện pháp đúng đắn, kịp thời đã đem lại kết quả ổn định một
bước tình hình chính trị, thiết lập và giữ vững an ninh trật tự,
tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành khôi phục và phát triển
kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, xây dựng chính quyền
cách mạng.
Trên cơ sở phân tích hiện tượng và bản chất, mặt mạnh
và mặt yếu của quần chúng nên đã biết dựa vào sức mạnh của
quần chúng, phát động và tổ chức quần chúng đứng lên làm
chủ tập thể, tham gia quản lý xã hội, xây dựng cuộc sống mới.
Qua đó, phát hiện, đào tạo cốt cán mới, thanh lọc những phần
tử xấu đế củng cố chính quyền và các đoàn thể, là công cụ
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chuyên chính, chỗ dựa của Đảng ở cơ sở để tổ chức lãnh đạo
quần chúng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.
Vấn đề khôi phục, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân
dân, Đảng bộ Đà Lạt xác định đó là một trong những vấn đề
cấp bách cần phải giải quyết, với chủ trương: Nhanh chóng ổn
định đời sống nhân dân, khẩn trương khôi phục và phát triến
các ngành công nghiệp, phát huy mọi khả năng và tinh thần
đoàn kết tương trợ của nhân dân, kết hợp sự chi viện của Nhà
nước, đẩy mạnh khai hoang phục hóa, ngăn chặn đầu cơ tích
trữ.
Những chủ trương, biện pháp trên đã thể hiện sự chủ
động, mạnh dạn, sáng tạo. Do đó, đã từng bước khôi phục
những ngành kinh tế chính của địa phương, có một số mặt
phát triển hon so với trước giải phóng, nhất là trong nông
nghiệp, đã giải quyết khó khăn, giữ cho đời sống nhân dân
không bị đảo lộn lớn.
Công tác xây dựng Đảng, bằng việc triển khai học tập
và thực hiện các Nghị quyết của Đảng đã giúp cho cán bộ,
đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, giản dị,
khiêm tốn, gắn bó với quần chúng, tận tuỵ chiến đấu hy sinh,
là tấm gương tốt cho quần chúng noi theo.
Tuy vậy, trong quá trình lãnh đạo Đảng bộ Đà Lạt vẫn
còn một số thiếu sót sau đây:

về nhiệm vụ tấn công truy quét địch, chỉ đạo thiếu tập
trung trong từng đợt và trên từng điểm, chưa phối hợp chặt
chẽ giữa các ngành, thiếu kiểm tra đôn đốc, uốn nắn sai trái,
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chưa đánh giá đúng mức sự ngoan cố và phản ứng của địch
hoặc có lúc mất cảnh giác đối với bọn phản động.
Về nhiệm vụ khôi phục phát triển kinh tế, mặc dù đã cố
gắng trong việc quán triệt, học tập đường lối kinh tế nhằm hạn
chế sự vấp váp, sai sót nhưng trong chỉ đạo vẫn còn nhiều lúng
túng; trước hết là chưa xác định rõ vị trí, tác dụng của nhiệm
vụ tổ chức, quản lý kinh tế; chưa nhận thức đầy đủ vấn đề phát
triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị quan
trong nhất; chỉ mới đề ra phương hướng chung, còn bước đi,
mức độ, biện pháp, kế hoạch thực hiện thì chưa cụ thể; trong
tố chức quản ỉý chậm đề ra nguyên tắc quản lý, còn nhiều sơ
hở dẫn đến lãng phí, tham ô, thất thóat tài sản Nhà nước.
Vấn đề củng cố và kiện toàn bộ máy chính quyền, so
vói yêu cầu của tình hình mới chưa đúng mức, chưa đồng bộ.
Do vậy, chưa phát huy đầy đủ vai trò của chính quyền nhất là
trong tổ chức quản lý kinh tế.
Từ sau ngày Đà Lạt giải phóng (3-4-1975) đến khi
Đà Lạt được thành lập lại vào tháng 5-1977, bộ máy và tổ
chức của Thành phố có nhiều thay đổi, trong đó một số thay
đổi chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn.
Sau khi Đà Lạt được giải phóng, Khu uỷ đã thành lập
Thành uỷ, đồng chí Huỳnh Minh Nhựt làm bí thư và thành lập
uỷ ban quân quản, đồng chí Trần Ngọc Trác ( Mai Xuân
Ngọc) làm chủ tịch.
Đến cuối tháng 5-1975 , đồng chí Trần Ngọc Trác
chuyển công tác về Khu VI, đồng chí Huỳnh Minh Nhựt bí
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thư, kiêm chủ tịch uỷban quân quản. Đen tháng 9-1975, thành
ỉập uỷ ban nhân dân cách mạng thay cho uỷ ban quân quản,
đông chí Huỳnh Minh Nhựt tiếp tục làm chủ tịch uỷ ban nhân
dân cách mạng Thành phố.
Từ tháng 2-1976 đến tháng 5-1976, đồng chí
Phạm Thuần làm bí thư Thành uỷ. Đồng chí Huỳnh Minh
Nhựt chủ tịch uỷ ban nhân dân cách mạng thành phố.
Tháng 5-1976, giải thể cấp thành phố, thành lập 3 khu
phố trực thuộc Tỉnh Lâm Đồng.
Ở khu phố 1, đồng chí Phạm Ngọc Châu làm bí thư,
đồng chí Lê Thành Dững làm chủ tịch uỷ ban nhân dân.
Ở khu phố 2, đồng chí Tạ Như Bích làm bí thư, đồng
chí Trần Thế Việt làm chủ tịch uỷ ban nhân dân.
Ở khu phố 3, đồng chí Nguyễn Tấn Lộc làm bí thư,
đồng chí Nguyễn Văn Hiến làm chủ tịch uỷ ban nhân dân.
Tháng 4-1977, giải thể các khu phố, thành lập lại thành
phố Đà Lạt có 6 phường trực thuộc. Tỉnh uỷ Lâm Đồng chỉ
định Ban chấp hành đảng bộ Thành phố, đồng chí
Huỳnh Minh Nhựt làm bí thư thành uỷ, kiêm chủ tịch uỷ ban
nhân dân thành phố.
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CHƯƠNG II
ĐẢNG B ộ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT LÃNH ĐẠO
NHIỆM VỤ CẢI TẠO VÀ XÂY DựNG QUAN HỆ
SẢN XUẤT MỚI XẢ HỘI CHỦ NGHĨA

(8/1977 - 8/1986)
I. CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN,
GIỮ VỮNG SẢN XƯÁT, PHÁT TRIỂN TIỂU- THỦ CÔNG
NGHIỆP, XÂY DỰNG NỀN VĂN hóa MỚI, CON NGƯỜI
MÓI (8/1977-5/1979)
Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về việc tiến hành Đại hội Đảng
các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của
Đảng, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8 năm 1977, Đảng bộ
thành phố Đà Lạt tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ nhất, v ề
dự Đại hội có 63 đại biểu thay mặt cho 180 Đảng viên trong
toàn đảng bộ.
Đại hội quán triệt đường lối chung và đường lối kinh tế
của Đảng, thực hiện hai mục tiêu cơ bản và cấp bách trước mắt
là: Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải
thiện đời sống của nhân dân. Củng cố vững chắc an ninh chính
trị và trật tự xã hội, dấy lên khí thế cách mạng sôi nổi trong
toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua
lao động sản xuất nhằm xây dựng chế độ mới, nền kinh tể mới,
con người mới mà trọng tâm là phát triển mạnh mẽ sản xuất
nông nghiệp, lâm nghiệp, thực hiện mục tiêu hàng đầu là giải
quyết vấn đề lương thực tại chỗ.
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Đại hội đánh giá kết quả hoạt động tò ngày giải phóng
đến giữa năm 1977 và đề ra nhiệm vụ, mục tiêu trong hai năm
1978 - 1979 ỉả: ‘T rên cơ sở phát huy quyền làm chủ tập thể
của nhân dân lao động, ra sức xây dựng hệ thống chuyên
chính vô sản ngày càng vững mạnh, đảm bảo an ninh chính
trị, trật tự xã hội cả bên trong và bên ngoài thành phố ngày
càng ổn định. Ra sức xây dựng phát triển kinh tế và văn hóa
theo hướng vừa giữ vững sản xuất, vừa nhanh chóng phát
triển các ngành tiểu thủ công nghiệp, từng bước xây dựng
nền văn hỏa mới, cơn người mới. Đồng thời, khẩn trương
đậy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa
xã hội theo hướng hòan thành công cuộc cải tạo công
thương nghiệp tưhản tư doanh, giao thông vận tải, nhà đất,
đầy mạnh cải tạo nông nghiệp, kết chặt tổ chức sản xuất,
phân bể tại lực lượng ỉao động, chuyển một phần lớn tiểu
thương sang sản xuất, nhằm xây dựng Đà Lạt trở thành
thành phố tao động sản xuất, trung tâm văn hóa, du lịch,
nghỉ dưỡng”.
Đại hộị bần Ban chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 17
đồng chí uỷ viên chính thức, 2 đồng chí uỷ viên dự khuyết; ban
chấp hành bầu 6 đồng chí uỷ viên ban thường vụ, đồng chí
Huỳnh Minh Nhựt giữ chức Bí thư, đồng chí Phạm Ngọc Châu
làm phó Bí thư.
Thực Mện phương hướng mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội
đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố đề ra, trong điều kiện
chung cửa cả nước gặp nhiều khó khăn do liên tiếp bị thiên tai,
đặc biệt là cuộc chiến tranh ở biên giới phía Bắc và Tây Nam,
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đã ảnh hưởng trực tiếp tới địa phưcmg, khó khăn nhất vẫn là
lương thực, vật tư phục vụ sản xuất và đời sống. Thành phố
mới thành lập trở lại, đội ngũ cản bộ các cấp vừa thiếu lại vừa
yếu, nhiều ban ngành chưa được hình thành, việc phân cấp
quản lý trong quá trình chuyển giao có nhiều mặt còn chồng
chéo, các cấp chính quyền vừa triển khai công việc vừa tiếp
tục sắp xếp, xây dựng củng cố bộ máy.
Để thực hiện mục tiêu hình thành cơ cấu kinh tế mói,
nhiệm vụ Đảng bộ thành phố đề ra trong hai năm 1978,1979
là: Phải đấy mạnh công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa trên
mọi lĩnh vực, hòan thành cải tạo tư bản tư doanh, xóa bở
bóc lột trong công thương nghiệp, vận tải, nhà đẩt, từng
bước đưa kinh tế cá thể đi vào con đường làm ăn tập thể theo
hình thức từ thấp đến cao. Đồng thòi, phải phân bỏ lại lao
động, chuyển số người không có nghề nghiệp, việc làm về
sản xuất nông nghiệp ở nông thôn, khai hoang phục hóa,
xây dựng vùng kinh tế mới, chuyển một số lao động tiếu thủ
công sang trồng rừng và chăn nuôi. Phát triển các loại cây
rau, hoa, dược liệu cả diện tích, năng suất và sản lượng; đổi
với ngành tiếu thủ công nghiệp củng cố và mở rộng hợp tác
xã và tố chức sản xuất, với yêu cầu tăng khối lượng và
chủng loại hàng hóa phục vụ sản xuất, đời sống và xuất
khấu; đế giải quyết mộtphần lương thực, thực phẩm tại chỗ
cần phải đẩy mạnh sản xuất màu và chăn nuôi.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ thành phố, Đà Lạt đã tạo
được bước chuyển mới trên nhiều lĩnh vực và đạt được một số
kết quả.
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v ề cải tạo thương nghiệp tư bản tư doanh, thực hiện
nghị quyết 100 CP của Hội đồng chính phủ và chỉ thị 115 TTg
của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo thương nghiệp tư bản tư
doanh. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt giữa hai con
đường tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ đã tập
trung chỉ đạo các cấp, các ngành và đoàn thể triển khai nhiều
đợt học tập các chỉ thị nghị quyết nhằm đạt được ba yêu cầu là:
Nhanh chóng xóa bỏ thương nghiệp tư bản, chuyển phần lớn
sang sản xuất; vận động các nhà tư sản góp vốn, lao động, vật
tư, phương tiện để mở rộng, phát triển sản xuất; hình thành lực
lượng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa.
Sau hơn hai năm triến khai thực hiện, các cơ sở tư bản tư
doanh trong các ngành công nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng,
giao thông vận tải, y tế, dịch vụ. V.V.. đã chuyển thành xí
nghiệp quổc doanh, công tư hợp doanh, xóa bỏ hòan toàn
phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa.
Trong thương nghiệp, qua cải tạo đã chuyển 128 hộ
trong số 147 hộ sang sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp; mạng lưới quốc doanh được mở rộng, tính đến giữa
năm 1979 có 66 điểm, trong đó có 51 cửa hàng của các công ty
công nghệ phẩm, nông sản thực phẩm, vật tư.
Đối với tiểu thương, sau khí sắp xếp đã sử dụng một số
vào thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, một số chuyển sang sản
xuất, trong 4.125 hộ tiếu thương, đã tạo điều kiện cho 1.134
hộ được tiếp tục buôn bán những mặt hàng Nhà nước chưa
quản lý hoặc thương nghiệp xã hội chủ nghĩa chưa đảm nhận.
Vận động giúp đỡ chuyển sang sản xuất 1.840 hộ (trong đó
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chuyển sang ngành tiểu thủ công nghiệp 642 hộ, nông nghiệp
789 hộ, đi xây dựng vùng kinh tế mới 271 hộ, vào các xí
nghiệp 192 hộ).
Đối với nông nghiệp, thực hiện chỉ thị 43 của Ban Bí thư
trung ương Đảng, đi đôi với công tác cải tạo là tổ chức, đẩy
mạnh phát triển sản xuất. Từ kinh nghiệm xây dựng tập đoàn
sản xuất rau Tự Phước, thành uỷ Đà Lạt chủ trương trong hai
năm 1978-1979 đưa 70-80% hộ nông dân trồng rau vào các
tập đoàn sản xuất với hình thức tập thể hóa toàn bộ tư liệu sản
xuất, số còn lại tham gia vào tổ sản xuất với hình thức thấp. Đe
đạt mục tiêu đó, các cấp uỷ Đảng đã chỉ đạo việc điều tra cơ
bản về đất đai, vật tư, lao động, chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản
lý tập đoàn, giải quyết chính sách cho nông dân, thành lập ban
cải tạo, các ban vận động theo khu vực tập đoàn, định giá tư
liệu để công hữu hóa, xác định quy mô tập đoàn Dhù hợp với
điều kiện thực tế của mỗi địa phương.
Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 1978, thành uỷ Đà
Lạt íố chức hội nghị mở rộng ra nghị quyết về nhiệm vụ cải tạo
nông nghiệp; trên cơ sở phân tích tình hình, đặc điểm của địa
phương, quán triệt tinh thần chỉ thị 43 của Bộ Chính tri về việc
nắm vững và đẩy mạnh công tác cải tạo nông nghiệp ở miền
Nam và nghị quyết của Tỉnh uỷ về cải tạo nông nghiệp ở
Lâm Đồng. Nghị quyết chỉ rõ phương hướng và nhiệm vụ cải
tạo nông nghiệp ở Đà Lạt là: “không chỉ nhằm thay đoi chế
độ4 sở hữu về tư liệu
0 sản xuất mà chỉnh là nhằm tồ chức lai
•
sản xuất và phát triển sản xuất, to chức phân công lại lao
động, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống, tăng
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tích luỹ, tăng xuất khẩu. Từng bước gắn cải tạo ngành sản
xuất rau theo hướng tập trung chuvên canh, thâm canh,
gan quy hoạch vùng rau với quy hoạch chung của thành
p h ố ...”
Nghị quyết còn chỉ rõ: Tiến hành hợp tác hóa phải bảo
đảm nguyên tắc: Tự nguyện, cùng có lợi, quản lý dân chủ và
phát huy quyển ỉàm chủ tập thể của nông dân ỉao động; tiến
hành hợp tác hóa ở Đà Lạt cũng phải đi từ thấp đến cao, từ
quỵ mô nhỏ đến quy mô lớn.
Ngoài việc quy hoạch vùng trồng rau, thành uỷ Đà Lạt
còn chủ trương mở rộng vùng sản xuất lương thực, trồng cây
ăn trái, cây dược liệu ở ven thành phố và các vùng kinh tế mới
ở Tà In, sở Ông Lăng và Tà Nung.
Những công tác trọng tâm đế thực hiện mục tiêu,
phương hướng trên là: Tiến hành tuyên truyền giáo dục sâu
rộng và liên tục trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên và quần
chúng về chủ trương, nghị quyết cải tạo nông nghiệp ở miền
Nam và cải tạo ngành rau ở Đà Lạt, làm cho quần chúng tự
giác, tin tưởng, hăng hải hưởng ứng và đi vào con đường
làm ăn tập thể. Đây là việc làm quan trọng hàng đầu cỏ tính
chất quyết định.
hoàn thành việc điều tra cơ bản, trước khi đi vào họp tác
xã phải tiến hành tổ chức các trạm, trại, các cơ sở vật chất kỹ
thuật như: Trạm cơ khí, trạm vật tư kỹ thuật, vật tư nông
nghiệp, trạm giống, trạm bảo vệ thực vật... tiến hành đào tạo
cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ, kỹ thuật cho tập đoàn và hợp
tác xã.
41

Nghị quyết còn nhấn mạnh: Cải tạo quan hệ sản xuất
cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa là một
cuộc vận động cách mạng có ảnh hưởng sâu sắc trong nông
thôn, tác động mạnh mẽ đến nông nghiệp, đến cải tạo công
thương nghiệp, giao thông vận tải và đến sự phát triển của
các ngành khác.
Thực hiện nghị quyết, được sự chỉ đạo của các cấp uỷ, sự
cố gắng của các cấp chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân,
trong những năm 1977-1979 thành phố Đà Lạt đã cơ bản đưa
nông dân vào con đường làm ăn tập thể, chủ yếu là hình thức
tập đoàn sản xuất. Qua bước chuẩn bị điều kiện, tiến hành tổ
chức đồng loạt các tập đoàn sản xuất, đến tháng 8 năm 1979
đã có 69 tập đoàn sản xuất rau và và một tập đoàn thí điểm Tự
Phước (chưa tính trôn địa bàn Xuân Trường, Xuân Thọ). Đã
đưa 3.586 hộ trong tông số 3.696 hộ nông dân trồng rau vào
làm ăn tập thể, đạt tỷ lệ 97% và đạt 88% số hộ nông nghiệp của
thành phố; tập thể hóa 1.076 ha đất rau và 197 ha đất màu cùng
toàn bộ tư liệu sản xuất chủ yểu với vốn cố định trị giá trên 3
triệu đồng.
Xây dựng 12 tập đoàn sản xuất rau- màu, trong đó ở
Tà In có 5 tập đoàn, ở Tà Nung có 5 tập đoàn, phường 5 có 2
tập đoàn; đã điều chỉnh, phân bố lại 160 hộ trồng rau với 273
lao động chuyển qua các ngành sản xuất khác.
Công tác giao thông vận tải, thi hành quyết định 121 của
hội đồng Chính phủ, nghị quyết 02 của tỉnh uỷ Lâm Đồng,
thành uỷ Đà Lạt chủ trương tiến hành cải tạo các loại xe dưới 3
hình thức: Quốc doanh, công tư hợp doanh và hợp tác xã vận
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tải. Năm 1977 trưng mua 49 xe đưa vào quốc doanh vận tải;
năm 1978, tiến hành kiểm tra 766 xe, vận động 285 xe có
trọng tải lớn vào công tư hợp doanh, còn lại thành lập 4 hợp
tác xã vận tải xc lam, xe khách, xe tải, xe taxi. Tổ chức cho 505
người là chù phương tiện, công nhân lái xe học tập chủ trương
đường lối chính sách cải tạo giao thông vận tải,
Nhìn chung, công tác cải tạo xây dựng ngành giao thông
vận tải cơ bản hòan thành, bảo đảm chính xác, đúng thời gian.
Song vẫn còn có một số tồn tại như việc hợp tác xã vận tải nội
thành, phòng giao thông chưa đủ năng lực chỉ đạo, quản lý
phương tiện, nhiên liệu, vật tư, lao động và giá cả dẫn đến hiện
tượng nâng giá, ép giá xảy ra phổ biến, hoạt động của các họp
tác xã chưa bảo đảm nguyên tắc, không mang tính chất phục
vụ cho sản xuất và đòi sống của cán bộ, nhân dân.
Công tác cải tạo ngành xây dựng, thi hành quyết định 74
của Hội đồng Chính phủ, thành phổ tiến hành kê khai đăng ký
13.644 ngôi nhà, trong đó nhà cơ quan sử dụng 1.441 ngôi,
nhà tư nhân 11.919 ngôi, nhà hội đoàn tôn giáo 284 ngôi, nhà
tư nhân vắng chủ 526 ngôi.
Thành lập ba hợp tác xã và một đội xây dựng quốc
doanh gồm 305 lao động, trong đó có 165 thợ xây dựng và 220
lao động phổ thông, đến tháng 8 năm 1979 phòng xây dựng
nhà đất của thành phố đã quản lý 4 hợp tác xã xây dựng là
Hiệp Thành, Thống Nhất, Đoàn kết và hợp tác xã công nông
thác Prenn.
Trong quá trình thực hiện công tác cải tạo, xây dựng tổ
cliírc lại sản xuất, Đảng bộ thành phố đã vận dụng sáng tạo các
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chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Chính phủ vào
tình hình địa phương, rút ra được nhiều bài học ữong quá trình
chỉ đạo. Song vẫn còn một số thiếu sót như: Việc xóa bỏ nhanh
nhưng xây dựng chậm, việc chỉ đạo nội dung hoạt động của
các đơn vị kinh tế tập thể còn nhiều lúng túng nhất là tổ chức
bộ máy, quản lý kinh tế, chỉ đạo sản xuất; chưa phát huy được
quyền làm chủ tập thể trong các đơn vị kinh tế; việc xây dựng
lực lượng nòng cốt quá chậm nên không đảm bảo sự chỉ đạo
của Đảng về những nội dung hoạt động kinh tế, clúnh trị trong
các đơn vị kinh tế tập thể, thậm chí có những đơn vị tồn tại chỉ
là hình thức. Từ đó, dẫn đến việc các đơn vị kinh tế không phát
huy được thế mạnh.
v ề phát triển sản xuất, chăm lo cải thiện đòi sống
nhân dân

Cùng với việc tiến hành cải tạo đã kết chặt với tổ chức
sản xuất, phân bổ lại lực lượng lao động, chăm lo cải dúện đời
sống nhân dân. Trong nông nghiệp, đối với cây rau đặc sản,
các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã vận động, giúp đỡ quần
chúng khắc phục khó khăn về thời tiết, vật tư, nhiên liệu,
giống, phụ tàng, đẩy mạnh sản xuất và đã đạt được kết quả cao
cả về diện tích và sản lượng.
Nếu so với diện tích gieo trồng năm 1976 là: 2.767 ha thì
năm 1977 đã tăng lên: 2.832 ha; năm 1978 là 2.852 ha; sản
lượng năm 1976 là: 51.385 tấn thì năm 1977 lả: 70.987 tấn và
năm 1978 là: 81.198 tấn.
Nhưng so với chỉ tiêu kế hoạch về diện tích và sản lượng
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thì không đạt; sản phẩm bán cho Nhà nước trong hai năm
được 90.240 tấn rau các loại, mới đạt 60% so với tổng sản
lượng và gần 75% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó năm
1977 bán 43.000 tấn so với 51.000 tấn của kế hoạch và năm
1978 bán 47.270 tấn so với 67.000 tấn của kể hoạch.
Cây dược liệu, chủ yếu ià cây Arti sô, năm 1977 trồng
được 20 ha và năm 1978 là 39 ha nhưng so với chỉ tiêu kế
hoạch thì không đạt. Cây hoa các loại, năm 1977 trồng được
. 6,48 ha và năm 1978 là 11,63 ha so với chỉ tiêu mỗi năm là 10
ha.
Nhằm giải quyết một phần lương thực và thức ăn cho
gia súc, thành uỷ Đà Lạt đã phát động phong trào trồng các
loại cây màu với diện tích 1.040 ha năm 1977 và 1.124 ha năm
1978, so với chi tiêu đề ra năm 1977 là 760 ha, năm 1978 là
1.095 ha. Sản lượng quy thóc năm 1977 đạt 1.577 tấn, năm
1978 chỉ đạt 1.095 tấn. Như vậy, diện tích trồng cây lương
thực tăng, nhưng sản lượng thấp, không đạt chỉ tiêu, nguyên
nhân là do việc xác định cây trồng chưa phù họp, chưa chú
trọng vấn đề thâm canh tăng năng suất. Công tác điều hành
tiến độ sản xuất lỏng lẻo, các phòng ban chưa tìm được biện
pháp hữu hiệu để phát triển sản xuất, các đoàn thể quần chúng
chưa gắn kết được với phong trào kinh tế tập thể.
v ề lâm nghiệp, thực hiện chỉ thị của Hội đồng Chính phủ
về việc khoanh cấm 42.000 ha rừng thông ở Đà Lạt để chăm
sóc, tu bổ, trồng và bảo vệ nhằm góp phần phát triển kinh tế,
giữ vẻ mỹ quan và không khí trong lành của thành phố. Vận
dộng phong trào toàn dân trồng rừng, bảo vệ rừng, đẩy mạnh
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tuyên truyền pháp lệnh hdO vệ rừng, đồng thời thành lập 6 ban
lâm nghiệp phường và 18 tổ phòng chống cháy rừng.
Kết quả sau hai năm đã trồng mới 505 ha rừng thông, tỷ
lệ cây sống đạt 86%, kết hợp với công tác định canh, định cư
đã chuyển một số đồng bào dân tộc đến Tà Nung và
Đức Trọng nhằm hạn chế nạn phá rừng làm rẫy, công tác bảo
vệ rừng cũng được đẩy mạnh, riêng lực lượng quần chúng có
3.000 người tham gia lực lượng bảo vệ, tu sửa 61 km và làm
thêm 150 km đường ranh cản lửa từ đó đã hạn chế nạn cháy
rừng.
Tuy đạt được thành tích, nhưng vẫn còn những hạn chế
như việc trồng và bảo quản cây cảnh trong thànb phổ chưa
được quan tâm đúng mức; chưa thực hiện việc giao rừng cho
tập đoàn, hợp tác xã quản lý, chưa kết họp chặt chẽ giữa việc
trồng mới và bảo vệ rừng một cách họp lý nên chưa đem lại
hiệu quà cao.
Trong sản xuất tiểu thù công nghiệp, tuy gặp nhiều khó
khăn trong sản xuất, thiếu thốn Cữ sở vật chất, trang thiết bị,

nguyên liệu, vật tư và tiêu thụ sản phẩm, nhưng trong hai năm
đã phát triển thêm cơ sở sản xuất, nguồn vốn, cơ sở vật chất và
trang thiết bị, tăng giá trị sản phẩm, khối lượng hàng hóa cũng
như chủng loại mặt hàng bằng nguyên liệu tại địa phương
nhằm phục vụ tiêu dùng, phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Giá
trị tổng sản lượng ngành tiểu thủ công nghiệp đã tăng từ
115.000 đồng năm 1976 lên 735.423 đồng năm 1977 và
3.225.577 đồng năm 1978; đạt 97% kế hoạch; các mặt hàng
phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng tăng nhanh, giá trị phục vụ
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xuất khẩiỉ tò 405.000 đồng năm 1977 tăng lên 1.142.000 đồng
năm 1978 và phục vụ tiêu dùng đời sống từ 330.000 đồng năm
1977 lên 1.626.577 đồng năm 1978.
Trong hai năm 1977, 1978 ngành tiểu thủ công nghiệp
tuy có phát triển nhưng so với nguồn nguyên liệu dồi. dào và
khả năng tay nghề của địa phương thì mức độ phái triển chậm,
khối lượng phục vụ sản xuất ít, việc tiêu thụ sản phẩm và cung
ứng nguyên vật liệu chưa tốt đã hạn chế đển việc phát triển sản
xuất của ngành.
v ề giao thông vận tải, năm 1978 tổ chức tu sừa đường
trong thành phố và quản lý các loại xe khách, xe tải nhẹ, xe
laxi, xe lam để phục vụ việc đi lại và vận chuyển hàng hóa,
phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn thiếu thốn
nhiên liệu, phụ tùng thay thế và khả năng trình độ quàn lý còn
nhiều hạn chế nên công tác vận tải chưa đáp ứng được yêu
cầu, việc tu sửa đường sá vào các vùng sản xuất chưa được
chú ý đúng mức, chưa vận động sức dân với nhà nước cùng
làm.
v ề xây dựng cơ bản, chủ yếu tập trung tu bổ sửa chữa
nhà cửa, công trình nhỏ, khai hoang, phục hóa, làm thuỷ lợi ở
khu kinh tế mới Tà In và khu định canh, định cư Tà Nung.
Công tác tài chính ngân hàng, có nhiều cố gắng trong
việc cân đối thu, chi tiền mặt phục vụ phát triển sản xuất, đời
sống, cho vay tín dụng ngắn và dài hạn cả khu vực quốc
doanh, tập thể và cá thể, chủ yếu đầu tư cho phát triển sản xuất
rau và ngành tiểu thủ công nghiệp, riêng năm 1978 công tác
tín dụng cho vay phát triển sản xuất đạt 246%. Việc thu tiền
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mặt bằng huy động gửi tiền tiết kiệm cũng được đẩy mạnh, đã
nâng bỉnh quân đầu người tò 14 đồng năm 1977 lên 22 đồng
năm 1978.
Nhiệm vụ chăm lo đời sống nhân dân, do khó khăn
chung của cả nước về lương thực, thực phấm, hàng hóa, nhiên
liệu, vật tư nên việc chi viện của Trung ương, của tỉnh cho
Đà Lạt trong năm 1978 bị hạn chế. Trước tinh hình đó, Thành
uỷ Đà Lạt chủ trương đẩy mạnh sản xuất tự túc lương thực và
thực phẩm, trồng màu là biện pháp tích cực nhất, đi đôi với
việc tố chức lại sản xuất, phân bố lại lao động, cần phải tổ
chức lại mạng lưới phân phối, tập trung giải quyết nhu cầu ăn,
mặc, chữa bệnh, đi lại cho nhân dân và cán bộ công nhân viên.
Trong công tác lưu thông phân phối, đi đôi với công tác
cải tạo xóa bỏ thương nghiệp tư bản tư doanh và tiểu thương,
trong năm 1978 đã mở thêm i 7 cửa hàng, gồm 27 quầy hàng,
phát triển mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, tổ chức
sắp xếp lại thị trường, kết họp với đoàn thể phụ nữ giáo dục
cho chị em tiểu thương ý thức nếp sống văn minh, chống đầu
cơ tích trữ, buôn bán gian lận, nâng giá, ép giá.
Tuy vậy, công tác lưu thông phân phối vẫn còn một số
tồn tại như việc tổ chức mạng lưới ở vùng sản xuất tập trung,
vùng ven, vùng dân tộc, vùng kinh tể mới quá chậm. Do vậy,
đã ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống; việc vận dụng chính
sách có lúc, có nơi chưa phù hợp, trong chỉ đạo còn lúng túng,
chưa kịp thời, còn coi nhẹ công tác giáo dục thuyết phục, nặng
mệnh lệnh gò ép quần chúng, nạn buôn bán lậu vật tư, nhiên
liệu hàng hóa do Nhà nước quản lý còn nhiều.
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Công tác y tế, giáo dục, xã hội, trong hai năm 1977,1978
đã có nhiều cố gắng trong việc chăm lo đời sống tinh thần và
sức khoẻ cho nhân dân. Mạng lưới y tế có sự chấn chỉnh và đi
vào hoạt động nề nếp, nhất là trong công tác tiêm phòng dịch
bệnh, phát động phong trào vệ sinh trong nhân dân, đã quan
tâm nhiều đến vùng kinh tế mới, đồng bào dân tộc vùng ven.
Công tác giáo dục, thực hiện nguyên lý giáo dục của
Đảng, đẩy mạnh phong trào 2 tốt trong cả 3 ngành học là phổ
thông, bổ túc văn hóa và mẫu giáo, thực hiện công tác xóa nạn
mù chữ, duy trì phong trào học bổ túc văn hóa, tập huấn cho
đội ngũ giáo viên, do vậy chất lượng giảng dạy và học tập
ngày mỗi nâng cao, qua các kỳ thi chuyển cấp, chuyến lóp đều
đạt kết quả cao, thi lên cấp 1 đạt 85%, cấp 2 đạt 79%, cấp 3 đạt
93.4%, số học sinh năm 1978 tãng hơn so với năm 1977 là
1000 em.
Công tác thương binh xã hội, trong hai năm 1977, 1978
phòng thương binh xã hội thành phố tập trung giải quyết một
số chính sách như đề nghị công nhận 518 gia đình có công với
cách mạng, đề nghị Chính phủ cấp 255 bằng Tổ quốc ghi
công, điều tra 527 đối tượng xét trợ cấp ỉchó khăn một lần; quy
tập 165 mộ liệt sĩ, vận động nhân dân đóng góp 6.628 ngày
công làm nghĩa trang thành phố.
Công tác thu đổi tiền, thi hành quyết định 87 của Hội
đồng chính phủ ngày 23 tháng 7 năm 1978 và chỉ thị của Tỉnh
uỷ, uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Thành uỷ đã chỉ đạo triển
khai công tác thu đổi tiền đạt kết quả, việc thu đổi tiền diễn ra
nhanh gọn, khẩn trương bảo đảm bí mật, an toàn và giữ được
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các sinh hoạt binh thường của nhân dân.
Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trậ t tụ xã hội,
chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu
Ngày 10 tháng 7 năm 1978, Ban thường vụ thành uỷ ra
nghị quyết 04/TVTU về nhiệm vụ công tác quân sự địa
phương trong những năm 1978-1980, Nghị quyết chỉ rõ một
số tình hình nổi bật trong nước. Trước hết, kẻ thù vẫn đang âm
man dừng các lực lượng phản động mà chúng đã nuôi dưỡng
trước đây câu kết với nguỵ quân, nguỵ quyền, đảng phái phản
động tan rã tại chỗ tìm mọi cách gây bạo loạn lật đổ. Trong khi
đó, bọn phản động bên ngoài tiến hành gâv chiến tranh ở biên
giới phía Bắc và Tây Nam của Tổ quốc nhằm phá hoại sự
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước ta.
Tại địa phương, địch vẫn tích cực móc nối xây dựng,
củng cố tổ chức phản động FƯLRO, “lực lượng phục hưng
quốc gia”, “cộng hòa Tây Nguyên tự trị”, trong thành phố bọn
phản động đội lốt tôn giáo hoạt động ngàv càng tinh vi hơn,
đấv mạnh tuyên truyên xuyên tạc phong trào làm ăn tập thể, tổ
chức nắm quần chúng giáo dân, một số nguỵ quân, nguỵ
quyền, đảng phái phản động tiếp tục hoạt động chống phá
cách mạng.
Xuất phát tò tình hình trên, Đảng bộ Đà Lạt chủ trương
đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, kiện toàn các tổ
chức đoàn thể, dân quân du kích, xây dựng lực lượng vũ trang,
mở các đợt truy quét bọn Fulro và các tổ chức phản động khác,
kết họp đẩy mạnh sản xuất và sẵn sàng chiến đấu.
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Thực hiện chủ trương của Đảng bộ thành phố đề ra, qua
phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, nhân dân đã phát hiện
1.312 nguồn tin; tham gia đấu tranh cải tạo 165 đối tượng hình
sự, 420 đối tượng quản chế, thu hồi 25 khẩu súng. Lực ỉượng
vũ trang mở 57 đợt truy quét ìớn nhỏ, kết quả đã đẩy lùi lực
lượng địch ra xa thành phố, bắt và tiêu diệt được một số tên. Ở
trong thành phố, lực lượng vũ trang kết hợp với an ninh bắt
được 69 tên, khám phá 5 tổ chức phản động. Đồng thời với
nh.iệm vụ đánh địch, lực lương vũ trang còn đẩy mạnh việc
xây dựng tổ chức, phát triển lực lượng, học tập kỹ chiến thuật
xây dựng các chốt vùng ven, lập phương án bảo vệ thành phố,
kết hợp đẩy mạnh sản xuất với xây dựng quốc phòng.
v ề hoạt động của Hội đồng nhãn dân các cấp đã duy tri
tốt các cuộc hội nghị thường kỳ để kiểm điểm, đánh giá việc
thực hiện nghị quyết, ra quyết định chỉ tiêu kế hoạch, biện
pháp phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Hầu hết Hội đồng
nhân dân các cấp đã phát huy được vai trò là cơ quan quyền
lực Nhà nước ở địa phương, bảo vệ quyền lợi ý chi và nguyện
vọng của nhân dân.
Đối với các đoàn thể, thông qua phong trào hoạt động
của quần chúng các tổ chức đoàn thể được củng cố về số
lirợng và chất lượng. Trong hai năm 1977,1978 đoàn thể phụ
nữ đã kết nạp 1.485 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 12.203
người; đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh kết nạp thêm
542 người, đưa tổng số lên 1.913 người; hội viên hội liên hiệp
thanh niên, năm 1978 kết nạp được 1.140 người đưa tổng số
lên 3.603 người; tổ chức nông hội thành phố năm 1978 phát
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triển thêm 2.283 hội viên nâng tổng số lên 5.631 hội viên.
Công tác xây dựng Đảng, tính đến tháng 10 năm 1978,
Đảng bộ Đà Lạt có 1.304 Đảng viên sinh hoạt trong 83 tổ chức
cơ sở Đảng; về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đã tổ chức
nghiên cứu quán triệt các nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ IV, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung
ương và Bộ Chính trị. Do đó, hầu hết cán bộ, đảng viên đã
nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, nâng cao ý
chí chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công tác, gần
gũi quần chúng, bám sát phong trào sản xuất, chiến đấu.
Công tác phát triển Đảng, kết nạp được 12 Đảng viên.
Qua phân loại đảng viên năm 1978, với tổng số Đảng viên dự
phân loại là 869 đồng chí với kết quả có 658 đồng chí đạt loại
khá, 157 đồng chí trung bình, kém 22 đồng chí; số cơ sở Đảng
đạt khá là 56, trung bình ll,chưaphânloạilà 16 cơ sở.
Công tác kiểm tra Đảng, thực hiện thông tư 22, 46 của
Trung ương xem xét số đảng viên bị tù, bị đứí liên lạc, số kết
nạp từ sau giải phóng, số mới được phục hồi. Đông thời, kiểm
tra các cơ sở Đảng, đảng viên sai phạm, trong số 32 vụ phải
xem xét đã xử lý kỷ luật 18 vụ, trong đó cảnh cáo 3, cách chức
2, lưu Đảng 6, khai trừ 5, xóa tên 1.
Tuy đạt được những kết quả trên, nhưng trong công tác
xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đảng vẫn còn những
tồn tại khuyết điểm:
Việc xây dựng củng cố bộ máy, đào tạo bồi dưỡng nâng
cao trình độ năng lực, cải tiến chức năng, lề lối, phương pháp
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làm việc chưa duy trì thường xuyên, nhất là chưa tập trung
đúng mức việc củng cố chi bộ, bộ máy phường, xã và các ban
ngành, do vậy hệ thống cơ sở chưa phát huy được vai trò quản
Chưa phát huy đầy đủ quyền lực của hội đồng nhân dân
các cấp, chưa phát huy quyền làm chủ của nhân dân; pháp chế
xã hội chủ nghĩa chưa được sử dụng đúng mức cho nên không
xử lý kịp thời các vụ việc xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa,
các hiện tượng chống phá chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước; chưa kết hợp chặt chẽ các biện pháp hành chính,
kinh tế với giáo dục thuyết phục nên một số đối tượng vẫn coi
thường pháp luật.
Đối với các nơi có tình hình chính trị phức tạp như vùng
tôn giáo, dân tộc, trong các tổ chức kinh tế, việc xây dựng lực
lượng nòng cốt chưa được chú ý đúng mức, nội dung sinh hoạt
chậm được cải tiến nên chưa tập hợp được lực lượng quần
chúng một cách rộng rãi.
Công tác xây dựng Đảng nói chung chưa tập trung đúng
mức, thiếu kế hoạch cụ thể trong xây dựng và phát triển Đảng.
Công tác chính trị triển khai chưa kịp thời, nội dung sinh hoạt
của một số cơ sờ Đảng chậm được cải tiến, không thiết thực và
chưa thực hiện đúng chức năng của chi bộ là nơi quản lý và rèn
luyện đảng viên; Việc thực hiện tự phê bình và phê bình ở các
cấp chưa thường xuyên; Công tác tổ chức còn nặng tình trạng
chắp vá, việc bố trí sử dụng cán bộ thiếu sự ổn định, chưa phát
huy được vai trò của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật. Quản
lý cán bộ thiếu chặt chẽ, chưa phát huy đầy đủ chức trách,
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nhiệm vụ của người cán bộ, Đảng viên, chưa đấu tranh phê
phán thẳng thắn, nghiêm túc các biểu hiện tiêu cực và sai
phạm trong nội bộ. Công tác kiểm tra, thiếu đi sâu kiểm íra các
cơ sở Đảng và đảng viên thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các
chế độ, nguyên tắc do đó tình trạng chấp hành chỉ thị nghị
quyết lỏng lẻo.
Nhìn chung, qua hai năm thực hiện nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, Đảng bộ Đà Lạt đã
phát huy tốt vai trò lãnh đạo, cùng với toàn quân, toàn dân
thành phố vượt qua khó khăn gian khổ, đã đạt được nhiều
thành tích đáng kể.
Toàn Đảng bộ đã có sự cố gắng và quyết tâm lãnh đạo
các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện các chỉ thị, nghị
quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa
phương một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện hòan cảnh
của thành phố; trong quá trình thực hiện đã tập hợp và phát
huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân thông qua các
phong trào thi đua lao động sản xuất và chiến đấu.
Có ý thức vươn lên khắc phục khó khăn gian khổ, tự lực,
tự cường, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính
trị của địa phương trong từng thời điểm cụ thể. Giữ vững và
phát huy tinh thần đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân; đẩy mạnh khôi phục và phát triển hai ngành kinh tế
chính của thành phố. Đồng thời, từng bước phân công lại lực
lượng lao động, tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống nhân
dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
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Tuy vậy, vẫn còn những tồn tại cần phải khắc phục:
Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của
I)ại hội đề ra, sự quyết tâm và cố gắng của các đơn vị, ban
ngành, địa phương chưa đồng đều do vậy có lúc đã gây khó
khăn trở ngại trong thực hiện nhiệm vụ. Có một số ít chi bộ,
ngành, đoàn the chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, còn bị
động đối phó trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của
mình, trông chờ ỷ lại sự giúp đỡ của cấp trên.
Nguyên nhân của những tồn tại trên đây là do trong quá
trình chỉ đạo, có lúc Đảng bộ Đà Lạt chưa quán triệt đầy đủ
các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Trung ương, của
tỉnh. Quá trình tổ chức thực hiện chưa thể hiện hết tinh thần
chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường để biến quyết tâm của Đại
hội thành hành động cụ thổ của từng địa phương, ngành, đơn
vị, đến từng cán bộ, Đảng viên và toàn dân.

Đại hội Đại biếu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất
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II.
PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN
DÂN, NÊU CAO TINH THẦN T ự L ự c, T ự CƯỜNG,
KHẮC PHỤC KHÓ KHẢN, ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT,
PHÁT TRIỂN KINH TẾ (6/1979-1/1983)
Trong không khí cả nước đang tiến hành đồng thời hai
nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng
chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường
vụ tỉnh uỷ Lâm Đồng về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ II, tò ngày 8 đến ngày 10
tháng 6 năm 1979, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt
lần thứ II được tổ chức, dự Đại hội có 150 đại biểu thay mặt
cho hơn 1300 Đảng viên thuộc 83 tổ chức cơ sở Đảng trong
toàn thành phố.
Đại hội đấ tập trung đánh giá những kết quả đạt được và
chỉ ra những khuyết điểm, yểu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng và công
tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ 1977-1979, trên cơ sở đó xác
định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 1979-1982.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa II gồm 25 đồng chí, ban
thường vụ có 7 đồng chí, đồng chí Huỳnh Minh Nhựt tiếp tục
được bầu làm Bí thư, đồng chí Phạm Ngọc Châu giữ chức phó
bí thư.
Trên cơ sở đánh giá những thành tựu, khuyết điểm yếu
kém, Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ
1979-1982 là: “Nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, phát
huy quyền làm chủ của tập thể nhân dãn lao động, nêu cao
tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, ra sức sản
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xuất, phát triển kinh tế theo yêu cầu: giữ vừng sản xuất rau
Ví} các loại cây dặc sản khác, đẩy mạnh chăn nuôi, tăng
cườỉtỊi tương thực, tích cực phát triển tiểu thủ công nghiệp,
tăìtỊỊ nỊỉUồn hàng xuất khẩu; khẩn trưưng cải tạo quan hệ
sản xuất trên mọi lĩnh vực, kết hợp tích cực phân công lao
dộnị’ trên phạm vi thành phố. Tàng cưtmg xây dụng cơ sở
vật chất kỹ thuật theo hướng từng bước hình thành cơ cẩu
công-nông nghiệp. Trong hướng đi lên lãu dài xây dựng
Đà Lạt thànii thành phổ văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch
và nghỉ dưỡng. Ra sức xây dựng, củng cố quốc phòng, tăng
cường công tác an ninh đi đôi với phát triên kỉnh tê, đây
mạnh phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội nhằm từng
bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Xây dụng Đảng, chính quyền, các đoàn thế ngày càng vững
mạnh bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong
tình hình mới”.
Qua 3 năm phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ thành phố lần thứ II, trong điều kiện đất nước vừa hoà bình,
vừa phải đối phó với kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của
các thế lực thù địch phản động. Tình hình địa phương còn
nhiều diễn biến phức tạp, nền kinh tế mất cân đối nghiêm
trọng, nhất là hai ngành sản xuất rau và tiểu thủ công nghiệp,
lĩnh vực phân phối lưu thông rối ren, mất trật tự; đời sống của
nhân dân gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tình hình xã hội
diễn biến phức tạp trên nhiều mặt, những biểu hiện tiêu cực
trong một số cán bộ có chức, có quyền, tiêu cực ngoài xã hội
tiếp tục phát sinh; tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội có
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những mặt xấu đi, tổ chức FULRO tuy đã bị thất bại và tan rã ở
nhiều nơi nhưng chúng vẫn còn khả năng cấu kết với các thế
lực phản động để chống phá ta.
Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu do Đại
hội Đảng bộ thành phố lần thứ II đề ra, Đảng bộ, chính quyền
các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, từng bước tháo gỡ
những khó khăn trong sản xuất, phân phổi lưu thông, quản lý
thị trường nên đã tạo được động lực, cách nhìn nhận mới trong
chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên một số lĩnh vực quan trọng.

về nông, lâm nghiệp
Đối với việc sản xuất rau thương phẩm, tuy tình hình
chung vẫn còn nhiều khó khăn, song thuận lợi cơ bản là có các
chỉ thị nghị quyết của Trung ương, nhất là sự chỉ đạo trực tiếp
của tỉnh, một số chủ trương chính sách mới nên sản xuất đã có
xu hướng bung ra, chuyển CO' cấu cây trồng, giá cả thu mua, đi
đôi với việc khoán sản phẩm, thực hiện hợp đồng hai chiều
trong các đơn vị sản xuất tập thể. Nhờ đó tình hình sản xuất
nông nghiệp đã có một số mặt phát triển hơn những năm
trước.
Tính đến năm 1982, đã có 1.575 ha rau các loại, đạt
111 % so với kế hoạch, vượt 18% so với năm 1981, năng suất
bình quân đạt 188 tạ/ha, tăng 22 tạ/ha so với năm 1981; tổng
sản lượng đạt 29.646 tấn, đạt 99% kế hoạch năm và tăng 25%
so với năm 1981; về sản xuất màu có 910 ha, sản lượng đạt
2100 tấn lương thực quy thóc, diện tích trồng cây dược liệu
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đạt 22,5 ha; hoa các loại 8,5 ha, hạt giống rau 5,2 ha.
v ề thực hiện hợp đồng kinh tế, chỉ tính riêng năm 1982
đà cỏ 53 đưn vị sản xuất tập thể được đầu tư và thực hiện hợp
(1ôiig, nhà nirớc đã cấp 224 tấn phân vô cơ các loại; 14,7 tấn
lluuV. trử sâu, 260,770 lít nhiên liệu và 956 tấn lương thực.
Tổng lượng vật tư và lương thực đã cấp tương đương với
15.633 tấn rau.
Tuy vậy, tình hình sản xuất rau còn nhiều khó khăn, năng
suất thấp, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng chậm, việc thanh
lý hợp đồng chưa sòng phẳng, một số tập đoàn giao nộp sản
phẩm còn thiếu hụt, chất lượng không đảm bảo.
Sản xuất lâm nghiệp, trong nhiệm kỳ 1979-1982, Thành
uỷ chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào bảo vệ
rừng, trồng rừng và trồng cây nhân dân, kết quả qua mỗi năm
đều đạt khá. về phòng cháy, chữa cháy rừng đã tiến hành giao
đất, giao rừng cho các đơn vị với diện tích 42.000 ha, trong
mùa khô năm 1982 đã huy động 680 lượt người tham gia chữa
cháy; khâu lâm sinh chăm sóc 50 ha rừng thông, trồng mới 50
ha; phong trào trồng cây nhân dân đã trồng được 1.920.350
cây trong đó chủ yếu là cây cà phê và một số cày ăn trái khác;
công tác khai thác năm 1982 thực hiện được 70 tấn nhựa
thông, 100m3gỗ; 10.000 stes củi và chế biến 300m3gỗ.
Sản xuất tiểu thủ công nghiệp tuy còn nhiều khó khăn,
song thành uỷ đã tập trung chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc để duv
Il ì sán xuất, ở một số ngành có chiềv ^ướng phát triển khá như
giu công đan thêu, ngành mỹ nghệ, hóa chất. Tổng giá trị hàng
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năm ước tính trên dưới 15 triệu đồng.

v ề sản xuất vật liệu xây dựng, riêng năm 1982 đã sản
xuất 1.040.815 viên gạch, đạt 116% kế hoạch, sản xuất đá chẻ,
cát xây dựng đạt 50%. Công tác thi công xây lắp, đã khởi công
65 công trình trong đó hoàn thành bàn giao 43 công trình, giá
trị ước đạt 12.096.800 đồng bằng 100% kế hoạch.
Tuy có cố gắng, nhưng so với với yêu cầu thì sự phát
triển tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp chậm và đạt hiệu
quả thấp. Nguyên nhân do khó khăn chung của cả nước tác
động, nhưng nguyên nhân chủ yếu ỉà do lãnh đạo, chỉ đạo tổ
chức thực hiện chưa kịp thời, chưa khai thác hết vật tư,
nguyên liệu sẵn có ở địa phương, chưa mở rộng thị trường tiêu
thụ, chất lượng sản phẩm thấp, giá cả chưa hợp lý.
v ề phân phối lưu thông
Từ khi có cơ chế chính sách phân phối, lưu chuyển hàng
hóa và phân cấp quản lý, thành uỷ chỉ đạo từng bước đi và
thực hiện chức năng phục vụ sản xuất và góp phần chăm lo đời
sống nhân dân.
Hoạt động của ngành ngân hàng tài chính tiền tệ giữ
vững nguyên tắc thu, chi, tổng thu ngân sách hàng năm đạt
trên 90 triệu đồng, riêng năm 1982 ước đạt 122 triệu đồng,
tăng gấp đôi năm 1981. v ề thu các loại thuế đã có nhiều cố
gắng, tổng thu năm 1992 đạt xấp xỉ 200 triệu đồng; hàng năm
ngành ngân hàng đã tích cực cho vay vốn phát triển sản xuất
nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Việc kiểm tra vốn, kiểm tra
tiền mặt được chú ý; về công tác huy động tiết kiệm, hàng năm
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tổng số dư bình quân gần 5 triệu đồng.
về hoạt động kinh doanh thương nghiệp, thành uỷ tăng
cirờng chi đạo thu mua nắm nguồn hàng, tăng cường công tác
quản lý thị trường, quản lý việc buôn bán của tư thương, đẩy
inụnli hoạt động kinh doanh của các họp tác xã tiêu thụ, quản
lý sản phẩm và thực hiện một số chủ trương về giá cả, do vậy
việc thu mua đạt được một số kết quả. Riêng năm 1982 đã thu
mua hơn 15.000 tấn rau, 200 tấn heo hơi, 146 tấn bột giong,
trao đổi được 400 tấn phân vô cơ, 1200 tấn phân xác mắm và
một số mặt hàng khác phục vụ sản xuất và tiêu dùng cho nhân
dân.
Công ỉác cải tạo xã hội chủ nghĩa
về nhiệm vụ cải tạo, thành uỷ Đà Lạt tập trung chỉ đạo
các cấp uỷ phường, xã, các ban ngành đi sâu củng cố các đơn
vị sản xuất tập thế trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,
tăng cường kiểm tra các hoạt động thương nghiệp tư nhân và
một số lĩnh vực khác như thông tin văn hóa, giao thông vận
tải, nhà đất.
Trong tiểu thủ công nghiệp đã củng cố một số cơ sở, uốn
nấn công tác hạch toán kinh tế, xây dựng kế hoạch và đào tạo
tay nghề, tuyển thêm lao động. Đối với nông nghiệp, tập trung
củng cố các đơn vị sản xuất rau tập thể, hướng dẫn nghiệp vụ
hạch toán kinh tể, quản lý kế hoạch và công tác phân phối, uốn
năn việc khoán sản phẩm; tổ chức tổng kết phong trào họp tác
hóa, qua đó tiếp tục củng cố các đơn vị yếu và mở rộng công
lác khoán theo tinh thần chi thị 100 của Ban Bí thư Trung
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ương Đảng. Từ đó, sản xuất có bước phát triển, cơ sở vật chất
kỹ thuật tăng thêm, phong trào “ Nhà nước và nhân dân cùng
làm” được tiếp tục phát động. Nhờ một số biện pháp trong chỉ
đạo và sự cố gắng chung nên số đơn vị khá và trung bình đạt
65 %, hầu hết các đơn vị đã thực hiện khoán sản phẩm đến
nhóm và người lao động, quan hệ sản xuất được củng cố thêm
một bước.
Tuy vậy, lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn nhiều nhược
điểm như tỷ lệ ruộng đất ở ngoài khu vực tập thể vẫn còn cao
(52% diện tích đất canh tác), công tác quản lý kế hoạch, quản
lý kinh tế, quản lý sản phẩm vẫn còn buông lỏng, việc khoán
sản phẩm ở một số đơn vị còn tuỳ tiện chưa đúng tinh thần chỉ
thị 100 của Trung ương, hợp đồng giao nộp sản phẩm làm
chưa tốt, chất lượng hàng hóa giao nộp kém. Một số cấp uỷ ít
quan tâm củng cố quan hệ sản xuất, hiện tượng phân hóa giai
cấp bước đầu xuất hiện ở một số nơi.
Việc sắp xếp ngành nghề, cấp đăng ký kinh doanh cho
tiểu thương thiếu chặt chẽ, thiếu kiên quyết, không theo đúng
pháp lệnh quản lý thị trường, một số tiểu thương trốn, lậu
thuế.
Nguyên nhân khuyết, nhược điểm nêu trên là do lãnh
đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, các ngành, địa phương chưa
quán triệt đầy đủ tinh thần lấy công tác cải tạo, xây dựng là
nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, từ đó chưa kiểm tra nội
dung hoạt động của các đơn vị kinh tế tập thể.

v ề giao thông vận tải, nhà đất và công trình công
cộng
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Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng trong nhiệm kỳ
1979-1982, công lác nhà đất, công trình công cộng đã sửa
nhiều nhà cửa đưa vào sử dụng, tiến hành quản lý một số nhà
văng chủ, giải quyết mua bán sang nhượng, hợp đồng cho
thuê nhà cho cán bộ công nhân viên và nhân dân; công tác
giuo thông vận tải đã duy trì hoạt động của các hợp tác xã vận
lái hàng hóa và hành khách, bảo đảm đầu xe và tuyến đường
hoạt động, đạt kể hoạch vận chuyển, riêng năm 1982 vượt
22% kế hoạch và tăng 27% so với năm 1981.
Công tác phân bố sắp xếp lao động, thông qua việc tinh
giản bộ máy hành chính sự nghiệp, nhìn chung lao động thành
phố từng bước được sắp xếp điều chỉnh, một số ngành thu hút
thêm lao động và tổ chức đào tạo tay nghề chuyên môn; thông
qua các phong trào đoàn thể quần chúng đã chú ý hướng
nghiệp cho đoàn viên, hội viên, năm 1982 đã sắp xếp việc làm
cho 1.075 lao động, tuyển sinh đào tạo 252 người, xét nâng
Iương cho 503 cán bộ công nhân viên và trợ cấp khó khăn hơn
60.000 đồng cho cán bộ xã, phường.
Lĩnh vực văn hóa xã hội
Các cấp Đảng uỷ và các ngành đã tập trung chỉ đạo việc
tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, động viên phong trào thi
dua lao động, nổi bật là phong trào “Nhà nước và nhân dân
cùng làm”. Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết của Đảng về
giáo dục, Đảng bộ, chính quyền và ngành giáo dục đã triển
khai nhiều kế hoạch, giải pháp tích cực để phát triển sự nghiệp
giáo đục cả số lượng và chất lượng, giải quyết khó khăn về cơ
sử vật chất phục vụ dạy và học; chất lượng dạy và học ở hầu
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hết các ngành học đạt khá và từng bước triển khai thực hiện
nghị quyết 14 của Bộ chính trị về cải cách giáo dục.
Hoạt động thông tin văn hóa, tuyên truyền đã bám sát cơ
sở đế tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của
Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần động viên cổ vũ các tầng
lớp quần chúng nhân dân thực hiện các phong trào như: phong
trào hợp tác hóa nông nghiệp, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tuyên
truyền cá nhân, đơn vị tập thể điển hình tiên tiến, từ đó đã
động viên cổ vũ nhân dân khắc phục khó khăn phấn đẩu đạt
nhiều thành tích trong lao động sản xuất.
Hoạt động y tế, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân đã
đẩy mạnh việc thực hiện 5 mục tiêu của công tác y tế, từng
bước đưa thuốc nam và châm cứu vào sử dụng, có 6/8 phường
đã dứt điểm 3 công trình vệ sinh phòng bệnh, triển khai kịp
thời việc khám chữa bệnh, tiêm chủng một số bệnh lây lan.
Phong trào thể dục thể thao đã có sự quan tâm đến cấp
phường, xã và trong nhà trường; công tác bảo vệ bà mẹ trẻ em
được duy trì và tìmg bước nâng cao chất lượng nuôi dạy trong
hệ thống nhà giữ trẻ.
Công tác xã hội và thực hành chính sách xã hội đã thực
hiện đầy đủ các chế độ, chính sách. Phần lớn cán bộ chiến sĩ đã
hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc được quy tập về nghĩa
trang liệt sĩ, tính đến năm 1982, toàn thànlì phố có 681 liệt sĩ
được xác minh, quản lý 286 thương binh và 381 cản bộ hưu
trí; các đối tượng xã hội neo đon cơ nhỡ thường xuyên nhận
được trợ cấp khó khăn, cấp uỷ các phường, xã, các đoàn thể
quần chúng thường xuyên tổ chức thăm hỏi 0,1'à đình liệt sĩ,
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thương binh, bệnh binh và những người có công với cách
mạng.
Công tác an ninh, quốc phòng là vấn đề có ý nghĩa quan
trọng bảo đảm thắng lợi của quá trình cải tạo và xây dựng chủ
nghĩa xã hội. Các cấp uỷ Đảng đã tăng cường chỉ đạo xây
dựng củng cố lực lượng vũ trang, công an, lực lượng tự vệ địa
phương, C0 quan, xây dựng địa bàn trong sạch vững mạnh và
kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Thông qua ohong trào bảo vệ an
ninh Tổ quốc, đã giáo dục quán triệt cho các tầng lớp nhân dân
về tình hình, nhiệm vụ mới, quán triệt luật nghĩa vụ quân sự,
công tác hậu phương quân đội; từ đó tạo chuyển biến cho
phong trào quần chúng tham gia đấu tranh chống lại âm mưu
phá hoại nhiều mặt của địch.
Ngày 13 tháng 4 năm 1981, Ban chấp hành Đảng bộ
thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết 31/BTC,
ngày 2 tháng 12 năm 1980 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của
Ban Thường vụ tụih uỷ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị,
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Ban chấp
hành Đảng bộ đã đánh giá tình hình hoạt động và quá trình chỉ
đạo đấu tranh, xây dựng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ
an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong địa
phương.
Xây dựng hệ thống chính trị
Công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết ỉ 5/NQTW ngày 13/2/1979 của Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa
IV) về cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch vừng mạnh
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và Nghị quyết 02, kế hoạch 03 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ
Lâm Đồng “về xây dựng, củng co và kiện toàn tố chức cơ sở
Đảng gắn với xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện ”
Thành uỷ đã tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ
sở Đảng gắn với công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng cốt
cán. Mặt khác, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng
nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho cán bộ,
đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp
thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, ngăn ngừa những biểu
hiện chủ quan, thoả mân hoặc tiêu cực.
Sau khi hoàn thành Đại hội vòng một ở cơ sở và thành
phố, thành uỷ tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ Đảng tổng kết công
tác phát thẻ đảng viên, xây dựng nề nếp, giữ gìn kỷ luật của
Đảng và tiến hành tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn
Đảng bộ và toàn dân.
Giữa nhiệm kỳ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ quyết định điều
đồng chí Lê Văn Phận về làm Bí thư thành uỷ thay đồng chí
Huỳnh Minh Nhựt chuyển công tác.
Thực hiện chỉ thị 83-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương
Đảng “về đánh giá, phân loại chất lượng của các tổ chức cơ sở
Đảng và chất lượng đảng viên” Đảng bộ thành phố đã mở đợt
sinh hoạt chính trị kết hợp với tự phê bình và phê bình trong
Đảng; trong năm 1982 có 1.148/1.241 đảng viên tham gia đợt
sinh hoạt chính trị, kết quả có 88 đảng viên thuộc diện phải để
lại xem xét, số đảng viên không đủ tư cách phải đưa ra khỏi
Đảng là 9 đồng chí.
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về công tác phát triển Đảng, riêng năm 1982 đã kết nạp
được 29 đảng viên mới, mở nhiều lớp bồi dưỡng cho cán bộ,
đảng viên chương trình lý luận. Công tác kiểm tra Đảng trong
năm đã xử lý 31 trường hợp vi phạm kỷ luật, trong đó khai trừ
4, lưu đảng 7, cách chức 1.
Bên cạnh những cố gắng và thành tích đạt được, công
tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 1979-1982 vẫn còn một số
khuyết, nhược điểm như còn buông lỏng việc theo dõi quản lý
đảng viên, ở một vài cơ sở đảng chưa giữ vững nề nếp sinh
hoạt thường xuyên, chưa quan tâm đúng mức công tác phát
triên đảng, đặc biệt là trên địa bàn phường xã và các cơ sở sản
xuất.
Củng cố chính quyền và các đoàn thể quần chúng
Thực hiện chỉ thị 100/CP của hội đồng Chính Phủ và qui
định số 118/TC của uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về củng
cố, kiện toàn, chức trách, nhiệm vụ, lề lối làm việc của hội
đồng nhân dân, các cấp chính quyền, các phòng ban đã có một
bước cải tiến về cơ cấu tổ chức, tinh giản bộ máy hành chính,
từng bước đi vào nề nếp, nâng dần trình độ quản lý kinh tế, giữ
gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và chăm lo đời sống
nhân dân.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ
hai, các tầng lớp nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, phát
huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành những
nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh
tế-xã hội, quốc phòng an ninh và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối
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với nông nghiệp, công thương nghiệp đă khẳng định đường
lối của Đảng ta là đúng đắn và có ỷ nghĩa quan trọng đối với sự
phát triển của địa phương trong những năm tiếp theo.

III.
TÀNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA
ĐẢNG, NĂNG Lực QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC, ĐÁY
MẠNH CÔNG CUỘC CẢI TẠO VÀ XÂY DựNG KINHTẾ XÃ HỘI (2/1983-8/1986)
Đe góp phần thực hiện ihắng lợi nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Lâm Đồng lần thứ III và phấn đấu xây dựng thành phố Đà Lạt
thành một địa bàn vững mạnh về chính trị, kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần
thứ III (vòng 2) được tiến hành từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 2
năm 1983.
Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp
nhiều ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội. Trên cơ sở
đánh giá những thành tựu đạt được và những tồn tại yếu kém
trong 7 năm sau ngày giải phóng, Đại hội xác định phương
hướng nhiệm vụ chung cho nhiệm kỳ 1983-1986 là: “Tăng
cường giáo dục , 'hính trị tư tưởng, phát huy truyền thống
cách mạng, tinh thần tự lực tự cườĩtg; nâng cao nhận thức
đường lối chủ trương của Đảng, tăng cường vai trò lãnh
đạo của Đảng, năng cao năng lực quản lý của chỉnh quyền
và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhăn dân, đấy
mạnh công cuộc cải tạo và xây dụng kinh tế-xã hội, củng cổ
quan hệ sản xuất mới, tạo điều kiện cho những năm sau
phát triển mạnh mẽ hơn, trên cơ sở đó ổn định và từng bước
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cải thiện đòi sống nhân dân. Nêu cao tinh thần cánh giác
cách mạng, bảo đảm an ninh chỉnh trị, trật tự an toàn xã
hội, tăng cường sức mạnh vật chất tinh thần, xây dựng
Đà Lạt thành trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của tỉnh,
hướng mọi hoạt động của thành phổ phù hợp với ohương
hướng xây dựng Dà Lạt thành trung tâm du lịch, nghỉ
dưỡng của cả nước, một thành p hố xã hội chủ nghĩa giàu
đẹp ...”
Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa III (nhiệm kv
] 983-1986) gồm có 29 đồng chí. Ban Thường vụ có 8 đồng
chí, đồng chí Tạ Như Bích được bầu làm bí thư Thành uỷ,
chưa bâu phó bí thư.
Tháng 4-1983, Tỉnh uỷ điều động đồng chí Nguyễn Xuân
Khanh về làm bí thư, đồng chí Tạ Như Bích làm phó bí thư
kiêm chủ tịch uỷ ban nhân dân Thành phố.
Cuối năm 1983, đồng chí Nguyễn Duy Anh được Tỉnh
uỷ điều động về làm phó bí thư thường trực Thành uỷ và đến
giữa năm 1984 làm phó bí thư, chủ tịch uỷ ban nhân dân thành
phố thay đồng chí Tạ Như Bích.
Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị xây dựng Đà Lạt thành
một thành phố du lịch, nghỉ dưỡng, một trong những trung
tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của cả nước; trung tâm
chính trị, văn hóa của tỉnh Lâm Đồng. Đảng bộ thành phố xác
định đó là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, là vấn đề chiến
lưực phải tiến hành lâu dài nhưng đồng thời là yêu cầu cấp
bách nhằm biến đường lối, nghị quyết của Đảng thành hiện
thực.
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Để thực hiện thẳng lợi phương hướng nhiệm vụ của Đại
hội Đảng bộ thành phố đề ra, trên cơ sở quán triệt những vấn
đề cơ bản Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của ban chấp hành
trung ương Đảng, các nghị quyết lần thứ 8 của tỉnh uỷ
Lâm Đồng, Đảng bộ thành phố đã đề ra chương trình hành
động cho những năm 1983-1986 là: “Động viên mọi nỗ lực
của Đảng, chính quyền, các đoàn thể và toàn dân, tiếp tục
phát huy cao độ ỷ chí tự lực, tự cường, tình thần cách mạng
tiến công, sức mạnh làm chủ tập thể, sức mạnh tổng hợp,
chủ động, sáng tạo khai thác tốt nhất các tiềm năng, đẩy
mạnh sản xuất, kinh doanh với năng suất, chất lượng hiệu
quả ngày càng cao, làm chuyển biến một bước công tác
quản lý kinh tế của thành phố, gắn với việc hoàn thành
thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội.
Mục tiêu chính là tập trung sức tạo chuyển biến một
bước tình hình các đơn vị cơ sở, phải từ cơ sở đi lên, lấy hiệu
quả xây dựng đơn vị cơ sở làm tiêu chuẩn hàng đầu để đánh
giá các cấp, các ngành của thành phố.
Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại sản xuất kinh doanh,
trước hết là những ngành sản xuất và những sản phẩm trọng
yếu, gắn với cải tiến quản lý kinh tế ở cơ sở, nhằm nâng cao
năng suất, chất lượng và hiệu quả của sản xuất kinh doanh.
Giải quyết những vấn đề cấp bách về phân phối lưu
thông nhằm tác động tích cực vào sản xuất, phục vụ tốt đời
sống, đẩy mạnh thu mua nắm hàng, tiền, gắn với tăng cường
công tác cải tạo và quản lý thị trường, thiết lập trật tự xã hội
chủ nghĩa ừên mặt trận phân phối lưu thông.
70

Củng cố kiện toàn tổ chức các đon vị cơ sở và một số
ngành kinh tế nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ
chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn
vị cơ sở.
Cải tiến quản lý ở các ngành của thành phố nhằm tăng
cường phục vụ quản lý ở cơ sở.
Bốn vấn đề cấp bách nêu trên là một thể thống nhất gắn
bó hữu cơ với nhau cần được tổ chức thực hiện đồng bộ, nhằm
thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội những năm 19831985 theo tinh thần Nghị quyết 11 của thành uỷ đề ra.
Quá trình thực hiện các Nghị quyết của Đảng về cải tiến
quản lý kinh tế, cải tiến phân phổi lưu thông, nhất là trong
chính sách đòn bẩy kinh tế, thực hành khoán sản phẩm đến
nhóm và người lao động trong các tập đoàn sản xuất và trong
hợp tác xã nông nghiệp, đã tạo được chuyển biến tiến bộ trong
sản xuất nông nghiệp; khắc phục được tình trạng giảm sút
nghiêm trọng của những năm 1980-1981 và bắt đầu đi lên.
Giá trị sản lượng nông nghiệp bình quân hàng năm tăng
8,6%, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm xã hội và thu
nhập quốc dân của thành phố, từ 80,793 triệu năm 1982 lên
108,804 triệu năm 1985 (chiếm 49% thu nhập quốc dân,
chiếm 56,8% trong cơ cấu sản phẩm xã hội thuộc thành phố
quản lý) khôi phục được sản lượng rau thương phẩm từ
23.789 tấn năm 1981 lên 40.000 tấn trong những năm 19831985; đã chuyển dần cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự
nhiên, khả năng cung ứng vật tư và nhu cầu của thị trường.
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Diện tích trồng cà phê, chè, dược liệu, cây ăn trái đều tăng.
Cùng với khôi phục và phát triển sản xuất đã tiến hành
củng cố một bước quan hệ sản xuất mới và xây dựng cơ sở vật
chất kỹ thuật cho vùng rau, với phương châm “ Nhà nước và
nhân dân cùng làm”, đã xây dựng mới nhiều công trình thuỷ
lợi nhỏ, hạ thế điện để phục vụ sản xuất, do vậy mỗi năm tiết
kiệm được hàng trăm ngàn lít xăng, dầu.
Đạt được những kết quả trên ỉà nhờ các cấp, các ngành
đã chủ động khai thác thêm vật tư ngoài mức cân đối của Nhà
nước phục vụ sản xuất, chuyển cơ cấu cây trồng và khuyến
khích phát triển kinh tế gia đình, áp dụng chỉnh sách khoán
sản phấm đến nhóm và người ỉao động, bước đẳu ứng dụng
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện đầu tư cồ trọng
điểm, gắn với củng cố tập đoàn, hợp tác xã.
Những cố gắng và tiến bộ bước đầu trong cải tiến quản lý
kinh tế đã có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển, nhất là
trong nông nghiệp, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất đã
có bước tiến bộ, tình hình chuyển biến theo hướng đi lên, ổn
định và phát triển.

v ề lâm nghiệp, rừng Đà Lạt có tiềm năng lớn về kinh tế
và tạo cảnh quan phục vụ du lịch nghỉ dưỡng, bảo vệ môi sinh,
do đặc tính quan trọng đó nên các nghị quyết của Đảng bộ
thành phố đã đề ra nhiệm vụ bảo vệ rừng một cách tích cực
nhất, từng bước qui hoạch khâu lâm sinh; khai thác chế biền
lâm sản tuy chưa được nhiều nhưng đã đáp ứng được một
phần cho nhu cầu sản xuất, phục vụ đời sổng nhân dân, hạn
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chế việc khai thác rừng bừa bãi và diện tích rừng bị cháy cũng
giảm dần.
Ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tuy gặp khó
khăn về cung ứng nguyên liệu, vật tư và thị trường nhưng đã
cA găng duy trì sản xuất, mở rộng diện gia công, nâng tỉ trọng
hàng tiêu đùng, hàng xuất khấu. Giá trị sản lượng công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 1993 đạt 36.9 triệu bằng
105% kế hoạch; nám 1994 đạt 65.9 triệu bằng 146% kế
hoạch; năm 1985 đạt 87 triệu bằng 158% kế hoạch.
Lĩnh vực phân phối lưu thông và dịch vụ, tình hình phân
phối lưu thông có những chuyển biến tiến bộ trong việc nắm
hàng, nắm tiền, quản lý giá cả, giữ vững hai mặt hàng trọng
yếu là gạo và thịt, sắp xếp tiểu thương. Thương nghiệp xã hội
chủ nghĩa trong ba năm có bước phát triển cả số lượng và chất
lượng, mạng ỉirới phục vụ, kinh doanh mở rộng hơn trước và
bước đầu sắp xếp bố trí họp lý hơn, toàn thành phố có 5 công
ty chuyên doanh, một trạm vật tư nông nghiệp, hệ thống họp
tác xã mua bán gồm có 16 đơn vị cơ sở, hệ thống hợp tác xã tín
dụng có 11 cơ sở, 4 cửa hàng; phương thức phục vụ, kinh
doanh có bước chuyển biến, đã mở rộng liên kết kinh tế, trao
dổi hàng hóa VỚI nhiều địa phưong, đơn vị trong và ngoài tỉnh,
khai thác được hàng chục triệu đồng vật tư, hàng hóa phục vụ
sán xuất và đời sống nhân dân.
Hoạt động tài chính và ngân hàng có nhiều tiến bộ, thu
ngân sách và tiền mặt hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch, góp
phan quan trọng vào nguồn thu của tỉnh và bao đảm cơ bản
nhu cầu chi của thành phố.
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Cùng với ngành tài chính, ngành ngân hàng, hoạt động
xuất, nhập khẩu kết quả mỗi năm đều tăng, giá trị thực hiện
xuất khẩu năm 1982 là: 12.2 triệu; năm 1983 là: 14.8 triệu;
năm 1984 là: 19.3 triệu; năm 1985 là: 62.5 triệu, v ề ngoại tệ
năm 1983: 130.000 đồng; năm 1984: 180.000 đồng; năm
1985: 572.000 đồng RƯP/ƯSD. Trong đó xuất khẩu địa
phương tăng nhanh nhờ tạo được những mặt hàng mới tò
nông sản và mở rộng gia công cho nước ngoài. Đã nhập khẩu
gần 400 tấn gạo, hàng trăm tấn phân bón, vật tư, vật liệu xây
dựng và một số hàng tiêu dùng phục vụ cho sản xuất và đời
sống.
Nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật
Với phương châm “Nhà nước và nhân dân củng làm” đã
xây dựng được một số công trình vừa và nhỏ chủ yếu phục vụ
sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt công cộng ở phường, xã,
trong đó có một số địa phương hưởng ứng phong trào tích cực
như xã Xuân Trường, phường 2, phường 3, hợp tác xã Tự
Phước, tập đoàn 6 Đa Lộc...
Công tác cải tạo, sắp xếp lại sản xuất, về nông nghiệp có
6 họp tác xã và 54 tập đoàn sản xuất, trong đó nhiều đơn vị đã
được củng cố và nâng chất lượng, do vậy đã phát triển sản
xuất, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, có tích luỹ,
đời sống người lao động tương đối ổn định; về tiểu thủ công
nghiệp có 22 hợp tác xã và có 36 tổ hợp tác chế biến gỗ và
nông sản. Trong thương nghiệp đã vận dụng các hình thức tổ
chức quá độ, thu hút gần 200 hộ buôn bán nhỏ về lương thực,
thực phẩm, vải sợi, ăn uống hợp tác kinh doanh với Nhà nước,
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sứ dụng một số người có tay nghề vào ngành thương nghiệp,
tổ chức tập huấn cho hơn 200 cán bộ quản lý họp tác xã, tập
đoàn sản xuất, nhờ đó các đon vị tiên tiến điển hình vẫn phát
huy tốt tác dụng.
vè nhiệm vụ chăm lo đời sống, trong 3 năm dân số thành
pho tững thêm 8%, nhưng nhờ sản xuất phát triển, được sự hỗ
trợ cùa Tỉnh và Trung ương, thành phố mở rộng quan hệ kinh
tế, trao đổi hàng hóa với các địa phương bạn nên đã tạo được
quỹ hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng, duy trì mức
cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu;
giải quyết việc làm cho gần 2.500 người trong độ tuổi lao
dộng. Tuy vậy, đời sống nhân dân còn khó khăn nhất là công
nhân viên chức và lực lượng vũ trang do tình hình giá cả tăng
nhanh, đồng lương thực tế giảm sút, việc cung cấp những mặt
hàng định lượng không kịp thời, không bảo đảm số lượng và
chất lượng, số người chưa có việc làm hoặc việc làm chưa ổn
dịnh còn nhiều, các nhu cầu về nhà ở, đi lại, chữa bệnh và đời
sống văn hóa còn thiếu thốn.
Lĩnh vực văn hóa-xã hội
Về giáo dục, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần
thứ 16 của ban chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa III) về
công tác giáo dục, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và ngành
giáo dục tổ chức tốt việc phối kết họp giữa các ngành, các
đoàn thể cùng toàn xã hội tham gia vào việc giáo dục thế hệ
trỏ. Dồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ thầy cô giáo, nâng
cao (rình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất
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phục vụ dạy và học. Do vậy, chất lượng giáo dục đã ngày càng
nâng cao, riêng năm 1985, kết quả tốt nghiệp phổ thông cơ sở
đạt 98,5%, chuyển lớp trên 90%, sĩ số học sinh các trường phổ
thông mỗi năm đều táng, năm học 1984-1985 có: 28.392 em
so với năm học 1976-1977 là 24.456 em. Trong đó phổ thông
trung học có 3.328 em, phổ thông cơ sở có 25.084 em, học
sinh phổ thông là người dân tộc có 504 em. v ề bổ túc văn hóa
được duy trì cả hệ cơ sở và trung học, số người theo học các
lớp là 1.028 người (trong đó phổ thông cơ sở là 536 người, hệ
trung học 492 người, số học viên tốt nghiệp hàng năm), 19811982 là: 116 người, 1982-1983 là: 153 người, 1984-1985 là:
213 người.
Công tác y tế, chăm sóc sức khoè nhân dân được quan
tâm, nhất ỉà mạng lưới y tế cơ sở, đàu tư trang thiết bị, bồi
dưỡng đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn. Nổi bật của hoạt
động y tế là phong trào sinh đẻ có kế hoạch, cuộc vận động đã
làm chuyển biến khá tốt trong cán bộ công nhân viên chức và
quần chúng nhân dân; thường xuyên kiểm tra vệ sinh phòng
dịch và phòng ngừa bệnh sốt rét cho đồng bào xã Tà Nung.
Cùng với sự nghiệp giáo dục, y tế, hoạt động văn hóa
nghệ thuật, thông tin tuyên truyền và thể dục thể thao đã phát
huy vai trò trong việc xây dựng nền văn hóa mới, con người
mới, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan, văn hóa đồi truỵ, phản
động, ngăn chặn kịp thời những luận điệu tuyên truyền xuyên
tạc và chiến tranh tâm lý của địch.
Tuy nhiên, so với yêu cầu thì vẫn còn nhiều mặt yếu kém
như: chưa xây dựng được các công trình văn hóa, công tác
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thông tin tuyên truyền có lúc chưa kịp thời, thiếu nhạy bén,
việc xây dựng nền văn hóa mới, con người mới chưa có kết
quả đáng kể; công tác vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ sức khoẻ
cho nhân dân két quả chưa cao; giải quyết trợ cấp thường
xuyên cho các đối tượng diện chính sách thực hiện chậm đã
ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ hưu trí, mất sức. Hoạt
dộng khoa học kỹ thuật kết quả đạt được còn thấp, chưa thu
hút được đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu và ứng dụng
tiến bộ khoa học kỳ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế-văn
hỏa xã hội của thành phố.
Công tác an ninh quốc phòng
Thực hiện Nghị quyết 13 của Bộ chính trị về việc “Tiếp
tục củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, bảo vệ
Tổ quốc”; Nghị quyết hội nghị Tình uỷ lần thứ 7 (khóa III)
“Ve cõng tác quốc phòng,, công tác quân sự địa phương”, ngày
6 tháng 5 năm 1984, thành uỷ đã có Nghị quyết 12/NQTƯ về
công tác quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 19841985, Nghị quyêt đề ra phương hướng, nhiệm vụ giáo dục,
quán triệt đường lối chiến tranh nhân dân và quốc phóng toàn
dân, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố hiếu
sâu hom về âm mưu, thủ đoạn thâm độc xảo quyệt cả trước mắt
và lâu dài của kẻ thù. Nhận thức đầy đủ đặc điểm, vị trí, thuận
lựi, khó khăn đê phấn đấu vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Thực hiện Nghị quyết, được sự quan tâm của tỉnh và sự
phối hợp của các lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đã
(1ổu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động của bọn phản
cách mạng, tội phạm hình sự; bảo vệ an toàn các mục tiêu
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trọng yếu về kinh tế, chính trị, các đoàn khách Trung ương và
Quốc tế. Kết quả trong 3 năm đã triển khai một bước về xây
dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân
dân; vượt chỉ tiêu phát triển dân quân tự vệ và tham gia nghĩa
vụ quân sự hàng năm. Những kết quả trên đã góp phần giữ
vững tình hình an ninh chính trị và ổn định từng trật tự xã hội
của thành phố.
Tuy nhiên, trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện vẫn còn một
số khuyết điểm như: Đánh giá và hiểu tình hình chưa sâu, một
bộ phận cán bộ, nhân dân còn mất cảnh giác với kiểu chiến
tranh phá hoại nhiều mặt của địch, phong trào quần chúng bảo
vệ an ninh tố quốc chưa thực sự có chiều sâu; trật tự an toàn xã
hội có lúc thiếu vững chắc, tội phạm hình sự, các tệ nạn xã hội
chưa giảm hẳn, pháp chế xã hội chủ nghĩa còn buông lỏng.
Chưa kết họp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng
với kinh tế để tạo thành một thế trận liên hoàn.
Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị
Công tác xây dựng Đảng, Quán triệt tinh thần các nghị
quyết của Trung ương và của Tỉnh uỷ về công tác xây dựng
Đảng, ngày 24 tháng 10 năm 1984, Ban Chấp hành Đảng bộ
thành phố ra nghị quyết về củng cố kiện toàn tổ chức Đảng
theo yêu cầu chỉ thị 24 CT/TW của Trung ương.
Nhiệm kỳ 1983-1986, Các tổ chức cơ sở Đảng đã gắn
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương với các
nhiệm vụ trung tâm, đột xuất, đề ra chương trình hành động ở
mỗi cấp, mỗi ngành và đơn vị; chất lượng sinh hoạt ở các cơ sở
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Đảng được nâng lên một bước, bảo đảm nguyên tắc tập trung
dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong nội bộ; phàn
lớn cán bộ, đảng viên giữ được lập trường quan điểm trong
đấu tranh giữa hai con đường, rèn luyện phẩm chất cách
mạng, xây dựng đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò và phẩm
chất cùa người đảng viên cộng sản trong các phong trào.
Công tác phát triển Đảng có nhiều chuyển biến, từ việc
tạo nguồn, phân loại và tổ chức bồi dưỡng kết nạp đều được
chú ý hơn trước, đã tổ chức bồi dưỡng cho 317 đối tượng và
kết nạp được 75 Đảng viên mới. Đồng thời quan tâm đến công
tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, từng bước đưa hoạt
động của trường Đảng thành phố vào nề nếp, trong năm 1985
đã mở được 7 lớp bồi dưỡng và đào tạo, gồm 559 người tham
gia học tập, thực hiện chỉ thị 34 của Ban bí thư Trung ương
Đảng về công tác kiểm tra kỷ luật Đảng, giải quyết đơn, thư tố
cáo, đã thi hành kỷ luật 25 trường hợp.
Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng vẫn còn bộc lộ một số
khuyết điểm, nhất là trong công tác chính trị tư tưởng và tổ
chức, có một số một cán bộ đảng viên tỏ ra lo lắng, bi quan,
giảm lòng tin, nặng tư tưởng bảo thủ, trông chờ ỷ lại, thiếu
năng động sáng tạo, không dám nghĩ, dám làm, dám chịu
trách nhiệm; ý thức tổ chức kỷ luật trong việc chấp hành và
thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng chưa cao và
thiếu nghiêm túc. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư
tưởng còn yếu, nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà
nước chưa được phổ biến kịp thời và sâu rộng, tổ chức quán
triệt chậm và thiếu đồng bộ.
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Khái quát tình hình đội ngũ cán bộ, Đảng viên từ sau
ngày giải phóng đến năm 1985 nhưsau:
Tháng 4 năm 1975, thành phố trực thuộc khu uỷ VI lúc
đó có 18 tổ chức cơ sở Đảng (có một Đảng uỷ công an) với 30
Đảng viên 426 đồng chỉ.
Từ tháng 6 năm 1976 đến tháng 5 năm 1977, thành phố
được sáp nhập vào Tỉnh Lâm Đồng, giải thể 8 phường, thành
lập 3 Đảng uỷ trực thuộc tỉnh, số lượng Đảng viên là 135 đồng
chí.
Tháng 5 năm 1977, thực hiện quyết định số 12 QD/TV
của tỉnh, uỷ Lâm Đồng thành lập lại thành phổ, Đảng bộ Đà Lạt
có 148 Đảng viên, sinh hoạt trong 16 tổ chức cơ sở Đảng.
Thực hiện quyết định số 14 QĐ/TV của thường vụ tỉnh
uỷ Lâm Đồng ngày 15 tháng 7 năm 1978, Tỉnh bàn giao cho
Thành uỷ trực tiếp quản lý 54 íổ chức cư sở Đảng của Tỉnh và
Trung ương (có 7 tổ chức cơ sở Đảng Trung ương), ngày 20
tháng 6 năm 1979 Thành uỷ tiếp nhận thêm 2 tổ chức cơ sở
Đảng của hai xã Xuân Trường và Xuân Thọ và tháng 11 năm
1979 thành lập xã Tà Nung, cấp trên tăng cường Đảng viên
thành lập một cơ sở Đảng có 3 đảng viên. Như vậy, đến cuối
năm 1979, Đảng bộ Đà Lạt có 83 tổ chức cơ sở Đảng với
1.300 Đảng viên.
Tháng 7 năm 1983, thực hiện chỉ thị của Trung ương và
quyết định của Tỉnh uỷ, Thảnh uỷ bàn giao lại cho Tỉnh và
Trung ương 41 tổ chức cơ sở Đảng vả tính đến tháng 10 năm
1984, Đảng bộ Đà Lạt có 35 tổ chức cơ sở Đảng với 628 đảng
viên.
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Tháng 12 năm 1984, tỉnh giao lại cho thành phố quản lý
20 cơ sờ Đảng. Đến cuối tháng 9 răm 1985, Đảng bộ thành
phố Đà Lạt có 58 tổ chức cơ sở Đảng, với tống số Đảng viên ỉà
942 đồng chí (trong đó có 294 Đảng viên nữ, 2 Đảng viên
người dân tộc).
Tỉnh hình biến động trên đây đã làm cho công tác xảy
dựng, cung cố và kiện toàn tổ chức cơ sở vốn đã khó khăn lại
càng khó khăn phức tạp và gav gắt hơn.
Xây dựng chính qiíyền, các đoàn thể quần chúng
Qua cuộc bầu cử hội đồng nhân dân phường, xã và thành
phố khóa IV nhiệm kỳ 1984-1986 đã bầu được 55 đại biểu, uỷ
ban nhân dân thành phô có 13 đồng chí. So với khóa trước thì
các đồng chí trong uỷ ban nhân dân thành phố tuổi đời ít hơn,
có trình độ lý ỉuận và chuyên môn khá hơn trước, uy ban nhân
dân các phường xã được củng cố một bước, trong 9 chủ tịch có
8 đồng chí ỉà đảng viên và một đồng chí là dân tộc ít người,
trình độ, chất lượng của cán bộ cơ sở đã nâng lên một bước cả
năng lực và phẩm chất, bước đầu đã làm tốt công tác quản lý
xã hội, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và
Nhà nước, là nòng cốt cho các phong trào quần chúng ở địa
phương.
Các tổ chức quần chúng như Mặt trận tổ quốc thành phố,
I)oàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tập thể
thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, tổ chức Công
đoàn thành phố trong năm 1984 đều đã tổ chức Đại hội bầu lại
Han Chấp hành. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể đều có
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bước chuyển biến tiến bộ. Sau Đại hội, các đoàn thể đã chú ý
củng cố cơ sở và đẩy mạnh các phong ữào thi đua thực hiện
nhiệm vụ chính trị của địa phương, thúc đẩy sản xuất, chuyển
cơ cấu cây trồng, tham gia sắp xếp, quản lý thị trường và xây
dựng các công trình thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Thành tựu và khuyết điểm 10 năm (1975-1985)
Trong 10 năm (1975-1985), dưới ánh sáng các nghị
quyết của Trung ương Đảng, sự lãnh đạo của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Đảng bộ và quân dân các dân tộc
thành phố Đà Lạt đã phát huy truyền thống cách mạng, vựợt
qua nhiều khó khăn, trở ngại, phấn đấu thực hiện và đạt được
những kết quả có ý nghĩa quan trọng, tạo ra thế và lực mới trên
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc
phòng.
Thiết lập và xây dựng hệ thống chuyên chính vô sản,
trấn áp bọn phản cách mạng, giữ vững an ninh chính trị và trật
tự an toàn xã hội, sau ngày giải phóng, được sự lãnh đạo và chỉ
đạo trực tiếp của khu uỷ VI, Đảng bộ Đà Lạt đã liên tục phát
động quần chúng thiết lập và củng cố lực lượng chuyên chính
vô sản, xây dựng các đoàn thể quần chúng, trấn áp bọn phản
cách mạng, ổn định đời sống nhân dân.
Ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động phe nhóm gây bạo
loạn của bọn phản động, bọn tình báo, gián điệp, tội phạm
hình sự bảo vệ tài sản Nhà nước, tài sản nhân dân, giữ vững an
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đã cơ bản tiêu diệt và
làm tan rã lượng FULRO hoạt động ở địa bàn thành phố, cải
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tạo và giáo dục hàng chục ngàn binh lính, sỹ quan, nhân viên
của bộ máy nguỵ quân, nguỵ quyền tan rã tại chỗ. Đồng thời
với nhiệm vụ trấn áp là xây dựng lực lượng vũ trang, bán vũ
trang, tạo được thế mới, lực mới nên tình hình chính trị, trật tự,
an toàn xã hội luôn được giữ vững.
Nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa, thiết lập quan hệ sản
xuất mới, trong công tác cải tạo thương nghiệp tư bản, tư
doanh đã nhanh chóng cải tạo giai cấp tư sản, xoá bỏ bóc lột,
thu hồi tư liệu sản xuất tư sản chuyển thành sở hữu toàn dân,
xoá bỏ chiếm hữu nhà, đất, cải tạo tư sản thương nghiệp,
chuyển một bộ phận tiểu thương sang các ngành sản xuất
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Trong cải tạo nông nghiệp, đã tiến hành vận động nông
dân vào con đường làm ăn tập thể, quá trình cải tạo gắn liền
với xây dựng, tổ chức lại sản xuất, phân bố lại lực lượng, sắp
xếp lại ngành nghề trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,
giao thông vận tải, thương nghiệp dịch vụ trên địa bàn thành
phố.
Trên lĩnh vực sản xuất và đời sống, Đảng bộ và quân, dân
thành phố đã có nhiều quyết tâm và nỗ lực trên tất cả các mặt
sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lưu thông phân
phối, giao thông vận tải, xây dựng nhà đất, văn hóa, giáo dục,
y tế; đã phát huy năng lực, trình độ sản xuất của các ngành
kinh tế trong quá trình thực hiện những mục tiêu kinh tế -xã
hội mà các nghị quyết của Đảng bộ thành phố đã đề ra.
Công tác xây dựng Đảng, qua 15 năm, Đảng bộ Đà Lạt
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thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng cả về
chính trị. tư tưởng và tổ chức nhằm giáo dục nâng cao phẩm
chất đạo đức, năng lực và sức chiến đấu của Đảng, chú ý xây
dựng các cấp uỷ Đảng, củng cố các phòng ban chuyên môn và
các 1.0 chức cơ sở Đảng. Do vậy, phần lớn cán bộ, đảng viên
luôn giữ vững quan điểm lậo trường, giữ gìn phấm chất cách
mạng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trang ương
Đảng, của Tỉnh uỷ Lâm Đồng, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí,
phấn đấu thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và nhiệm
vụ chính trị của địa phương.
Tuy đạt được những kết quả trên, nhưng quá trình lãnh
đạo tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của
Đảng vẫn còn một sổ khuyết nliược điếm.
Trong lĩnh vực ki nh tể và đời sống, không xác định rõ cơ
cấu kinh tế của thành phố trong từng kế hoạch 5 năm. Do vậy,
chỉ giải quyết được nhữne công việc trước mắt mà chưa giải
quyết tốt mối quan hệ của những vấn đề cơ bản lâu dài; chưa
quán triệt sâu sắc tính chất và nội dung của chặng đường trước
mắt; chưa thấu suốt quan điêm lấy lao động, đấí đai, ngành
nghề để tập trung sức chỉ đạo, giải quyết mối quan hệ giữa cải
tạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa.
Trong chỉ đạo thực hiện, chưa có quy hoạch tổng thể và
kế hoạch cụ thể của các ngành để tính bước đi lâu dài, chưa
lường hết những khó khăn, đảo lộn về kinh tế- xã hội sau chiến
tranh, những thiếu thốn về vật tư, nhiên liệu trong điều kiện
nền kinh tế chung còn mất cân đối và phải đối phó với kiểu
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ thù.
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Công tác cải tạo quan hệ sản xuất, xây dựng lực lượng
sản xuất, tổ chức lại sản xuất và phân bố lại lao động, công tác
cải tạo trên các lĩnh vực tuy đạt được một số kết quả nhưng
chưa cơ bản, chưa vững chắc. Trong thời gian đầu triển khai
công tác cải tạo có quyết tâm, nhưng về sau sự chỉ đạo biểu
hiện sự buông lỏng, thiếu kính nghiệm trong việc định giá trị
sản phẩm, giá trị các tài sản cố định và quản lý thiếu chặt chẽ
nên một số tài sản bị thất thóat.
Lĩnh vực văn hóa xã hội công tác giáo dục chính trị tư
tường thiếu sắc bén, thiếu kịp thời, kém tính chiến đấu, không
nhạy cảm trước những vấn đề mới nảy sinh, chưa quan tâm
đúng mức công tác giáo dục tư tưởng, xác định lập trường giai
cấp trong cán bộ, Đảng viên, công nhân viên và trong nhân
dân; chưa quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng, pháp luật Nhà nước cho quần chúng, nhất là đồng
bào íheo đạo và vùng dân tộc ít người; chưa giáo dục sâu sắc
về tính chất và nội dung cuộc đấu tranh giai cấp giữa hai con
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa; chưa quán triệt
và đánh giá đúng cục diện tình hình của đất nước để xác định
rõ thái độ và trách nhiệm của mọi người đối với sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ tổ quốc; chưa chú ý đúng mức việc giáo dục
lối sống lành mạnh trong sạch, sống bằng chính kết quả ỉao
động của mình làm ra nhất là đối với thanh niên và nhân dân
lao động; nội dung xây dựng con người mới, nểp sống mới có
văn hóa, có kỷ luật, có phong thái lịch sự và văn minh chưa
được cụ thể hóa trên từng lĩnh vực, các loại hoạt động văn hóa,
nghệ thuật còn nghèo nàn...
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v ề lĩnh vực an ninh quốc phòng, công tác tuyên truyền
giáo dục cho toàn dân hiểu được bản chất, âm mưu, thủ đoạn
của kẻ thù chưa thường xuyên, đạt hiệu quả chưa cao. Do vậy,
một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn biểu hiện mơ
hồ mất cảnh giác trên một số lĩnh vực
Công tác quốc phòng toàn dân, xây dựng pháo đài của
thành phố và các phường, xã chưa vững chắc, chưa kết hợp
chặt chẽ giữa kinh tế và quốc phòng.
Công tác xây dựng đảng và các tổ chức chính quyền,
đoàn thể .bộ máy chính quyền từ thành phố đến các phường,
xã tuy đã được củng cố một bước nhưng năng lực quản lý kinh
tế, quản lý xã hội của cán bộ còn nhiều hạn chế, nhất là ở cơ sở.
Phong trào quần chúng tuy có được chú ý phát động để
xây dựng chính quyền, xây dựng thực lực, bảo đảm an ninh
chính trị, nhưng nội dung sinh hoạt của các đoàn thể còn
nghèo nàn, chưa tạo được thế và lực mới để làm chuyển hóa
phong trào.
Công tác xây dựng Đảng, chưa kết hợp chặt chẽ giữa
công tác tư tưởng và tổ chức, chưa thường xuyên quan tâm
đến giáo dục đường lối chính sách của Đảng, về chủ nghĩa
Mác -Lênin và giai cấp vô sản cho cán bộ, đảng viên. Do vậy,
một số cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, tư tưởng
bảo thủ, trì trệ còn phổ biến trong Đảng, tinh thần trách nhiệm
của một số cán bộ, đảng viên thiếu nghiêm túc, công tác đấu
tranh tự phê bình và phê bình yếu dẫn đến một số tổ chức cơ sở
đảng mất đoàn kết.
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Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý,
nhân dân làm chủ chưa rõ nét. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng chưa
nắm vững yêu cầu, mục đích của nhiệm vụ chính trị, còn chạy
theo sản xuất kinh doanh đơn thuần, chạy theo chỉ tiêu, máy
móc, quan liêu nên đã gây ra nhiều ảnh hưởng xấu, làm cho
quần chúng hiểu sai về Đảng, về chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phần thứ hai

ĐẲNG BỘ THẰiVH PHỐ ĐÀ LẠT LẢNH ĐẠO
lYHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC THựC HIỆIV

CỒNG CUỘC Đ ổi MỔI TOÀN DIÊN CỄA ĐẢNG
(1986

-

2000)

CHƯƠNG I
BƯỚC ĐẦU THựC HIỆN CÔNG

cuộc ĐỔI MỚI

(9/1986-10/1991)
I.
TỪNG BƯỚC ỔN ĐỊNH KINH- TẾ XÃ HỘI, TẠO
TÍCH LUỸ, HÌNH THÀNH c ơ CẤU CÔNG- NÔNG- LAM
NGHIỆP (9/1986-2/1989)
Đến giữa thập kỷ 80, bên cạnh những tiến bộ mới, nền
kinh tế nước ta nói chung, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt
nói riêng vẫn đứng trước những khó khăn, thử thách gay gắt,
các cân đối lớn của nền kinh tế quốc dân như lương thực, năng
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lượng, ngoại tệ, vật tư, tài chính còn rất căng thẳng. Cơ cấu
kinh tế chưa có chuyển biến đáng kể. Cơ chế quản lý mới chưa
hình thành rõ rệt. Tổ chức sản xuất và quản ỉý sản xuấỉ chưa
thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ, phân tán. Quan hệ sản xuất
mới còn ở trình độ thấp, kinh íế xã hội chủ nghĩa chưa được
củng cố vững chắc.
Nhằm củng cố lại bộ máy ỉãnh đạo, kịp thời để ra những
chủ trư ong chính sách thích hợp để chỉ đạo phong trào cách
mạng địa phương, từ ngày 20 đến 24 tháng 9 năm 1986 đã
diễn ra đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ IV,
tham dự đại hội có 197 đại biểu, thav mặt cho 937 đảng viên
trong toàn đảng bộ thành phố.
Đại hội đã tập trung thảo luận, góp ý kiến vào các dự
thảo báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ
1986-1989. Đặc biệt, Đại hội giành nhiều thời gian thảo luận,
góp ý các văn kiện dự thảo của Ban Chấp hành Trung ương
trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng; Điều lệ
sửa đổi của Đảng cộng sản Việt Nam và tham gia góp ý các
văn kiện dự thảo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần
thứ III, đánh giá sự lãnh đạo toàn diện các mặt kinh tế, xã hội,
văn hóa, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, rút
ra những bài học kinh nghiệm trong ỉãnh đạo, chỉ đạo.
Xuất phát từ tình hình địa phưomg, Đại hội đã đề ra
phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 1986-1989 là: “Ra sức
khai thác sử dụng có hiệu quả nhất tài nguyên, thế mạnh và
khả năng hiện có để phát triển mạnh nông nghiệp đặc sản,
tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp và công nghiệp chế biến,
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mở nhanh các dịch vụ du lịch, bảo đàm cho ngưòi lao động
có dủ việc làm, từng bước ổn định tình hình kinh tế-xã hội,
tạo tích luỹ, hình thành cơ cấu công- nông- lâm nghiệp;
pháttríên sự nghiệp văn hóa xã hội, tăng cường an ninh trật
tự vù xây dựng quân sự địa phương vững mạnh
Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa IV gồm 39 đồng chí,
Ban thường vụ có 8 đồng chí, đồng chí Trần Thế Việt được
bầu làm Bí thư thành uỷ, đồng chí Trần Lộc và đồng chí
Phan Thiên làm phó Bí thư.
Ngay sau khi đại hội đại biểu Đàng bộ thành phố iần thứ
IV ĩhành công, thành uỷ Đà Lạt đã đề ra chương trình hành
động cụ thể, trước hết về công tác tư tưởng, yêu cầu các chi bộ,
các ngành, đoàn thế tổ chức phổ biến kết quá Đại hội nhằm
làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức và quán triệt đầy đủ tinh
thấn nội dung Nghị quyết đại hội đề ra, qua đó nâng cao hơn
nữa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, hảng hái phấn khởi thi
đua lao động sản xuất với chất ỉượng và năng suất cao nhất.
Nâng cao tính thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện và
đấu tranh ngăn chặn các thế ỉực thù địch.
Phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp đặc sản, tiểu công
nghiệp, thủ công nghiệp và công nghiệp chế 'biến nhằm tăng
nhanh nông sản hàng hóa, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu,
phấn đấu ổn định thị trường và giá cả để cải thiện đời sống
nhân dân.
Tạo bước chuyển biến đáng kể về mặt xã hội, phấn đấu
mọi người lao động có việc làm và được phân phối đúng, thực
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Xóa bỏ CO’chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện
sự nghiệp đổi m ói
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội nhiệm kỳ
1986-1988 trên các lĩnh vực theo định hướng sau: Đối với
nông nghiệp tiếp tục giữ vị trí hàng đầu về giá trị sản lương, về
tạo nguồn tích luỹ, về bảo đảm việc làm cho 1/3 số dân thành
phổ. Chuyên mạnh nghề rừng theo quy mô Lâm-Nông kết
hợp nhằm thu hút được nhiều lao động đang thiểu việc ỉàm và
tạo nguyên liệu cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế
biến nông, lâm thổ sản đê làm ra nhiều hàng tiêu dùng và xuất
khẩu. Đẩy nhanh các hoạt động dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh doanh du lịch của thành phố.
Tiêp tục phát triển mạnh nông nghiệp đặc sản cả trồng
trọt và chăn nuôi, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ chuyển dịch cơ
cẩu cây trồng, hình thành nhanh vùng chuyên canh đặc sản có
tỳ suất hàng hóa và giá trị kinh tế cao, kỉruvến khích nhân dân
và cán bộ công nhân viên chức phát triển mạnh kinh tế vườn,
chủ yếu là cây ăn trái đặc sản. Để đạt được những mục tiêu đó
cần phải có chính sách và biện pháp về đầu tư, gia công, giá cả
thu mua, tổ chức quản lý thích họp và triển khai rộng rãi các
dịch vụ kỹ thuật.
Bằng các chủ trương, biện pháp cụ thể, Đảng bộ Đà Lạt
đã chỉ đạo việc bố trí lại cơ cấu sản xuất và điều chỉnh cơ cấu
đầu tư theo hướng tập trung thực hiện những mục tiêu của ba
chương trình kinh tế, từng bước đổi mới cơ chế quản lý, phát
huy quyền tự chủ của cơ sở, phát triển sản xuất hàng hóa nhiều
thành phần. Do vậy, tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc
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dân hàng năm đều tăng, sản xuất tiếp tục phát triển, người sản
xuất chủ động trong kế hoạch và chủng loại cây trồng, đẩy
mạnh kinh te lộp thể, chuyển hướng kinh doanh tổng hợp có
hiộuquA.

Cơ clu* quản lý nông nghiệp được tháo gỡ về kế hoạch
hốu, không gò cp về cơ cấu chủng loại, thực hiện họp đồng
theo đơn đặt hàng thu mua, tiêu thụ sản phẩm theo cơ chế thị
Irường. Một số hợp tác xã, tập đoản sản xuất đã triển khai cơ
chế khoán gọn theo giá trị và sản lượng, chủ động trong kế
hoạch sản xuất tiêu thụ, có IKTÌ dự trừ được vật tư cho sản xuất
vụ sau.
Trong sản xuất nhờ chủ động được kế hoạch, nguồn vật
tu, phân bón, thuốc trừ sâu nên sản xuất phát triển, sản lượng
rau thương phẩm hảng năm tăng, riêng năm 1988 đạt 41.300
tấn, tăng ỉ 3.4% so với năm trước, các loại cây lương thực, hoa
các loại được duv trì cả về diện tích, năng suất và sản lượng.
Phát triển cây ăn trái đặc sản trong kinh tế vườn và kinh tế gia
dinh, giữ vững đản heo, phát triển đản bò sữa và cá nước ngọt,
khai hoang phục hóa trên 300 ha đất đưa vào sản xuất, mở
thc*rn ngànli nghề trong một sổ hợp tác xã và tập đoàn sản xuất.
( ỉiá trị sản lượng nông nghiệp chiếm tỷ trọng hàng đầu trong
tổng sản phẩm xã hội, giá trị sản ỉượng năm 1988 tăng 8% so
với năm 1987.
v ề công nghiệp, tiểu thù công nghiệp, các cơ sở sản xuất
(1ft sÁp xếp tổ chức, từng bước xác định sản phẩm chủ lực
mung lính mũi nhọn, giải quyết vấn đề nguyên liệu, vật tư cho
sản xuất, mở rộng năng lực sản xuất của các cơ sở quốc doanh
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như chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, làm vai trò nòng cốt
trong việc liên doanh, liên kết sản xuất với các cơ sở sản xuất
tập thể, tư nhân và cá thể bao gồm các mặt hàng gia công đan,
thêu, may mặc, chế biến tinh dầu xuất khẩu và chế biến gỗ cao
cấp. Ước thực hiện giá trị tổng sản lượng công nghiệp là 165
triệu đồng.
Trên cơ sở phát triển nông nghiệp đặc sản, nghề rừng,
tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến để tăng nhanh kim
ngạch xuất khẩu và dịch vụ làm đòn bẩy thúc đẩy sản xuất,
phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Các
ngành, các cấp đã từng bước đổi mởi cơ chế quản lý, vận dụng
các chính sách, nhất là quy định tạm thời của Hội đồng Bộ
trưởng về quyền tự chủ của các cơ sở để đẩy mạnh sản xuất
hàng xuất khẩu, động viên mọi thành phần kinh tế hộ cá thể, tư
nhân thông qua kinh doanh để tạo nguồn hàng xuất khẩu. Mọi
hoạt động xuất, nhập đều thực hiện theo kế hoạch thống nhất,
do uỷ ban nhân dân thành phố trực tiếp điều hành, những sản
phẩm có tính chất đặc sản, độc đáo và truyền thống, uỷ ban
nhân dân thành phố đã uỷ quyền cho các đơn vị sản xuất trực
tiếp xuất khẩu theo đúng thể thức và quy định hiện hành; mỗi
cá nhân, tổ chức tham gia xuất khẩu đều được phân phối công
bằng về quyền lợi do việc xuất khẩu những sản phẩm của
mình làm ra.
v ề dịch vụ du lịch, đã mở rộng các hoạt động dịch vụ,
khuyến khích các cơ quan,đơn vị có nhà khách, nhà nghỉ, các
hộ gia đình có điều kiện đều đăng ký đón nhận khách; xếp
chuyển một số biệt thự sang kinh doanh, liên kết với một số
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địa phương bạn xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ kinh doanh
du lịch với nguycn tắc đôi bên đều có lợi. Đồng thời, khuyến
khích các tập thổ và tư nhân đầu tư vốn để tổ chức các dịch vụ
du lịch, các hoạt động vui chơi giải trí và thực hiện chính sách
hão hộ quyền lợi của người kinh doanh.
Cốc ngành có chức năng phục như công ty du lịch, công
ty ăn uống, công ty dịch vụ tổng hợp Đà Lạt đã có kế hoạch
chủ động chuẩn bị các điều kiện vật chất để phục vụ du khách.
Công tác giao thông vận tải, thông tin, liên lạc, đã chú
trọng sử dụng các loại vận tải cơ giới, nửa cơ giới và thô sơ
phục vụ yêu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, quản lý chặt
chẽ trật tự giao thông trong thành phố, sắp xếp các luồng,
tuyến, bến bãi, quy định khu vực, phạm vi hoạt động cho từng
loại xe. Do đó đã đáp ứng nhu càu đi lại thuận tiện cho nhân
dân, bảo đảm trật tự, vệ sinh và mỹ quan của thành phố.
Tiếp tục củng cố các hợp tác xã vận tải, tăng cường giáo
dục và quản lý lực lượng công nhân vận tải gồm lái xe, lao
động bốc xếp, thực hiện nhiều biện pháp kiên quyết chống các
hiện tượng tiêu cực gây phiền hà đối với nhân dân, tăng cường
quản lý giá cước vận chuyển, xử lý nghiêm những hành vi vi
phạm.
Ngành thông tin, liên lạc đã tích cực phát triển thêm hệ
thống thông tin, liên lạc kể cả bưu chính và điện tín, bảo đảm
thông suốt, nhanh chóng mọi yêu cầu của Đảng, Nhà nước,
đén mọi địa bàn trong thành phố.
Trong đầu tư xây cơ bản, đầu tư chiều sâu để khai thác tối
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Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm được duy trì
thường xuyên.
Công tác giáo dục, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và
học ở các cấp học, ngành học; tại Nghị quyết sổ 16, ngày 15
tháng 6 năm 1987 của Đảng bộ thành phố về nhiệm vụ giáo
dục năm học 1985-1986 và 1986-1987 đã chỉ rõ: “Tiếp tục
phẩn đẩu làm xoay chuyển tình hình nhà trường gắn với đời
sổng, với mục tiêu kinh tế-xã hội; an ninh quốc phòng của
thành phố; qua đó từng bước lảm chuyển biến chất lượng
giáo dục toàn diện theo mục tiêu đào tạo con người mới xã
hội chủ nghĩa. Trên cơ sở giáo dục toàn diện, phải lấy công
tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức làm cơ sở; đồng thời
đẩy mạnh công tácgỉáo dục lao động, kỹ thuật tổng hợp và
hướng nghiệp; phổi hợp chặt chẽ giữa các ngành, cảc cấp
đế kế hoạch hóa vỉệc đào tạo và sử dụng học sinh ra trường,
quan tâm đúng mức hơn nừa đến các mặtphát trìến và nâng
cao chất lượng của sự nghiệp giảo dục mầm non và giáo dục
chuyên nghiệp dạy nghề. ”
v ề xây dựng củng cố hệ thống chính trị, Đảng bộ thành
phố Đà Lạt chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng là:
Không ngừng nãng cao vai trò tiên phong gương mẫu, xây
dựng, củng cố tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng
và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới tư duy và
phong cách lề lối làm việc; thường xuyên đào tạo cán bộ nhằm
giữ vừng bản chất cách mạng và khoa học, có sức chiến đấu
cao, thực hiện thắng lợi nhừng nhiệm vụ đề ra.
Mạnh dạn đưa vào cấp uỷ những đồng chí trẻ, có trình độ
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quản lý kinh tế, kỹ thuật, trưởng thành từ phong trào cách
mạng, bảo đảm tính kế thừa trong cấp uỷ, uỷ ban nhân dân các
cấp, các cơ quan tham mưu tổng hợp và các ngành quan trọng.
Đổi mới quan điổm về đánh giá cán bộ; lấy hiệu quả thực hiện
nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất, năng lực; lấy nhu
cầu nhiệm vụ làm căn cứ để bố trí cán bộ, khắc phục cách nhìn
bảo thù, hẹp hòi, cầu toàn đối với cán bộ trẻ, coi đây là nhiệm
vụ cấp bách và thường xuyên.
Đổi mới phong cách làm việc, bảo đảm nguyên tắc tổ
chức và sinh hoạt Đảng, khắc phục bệnh quan liêu hành chính,
cửa quyền, gia trưởng, phô trư ong hình thức gây phiền hà cho
quần chúng. Rèn luyện nâng cao phẩm chất cách mạng của
cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực
trong Đảng; coi trọng việc rèn luyện nâng cao phẩm chất,
gương mẫu, chống đặc quyền, đặc lợi. Kiên quyết đưa ra khỏi
Đảng những phàn tử không đủ tư cách, biến chất, tham ô,
buôn lậu, chuyên quyền độc đoán vô kỷ luật.
Thực hiện chủ trương của Đảng bộ thành phố, các cấp uỷ
Đảng đã triển khai học tập Nghị quyết 06,07, Nghị quyết 15,
Nghị quyết 10 của Bộ chính trị và Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Nghị quyết 09 của Tỉnh uỷ, Nghị quyết 05 của Đảng bộ
thành phố cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua triển khai
hục tập đã nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ mới của
cách mạng, thể hiện sự nhất trí và ủng hộ cao về chủ trương
íIlực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, tán thành các nguyên
tác tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát huy năng lực
của các thành phần kinh tế. Đe xuất các biện pháp lãnh đạo, tổ
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chực thực hiện nhiệm vụ phái triển kinh tế, củng cổ an ninh
chính trị trật tự xã hội, xây dựng củng cố hệ thống chinh trị,
đấy mạnh phát triển dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ
nghĩa, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng,
chống tư tưởng đa nguyên, cơ hội, cục bộ địa phương.
Kết quả sau Đại hội Đảng bộ hai cấp, bầu cử hội đồng
nhân dân ba câp đã sắp xếp, củng cố được các cơ sở Đảng,
chính quyền, phân công, điều chuyển một số cán bộ, nhất iả
trong ban chấp hành và hội đồng nhân dân các cấp, bước đầu
thực hiện tốt quy chế, điều hành công việc theo chương trình kế
hoạch, íô chức sinh hoạt chuyên đề ở các ngành, các cấp, đoàn
thể và các cơ sỏ Đảng.
Công tác xây dựng Đảng, trong 3 năm đã tổ chức được 4
lóp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 408 đối tượng ưu tú và đã
kết nạp được 119 đảng viên mới, trong đó 36 đọng chí cán bộ
phường, xã, 15 đồng chí nữ và 12 đảng viên người tại chỗ. Tính
đến cuối năm 1988, số đảng viên của toàn Đảng bộ là 1.342
đồng chí, sinh hoạt trong 75 tổ chức cơ sở Đảng.
Dưới sự ỉãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, qua 3 năm thực
hiện các Nghị quyết của Trang ương, của tỉnh, thành phố
Đà Lạt đã có những chuyển biến đáng kể, bộ mặt thành phố
ngày một khang trang. Các thành phần kinh tế đã tham gia đầu
tư, liên doanh, liên kết mở rộng sản xuất, kinh doanh. Do đó thu
hút được nguồn vốn, giải quyết việc làm cho người lao động,
đời sống của nhân dân cơ bản ổn định; các hoạt động văn hóaxã hội từng bước được củng cố; thực hiện phương châm “Nhà
nước và nhân dân cùng làm” đã giải quyết được một phần ngân
100

sách, góp phần chăm lo bảo vệ sức khoẻ, sửa chừa tu bổ trạm
xá, trường học w ...
Công tác tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tổ chức thường
xuyên, qua cuộc bầu cử hội đồng nhân dân ba cấp, quần chúng
nhân dân dã thể hiện rõ vai trò làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa,
dấu tranh xóa bở những tàn dư văn hóa lạc hậu. Tình hình an
ninh chính trị, trật tự xã hội từng bước được giữ vững, sự phối
bợp hoạt động của các ngành trong khối nội chính với chính
quyền địa phương, với các đoàn thể đã tạo thêm sức mạnh, đặc
biệt là việc triển khai chỉ thị 135 của Hội đồng Bộ trưởng, từ đó
Irật tự an toàn trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khuyết
điểm cần khắc phục như: Việc đổi mứi cơ chế quản lý còn lúng
túng, bị động, trình độ nhận thức của đội ngũ cán bộ còn nhiều
hất cập, phương pháp và biện pháp chỉ đạo thiểu đồng bộ, từ đó
dẫn đến vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh bị lu mờ, tình
trạng lợi dụng danh nghĩa nhà nước, liên doanh, liên kết để
trốn, lậu thuế còn phổ biến gây thất thu cho ngân sách Nhà
nước. Trong nông nghiệp, việc nhận thức quán triệt Nghị quyết
10 của Bộ Chính trị còn lệch lạc, do đó đã xảy ra tình trạng
tranh chấp đất đai ở nhiều địa phưcmg; chế độ học phí, viện phí
vẫn mang tính bình quân nên tâm trạng của người lao động
nghèo còn hoang mang, lo lắng. Bên cạnh đó tình hình chính trị
(Vmột số nước xã hội chủ nghĩa anh em diễn biến phức tạp đã
làm cho niềm tin của quần chúng và một số cán bộ, Đảng viên
gú\m sút.
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Đại hội Đại biểu Đáng bộ thành phổ lần thứ tư

II.
CHỦ TRƯƠNG GIẢI PHÓNG NĂNG L ự c SẢ
XUẤT, TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH BA CHƯƠNG TRÌNH
KINH TÉ LỚN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỀN HÀNG hóa
NHIỀU THÀNH PHẦN (3/1989-10/1991)
Sau hơn hai năm lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới,
trong tình hình khó khăn chung của cả nước chưa thóat ra khỏi
khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng với những cố gắng của
Đảng bộ và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố
tương đối được giữ vững, có một số tiến bộ hon trước. Tuy
nhiên, nền kinh tế vẫn trong tình trạng không ổn định, mẩt cân
đối, một số mặt còn nhiều khó khăn gay gắt, nhất là trong lĩnh
vực sản xuất và cân đối thu chi ngân sách, việc thực hiện dân
chủ xã hội chủ nghĩa và đổi mới hoạt động của hệ thống chính
trị cũng đạt được một số kết quả bước đầu, nhưng tình hình
công tác tổ chức, cán bộ vẫn còn nhiều hạn chế và yếu kém.
Để đánh giá đúng tình hình, đề ra phương hướng, mục
tiêu, tiếp tục vững bước trên con đường đôi mới, từ ngày 13
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đến ngày 15 tháng 3 năm 1989, Đảng bộ thành phố tiến hành
Đại hội đại biểu lần thứ V, về dự Đại hội có 179 đại biểu, thay
mặt cho 1.342 đàng viên của 75 tổ chức cơ sở Đảng trong
thành phố.
Đại hội tập trung thảo luận đánh giá nhũng kết quả đã đạt
được, đồng thời nhận rõ những thiếu sót khuyết điểm và thực
trạng »ình hình kinh tế - xã hội còn có những khó khán: Sản
xuất nông nghiệp nhìn chung vẫn chưa ổn định, thu nhập của
nông dân còn phụ thuộc nhiều vào giá cả thị trưÒTig, khoa học,
kỹ thuật chưa phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp ,
Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ cônẹ nghiệp vẫn còn
nhiều khó khăn, ĩigành gia công đan, thêu và may mặc chưa
được mở rộng, ngành mỹ nghệ truyền thống bị giảm sút, nhiều
cơ sở thiếu vốn, trang bị kỹ thuật thô sơ, lạc hậu do vậy năng
suất thấp, giá thành sản phẩm cao.
Những việc làm được và chưa làm được, những ưu điểm
và khuyết điểm írong lĩnh vực hoạt động của thành phố trong
nhiệm kỳ 1986-1989 gắn liền với sự lành đạo của thành uỷ và
ban Thường vụ thành uỷ: Trong chỉ đạo kinh tế chậm có chủ
trương lãnh đạo đối với kinh tế tập thể khi chuyển sang cơ chế
mới dẫn đến việc các đon vị kinh tế tập thể kể cả trong nông
nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp suy yếu, tan rã
hàng loạt không đúng với tinh thần chỉ đạo đối với kinh tế tập
thể của Đảng; buông lỏng quản Ằý để cho xí nghiệp may gia
công xuất khẩu, công ty thương mại, họp tác xã mua bán
thành phố kinh doanh thua lỗ lớn, nợ nhà nước và nhân dân
không có khả năng thanh toán, gây ảnh hưởng lớn kéo dài.
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Xuất phát từ tình hình địa phương, căn cứ quan điểm đổi
mới và mở cừa của Đảng, nhất là đổi mới cơ chế quản lý gắn
liền với đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ. Đại hội đã đề ra
phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 1989-1991 là: “Ra sức
giải phóng năng lực sản xuất để tập trung đẩy mạnh thực
hiện 3 chương trình kinh tế lớn theo hướng phát triển kinh
tế hàng hóa nhiều thành phần, nhằm từng bước đáp ứng
yêu cầu phát triển du lịch quốc tế góp phần kiềm chế và đẩy
lùi dần lạm phát, giải quyết việc làm cho người lao động,
xây dụng nếp sống văn hóa văn minh, thực hiện công bằng
xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đổi
mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính
trị. Tập trung xây dựng tỏ chức cơ sở Đảng và đào tạo cán
bộ theo yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới”.
Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban chấp hành khóa V,
Ban thường vụ thành uỷ có 9 đồng chí. Đồng chí Trần Thế Việt
tiếp tục giữ chức vụ Bí thư thành uỷ, đồng chí Hồ Ngọc Thắng
và đồng chí Phan Thiên phó bí thư thành uỷ.
Để Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, Đảng bộ thành
phố Đà Lạt đã đề ra một số giải pháp cho nhiệm kỳ 1989-1992
là: Phải tích cực thực hiện việc đối mới cơ chế quản lý và
chính sách kinh tế nhằm giải phóng lực lượng sản xuất,
khai thác mọi tiềm năng và thế mạnh của thành phố du lịch,
chuyển mạnh các đơn vị kinh tế sang hạch toán kinh doanh
xã hội chủ nghĩa, mở rộng quyền tự chủ cơ sở, mở rộng hợp
tác quốc tế, đẩy mạnh úng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để
phát triển sản xuất hàng hóa nhiều thành phần. Giải quyết
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hài hòa mối quan hệ về lợi ích nhằm tạo được phong trào
lao động sảng tạo, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đối mới công
tác tổ chức và cản bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có
năng lực và trình độ quản lý, có phẩm chất đạo đức đáp ứng
yêu cầu (loi mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế
- xã hội nhiệm kỳ 1989-1991.
Thực hiện các mục tiêu kỉnh tế xã hội
Thực hiện mục tiêu của ba chương trình kinh tế theo đặc
điểm và tính chất của một trung tâm du lịch, trong điều kiện
Đà Lạt có tiềm năng và thế mạnh về du lịch, nghỉ dưỡng, có
thời cơ tranh thủ hợp tác quốc tế để phát triển công nghiệp du
lịch.
Trong 3 năm 1989-1991, ngành du lịch đã khẩn trương
chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất kỹ thuật để thực hiện
việc kinh doanh du lịch, tiến hành sắp xếp lại sản xuất kinh
doanh của công ty dịch vụ du lịch Đà Lạt, các khách sạn, phát
huy quyền chủ động của cơ sở, của khách sạn, cửa hàng, thực
hiện việc hạch toán độc lập, tự chịu trách nhiệm.
Thông qua nguồn vốn liên kết giữa các thành phần kinh
tế, liên kết với các địa phương để đầu tư nâng cấp các khách
sạn, phục hồi các cơ sở cũ, xây dựng thêm cơ sở mới, tôn tạo
lụi cảnh quan, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục
Ihể thao, tham quan nghỉ dưỡng.
Đi đôi với phát triển du lịch, đã chú trọng phát triển các
Itgành nghề dịch vụ phục vụ du lịch như dịch vụ lưu thông,
Inru diộn, dịch vụ nhà ở, dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao,
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nghỉ dưỡng phục hồi sức khoẻ; dịch vụ pháp lý, dịch vụ khoa
học kỳ thuật, địa ốc, dịch thuật, quảng cáo, mỹ thuật, mỹ nghệ,
tin học, giao dịch, cố vấn và giới thiệu; cho phép các thành
phần kinh tế ngoài quốc doanh được đăng ký các dịch vụ nói
trên. Phát triển các ngành thủ công mỹ nghệ, tạo ra những sản
phẩm hàng hóa mang tính đặc thù của Đà Lạt có chất lượng và
thẩm mỹ có sức thu hút du khách.
Với sự phát triển đa dạng, phong phú của ngành du lịch,
thương mại trong các thành phần kinh tế, hàng năm tỷ trọng
thu nhập của hoạt động này trong cơ cấu kinh tế của thành phố
đã tăng lên rõ rệt. Dịch vụ du lịch, dịch vụ phát triển đã tạo ra
sự cân đối, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất, tiêu thụ sản
phẩm, lưu thông hàng hóa, nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của xã
hội, làm cho tình trạng khan hiếm giả tạo vật tư hàng hóa trên
thị trường giảm hẳn, góp phần tạo thêm việc làm và thu nhập
cho nhiều hộ gia đình và người lao động. Doanh số 3 năm tăng
trung bình từ 31-33%; năm 1991 so với năm 1989 tăng 75%;
tỷ trọng nền kinh tế của thành phố là 27.5% năm 1989 lên 32%
năm 1991.
Tuy vậy, trong quá trình phát triển đã xuất hiện sự cạnh
tranh không lành mạnh, trong khi đó công tác quản lý Nhà
nước còn nhiều hạn chế, yếu kém nên tình trạng trốn thuế, thất
thu thuế còn lớn, gây ra những phức tạp mới trong quản lý đô
thị, quản lý trật tự xã hội và thị trường. Nhà nước thiếu cơ chế
chính sách hợp lý để phát triển dịch vụ du lịch, nhất là các
điểm kinh doanh du lịch.
Chương trình lương thực, thực phẩm, tiếp tục phát triển
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mạnh nông nghiệp đặc sản theo hướng kinh doanh tổng hợp
gán với sản xuất công nghiệp chế biến nông-lâm sản. Giữ mức
rau thương phẩm từ 4 đến 4,5 vạn tấn/năm, đẩy mạnh xuất
khẩu rau, hoa và dược liệu ở thị trường khu vực 1, khu vực 2,
klm Vực Dông Nam Á.
Sản xuất nông nghiệp thành phổ đã chuyên nhanh sang
CƯchế mới, sản xuất gắn với thị trường, thực hiện Nghị quyết
10 cùa Bộ Chính trị, hộ nông dân là đơn vị sản xuất tự chủ phù
hựp với vùng rau Đà Lạt nên đã động viên được nông dân
phục hồi diện tích đất hoang hỏa, thâm canh tăng năng suất và
chuyển cơ cấu cây trồng, giữ sản ỉượng rau hàng năm đạt trên
40.000 tấn; các loại hoa, dược liệu, cây ăn trái đều tăng hoai;
một số sản phẩm nông nghiệp được chế biến ỉàm tăng thêm
giá trị sản phẩm và gắn được với thị trường tiêu thụ. Giá trị sản
phấm nông nghiệp chiếm tỷ trọng 46% trong nền kinh tế của
thành phố, đời sống của nông dân từng bước ổn định.
Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn chưa ổn định, thu
nhập của nông dân còn phụ thuộc nhiều vào giá cả thị trường,
trong tiêu thụ sản phẩm thường bị tư thương ép giá nên nông
dân thiếu phấn khởi và không yên tâm đầu tư sản xuất. Đất
nông nghiệp còn nhiều nhưng chưa khai thác hết, trong khi đó
lụi có tình trạng khai phá đất đồi bừa bãi làm kiệt quệ vốn rừng
vủ cánh quan của thành phố du lịch.
Thu chi tài chính của thành phố có nhiều tiến bộ trong
viộc khai thác thêm nguồn thu, chống thất thu, tiết kiệm chi,
nhối là chi hành chính. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn của
tinh, múc điều tiết cho thành phố có hạn, lại để thất thu thuế
107

lớn đã làm cho ngân sách thành phố luôn căng thẳng, làm hạn
chế đến yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ mục tiêu phát
triển kinh tế.
Trong lâm nghiệp tiến hành quản lý và bảo vệ theo chế
độ rừng cảnh quan, cây xanh đô thị, phủ xanh đất trống, đồi
trọc theo quy hoạch, gắn bảo vệ thảm thực vật với bảo vệ môi
trường, khí hậu; tiến hành giao đất, giao rừng cho cơ sở
phường, xã và nhân dân quản lý, thực hiện chính sách rừng có
chủ, tăng cường kiểm tra và giám sát các lâm trường trong
việc khai thác.
Đi đôi với việc ổn định và phát triển sản xuất, trong
những năm 1989-1991, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành
phần tiếp tục phát huy, nhất là trong sản xuất nông nghiệp,
dịch vụ đời sống, dịch vụ du lịch, lưu thông hàng hóa, thương
nghiệp và một số bộ phận trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp,
hình thành sự cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế để phát
triển. Kinh tế quốc doanh sau một thời gian lúng túng, khó
khăn khi chuyển sang cơ chế mới đến năm 1991 đã củng cố
lại, bước đầu các đơn vị thực hiện việc tự chịu trách nhiệm về
sản xuất, bảo đảm lương cho công nhân và làm nghĩa vụ đối
với Nhà nước, phương thức quản lý trong sản xuất kinh doanh
đã có những thay đổi cơ bản như: Tiếp cận với thị trường và
đạt hiệu quả kinh tế, giảm khâu trung gian và bộ máy hành
chính, phát huy khả năng của người lao động và liên kết với
các thành phần kinh tế khác để phát triển. Kinh tế tập thể trong
nông nghiệp đã triển khai thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ
Chính trị nên đã khai thác được các tiềm năng trong nông
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nghiệp; một số cơ sở đã có sự điều chỉnh về quan hệ sản xuất,
sản xuất gắn với thị trường, hộ gia đình xã viên là đơn vị kinh
tố tự chù, Ban quản lý đảm bảo khâu dịch vụ cho sản xuất. Các
Ihành phần kinh tế tư nhân, cá thê và gia đinh phát triển sản
xuát vi\ dịch vụ góp phần tăng nhanh năng lực sản xuất hàng
lỉóu cùa địa phương.
Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế nhiều thành phần trong 3
năm 1989-1991 cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế như: Kinh tế
•quốc doanh chậm được sắp xếp lại theo hướng tập trung củng
cố những cơ sở trọng tâm, then chốt, còn tình trạng phát triển
tràn lan làm cho kinh tế quốc doanh bị suy yếu, nhất là ở thời
kỳ đầu thực hiện cơ chế mói. Kinh tế tập thể trong nông
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp chậm được củng
cố sắp xếp lại theo hướng điều chỉnh quan hệ sản xuất, nên
còn một số cơ sở tồn tại chỉ là hình thức hoặc đã tan rã nhưng
chậm được giải quyết dứt khoát. Riêng kinh tế tập thể trong
nông nghiệp trong quá trình thực hiện Nghị quyết 10 không
tốt nên gây ra tranh chấp ruộng đất giữa các hộ gia đình, có
nơi phát triển thành vấn đề chính trị - xã hội phức tạp. Thành
phan kinh tế tư nhân cá thể tuy có phát triển nhưng những cơ
sở đầu tư lớn cho sản xuất chưa nhiều. Trong lĩnh vực thưong
nghiệp, dịch vụ vận tải, lưu thông hàng hóa, cung ứng vật tư,
tinh trạng hoạt động ngoài sự kiểm soát của Nhà nước còn
nhiều, gây thất thu thuế lớn, ảnh hưởng nhiều đến trật tự xã
hội, mỹ quan đô thị. Việc hình thành mới những đơn vị kinh tế
quốc doanh và tập thể trong quá trình hoạt động do những
Iiguyỏn nhân khác nhau dẫn đến kiiili doanh không hiệu qua,
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mất khả năng thanh toán, gây ra những hậu quả phức tạp về
kinh tế, chính trị xã hội, thiệt hại cho Nhà nước và cho nhân
dân.
Chương trình hàng tiêu dùng, Đảng bộ thành phố Đà Lạt
chủ trương phát triển sản xuất hàng tiêu dùng bằng nhiều hình
thức, nhất là họp tác gia công quốc tế nhằm tạo điều kiện quan
ừọng để tăng kim ngạch xuất khẩu, chống lạm phát, giải quyết
lao động, góp phần thực hiện mục tiêu ổn định tình hình kinh
tế -xã hội của thành phố.
Xuất phát từ đặc điểm của thành phố du lịch và xu thế
của thời đại, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thành phố, thực
hiện chính sách tiêu dùng họp lý và tiết kiệm, tiêu dùng theo
kết quả lao động của mọi thành viên trong xã hội. Mục tiêu
của chương tìn h phát triển hàng tiêu dùng ià nhằm đáp ứng
nhu cầu bình thường về những sản phẩm thiết yếu cho đời
sống vật chất và văn hóa của nhân dân, phục vụ du lịch, xuất
khẩu tại chỗ, tiến đến cạnh tranh trong khu vực và trên thị
trường thế giới.
Phương thức phát triển sản xuất hàng tiêu dùng của
thành phố hướng vào trọng tâm là công nghiệp chế biến nông,
lâm đặc sản, hàng hóa tiểu thủ công nghiệp, tạo ra cơ cấu công
nghiệp từ cơ sở với quy mô vừa và nhỏ, có kỹ thuật cao và tinh
xảo; mở rộng gia công các mặt hàng xuất khẩu, cụ thể là phát
triển công nghiệp chế biến rau, hoa, quả, dược liệu, tinh dầu,
gia công đan, thêu, may mặc, dệt kim, giày da xuất khẩu và
phát triển các mặt hàng gỗ cao cấp, gỗ mỹ nghệ, đá ốp lát, sản
xuất các loại vật liệu xây dựng trang thiết bị nội thất. Đồng
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thời tích cực thực hiện các tiền đề để từng bước thực hiện
chương trình phát triển công nghiệp du lịch, công nghiệp cao
lanh, công nghiệp điện từ và tin học.
Chương trình xuất khẩu, căn cứ vào nhu cầu của thị
trường V i\ thế mạnh của thành phố, Đảng bộ Đà Lạt chủ
ỉrương mở rộng liên doanh, liên kết và hợp tác quốc tế để phát
triổn nông nghiệp đặc sản gắn với công nghiệp chế biến, tiểu
(hù công mỹ nghệ và đẩy mạnh gia công xuất khẩu, tạo ra
những sản phẩm có chất lượng, có sức cạnh tranh và đạt hiệu
quả cao. Phấn đấu tăng kim ngạch xuất khẩu mỗi năm từ 2025%, đạt 1.3 triệu RƯ P/U SAnăm 1989 và 1,6 triệu RUP
/USD năm 1991.
Đe đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, công ty xuất khẩu và các
ngành sản xuất hàng xuất khẩu đã năng động, sáng tạo, mở
rộng hợp tác, liên doanh liên kết với các thành phần kinh tế
trong và ngoài nước để đầu tư chiều sâu, tạo nhiều sản phẩm
xuất khẩu có chất lượng. Cho phép các đơn vị sản xuất -kinh
doanh và tư nhân được trực tiếp xuất khẩu, nhập khẩu hoặc uỷ
thác, xuất nhập khẩu theo đúng chính sách và pháp luật của
Nhủ nước. Thực hiện chính sách giảm thuế đối với những sản
phẩm mới trong một thời gian nhất định cho các cơ sở sản xuất
hàng xuất khẩu và bảo đảm quyền hưởng ngoại tệ cho mọi đối
tượng. Ưu tiên nhập khẩu kỹ thuật tiên tiến và thiết bị then
chốt phục vụ 3 chương trình kinh tế.
('ông lác văn hóa -xã hội và thực hiện chính sách xã hội,
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đã thu hút được nhiều
lao động có việc làm đồng thời thay đổi nhận thức về việc làm
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trong xã hội, nhất là trong thanh niên, đã kích thích người lao
động làm việc có hiệu quả, tạo ra thu nhập cao cho nhiều đối
tượng lao động, nhất là trong hoạt động kinh tế dịch vụ và một
bộ phận trong sản xuất nông nghiệp.
Tuy nhiên, số lao động cần có việc làm hoặc việc làm
không ổn định còn nhiều; cơ chế chính sách kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần bên cạnh mặt tích cực đã bộc lộ sự phân hỏa
giàu nghèo trong xã hội, có người giàu lên do có đầu tư vốn, có
kỳ thuật, do làm ăn giỏi; cũng có một số người giàu lên do làm
ăn phi pháp, lợi dụng những sơ hở trong cơ chế quản lý kinh
tế, trong khi đó những người thu nhập thuần tuý bằng lương
và trợ cấp xã hội, không có kinh tế gia đình, một bộ phận nông
nghiệp, thợ thủ công, không có vốn thì đời sống giảm sút, một
số thực sự khó khăn.
Hoạt động y tể có nhiều nỗ lực, cố gắng trong các khâu:
Phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân
dân, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, mạng lưới y tế thành phố
được củng cố, cơ sở y tế vùng đồng bào dân tộc xã TàNung và
Măng Lin được quan tâm và củng cố thường xuyên. Riêng
năm 1991, đã tiêm phòng cho 96% số cháu, khám sức khoẻ
thường xuyên cho hệ nhà trẻ, mẫu giáo được 3.063 cháu, khảo
sát và điều trị được 706 ca bị sốt rét. Tăng cường trang thiết bị
cơ sở vật chất và cán bộ cho tuyến y tế cơ sở, mở thêm phòng
khám khu vực 2 để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khám
chữa bệnh.
Sự nghiệp giáo dục có nhiều chuyén biến tiến bộ, đã
ngăn chặn được sự xuống cấp giữa dạy và học, việc triển khai
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thí điểm đa dạng hóa trường lóp đã đạt được những kết quả
ban đầu, từ đó rút ra những kinh nghiệm bổ ích cho hướng
phát triển sự nghiệp giáo dục. Giữ vững và phát triển các
ngành học: Mẩu giáo, phổ thông, bổ túc, dạy nghề, trung bình
hơn 4 người dân có một người đi học. Ngân sách thành phố
dầu tư sự nghiệp giáo dục từ 52 đến 58%, làng SOS nuôi dạy
các cháu mồ côi, trường hoa Phong Lan nuôi dạy các cháu bị
đị tật được củng cố và phát triển; trung tâm phục hồi chức
năng đuợc xây dựng đã góp phần chăm lo đến đời sống nhân
dân thành phố.
Hoạt động văn hóa -văn nghệ, tuyên truyền đã bám sát
chủ trương đổi mới và nhiệm vụ chính trị của thành phố, đáp
ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và thông tin của
nhân dân, thực hiện thông tin nhiều chiều, bình đẳng trong xã
hội, đã góp phần động viên mọi tàng lóp nhân dân thực hiện
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Việc thực hiện chính sách xã hội, chính sách đoàn kết
dân tộc đạt được nhiều kết quả, đã triển khai và thực hiện tốt 5
chính sách xã hội, quy tập được 20 hài cốt về nghĩa trang liệt
sĩ; phát động phong ữào đền ơn đáp nghĩa, vận động các tổ
chức xã hội và nhân dân góp phần xây dựng 25 ngôi nhà tình
nghĩa cho nhừng đối tượng chính sách khó khăn với giá tri
hưn 100 triệu đồng.
Tuy đạt được nhiều thành tích nhưng công tác văn hóa xã
liội còn có những tồn tại cần phải khắc phục, hoạt động y tế tư
ilhAn CÒI1 khó khăn trong quản lý chuyên môn. Chất lượng
giáo dục toản diện ở một số trường phổ thông chưa cao, còn có
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những hiện tượng tiêu cực trong dạy và học, giáo dục đạo đức,
ẹiáo dục nhân cách cho học sinh chất lượng còn thấp. Công
tác văn hóa còn xem nhẹ giáo dục con người mới với nếp sống
văn hóa mới, còn hữu khuynh trong việc quản lý và đấu tranh
với những văn hóa độc hại, chưa coi trọng chỉ đạo xây dựng
phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ
sở.
Công tác an ninh trật tự và quân sự địa phương, là thành
phố du lịch vốn có những nét phức tạp riêng về tình hình an
ninh trật tự, những nhân tố mất ổn định tại chỗ vẫn còn những
tác động tò bên ngoài; trong những năm 1989-1991, địa bàn
Đà Lạt vẫn là điểm có nhiều diễn biến phức tạp, nóng bỏng về
an ninh chính trị và trật tự xã hội. Nhưng dưới sự lãnh đạo của
Đảng bộ, quán triệt vận dụng và cụ thể hóa Nghị quyết
02/BTC của Bộ chính trị, chỉ thị 135, Nghị quyết 140/HĐBT
của Hội đồng Bộ trưởng, Thành uỷ đã chỉ đạo sự phối hợp
giữa các ngành, các cấp, các đoàn thể phát động phong trào
quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là những địa bàn
quan trọng, xung yếu có nhiều phức tạp.
Thành phố có những bước phát triển trong xây dựng nền
quốc phòng toàn dân và thể trận chiến tranh nhân dân. Đã xây
dựng và thực hành diễn tâp kế hoạch phòng thủ thành phố,
đưa một số nội dung huấn luyện quân sự vào chương trình
giáo dục ở các trương trung học và đại học, gắn được kinh tế
với quốc phòng ở những vùng xung yếu trong kế hoạch phòng
thủ thảnh phố, lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên xây
dựng và thực hành huấn luyện có kết quả.
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Tuy nhiên, công tác quản lý trật tự xã hội, quản lý đô thị
có nhiều yếu kcm do thiếu triển khai những biện pháp cần
thiết để giữ gìn kỷ cương trong xã hội. Bọn tội phạm hoạt
động tăng hơn; tai, tệ nạn có nhiều phức tạp, trật tự giao thông,
trật lự công cộng, trật tự đường phố ở một số địa bàn trọng yếu
chưa thật an toàn. Việc thực hiện xây dựng nền quốc phòng
toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân so với yêu cầu còn
hạn chế; lực lượng dân quân tự vệ chất lượng và khả năng cơ
động tác chiến thấp. Nhận thức tư tưởng trong Đảng bộ và
nhân dân còn biểu hiện chủ quan, lơ là mất cảnh giác; sự quan
tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, các cấp chính quyền đối
với công tác quân sự địa phương, xây dựng lực lượng, sẵn
sàng chiến đấu chưa đáp ứng được tính chất và nhiệm vụ.
Công tác xây dựng, củng cố và đổi mới hoạt động cứa
hệ thống chính trị
Công tác xây dựng Đảng, sau gần 3 năm tiếp tục thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, công tác
xây dựng Đảng fren các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi
mới phương thức, nội dung theo tinh thần Đại hội Đảng bộ
Ihành phố lần thứ Vđề ra.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đảng
viên và nhân dân theo nội dung Nghị quyết 07, 08 của Trung
ưưng, các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, thành uỷ về các đợt sinh
hoạt chính trị nhân các ngày kỷ niệm lớn, các cấp uỷ Đảng,
các ngành, các đoàn thể đã tích cực triển khai với hình thức,
nội dung phong phú đã góp phần tạo nên sự thống nhất cao về
chính trị, tư lường trong nội bộ Đảng và nhân dân, thống nhất
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sự đánh giá về tình hình khủng hoảng ở Đông Âu và Liên Xô,
củng cố niềm tin vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi
xướng và lãnh đạo, kiên trì mục tiêu, lý tưởng con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.
Tuy vậy, công tác tư tưởng so với yêu cầu nhiệm vụ vẫn
còn nhiều yếu kém, việc nắm bắt tình hình, diễn biển tư
tưởng ừong cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa thường
xuyên, nhất là việc phát hiện những diễn biến phức tạp trong
quá trình thực hiện công cuộc đổi mới chưa kịp thời. Do vậy,
công tác tư tưởng còn chung chung, thiếu sắc bén, chưa đóng
góp một cách thiết thực vào việc giải quyết những vấn đề
nóng bỏng ở địa phương, việc triển khai Nghị quyết cho đảng
viên và nhân dân có lúc thiếu chu đáo và đồng bộ.
Công tác xây dựng Đảng, tính đến năm 1991, Đảng bộ
Đà Lạt có 61 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 1.557 đảng
viên, tăng 30,3% so với đầu năm 1989, riêng số đảng viên là
cán bộ hưu trí và mất sức tăng 35,5%, có 216 đảng viên được
nhận huy hiệu 40 và 50 tuổi Đảng.
Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều cố gắng
giải quyết các yêu cầu do công cuộc đổi mới đất nước đề ra,
ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ V của Đảng bộ thành phố đã
tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cho các đồng chí phó bí thư, bí thư
chi bộ cơ sở, có các đồng chí thành uỷ viên tham dự các lớp
bồi dưỡng ngắn hạn do tỉnh và trung ương tổ chức nhằm nâng
cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ trong tình hình
mới.
116

Đặc biệt là sau khi triển khai chỉ thị 34/TC.TU của Ban
thường vụ tỉnh uỷ, công tác kiểm tra đảng viên chấp hành
Điều lệ Đảng được nâng lên và đạt hiệu quả cao, đã trở thành
đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong toàn Đảng bộ, đã gắn
được công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư
tưởng và tổ chức, có 1.480 đảng viên được kiểm tra, trong đó
gần 20% được kiểm tra 2 lần trở lên. Do đó, đã tạo được sự
chuyển biến tiến bộ trong công tác xây dựng Đảng, hầu hết
đảng viên đã cố gắng vươn lên, thế hiện được vai trò tiền
phong gương mẫu, phẩm chất và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo
phong trào quần chúng.
Việc xử lý kỷ luật Đảng đã bảo đảm phương châm,
phương thức, nguyên tắc và thủ tục, tập trung giải quyết dứt
điểm, công minh, chính xác và kịp thời.
Tháng 3 năm 1990, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định
địều động đồng chí Chế Đặng về làm Bí thư Thành uỷ thay
đồng chí Trần Thế Việt.
Tuy vậy, công tác tổ chức xây dựng Đảng so với yêu cầu
nhiệm vụ còn nhiều hạn chế, năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên chưa cao, có cơ
sở chưa phát huy được vai trò lãnh đạo, nội dung sinh hoạt
nghèo nàn, khô cứng, thực hiện chế độ thu nộp đảng phí chưa
bảo đảm nguyên tắc, ý thức của một số đảng viên còn yếu, lơi
lỏng trong sinh hoạt; công tác đấu tranh tự phê bình và phê
bình ở một số cơ sở Đảng chưa cao, còn có hiện tượng nể
nang, xuê xoa, sợ va chạm, cá biệt còn có hiện tượng bè phái
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mất đoàn kết kéo dài; công tác kiểm tra đảng viên chấp hành
điều lệ Đảng, luật pháp Nhà nước và tư cách đảng viên chưa
thực hiện liên tục, thiếu đồng bộ.
Công tác phát triển Đảng còn yếu, tỷ lệ đảng viên mới
được kết nạp là người tại chồ, trưởng thành tò phong trào địa
phương còn ít (3/73 đồng chí), còn nhiều cơ sở không phát
triển được đảng viên (38/71 cơ sở), trong số đảng viên mới
kết nạp thì chất lượng thấp, dẫn đến tình hình trên là do các
cấp uỷ chưa có biện pháp tích cực chỉ đạo việc tạo nguồn,
hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên còn vếu, việc giáo dục
lý tưởng cho iớp trẻ còn đơn điệu.
Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ
Trong nhiệm kỳ (1989-1981), Đàng bộ Đà Lạt đã chỉ
đạo tòng bước thu gọn bộ máy quản lý Nhà nước, sắp xếp lại
đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cơ quan Đảng, chính quyền,
đoàn thể, các đưn vị sản xuất kinh doanh. Tính đến năm
1991, thành phố có 39 đơn vị trực thuộc gồm 14 đơn vị sự
nghiệp, 15 đơn vị sản xuất kinh doanh và 10 đơn vị quản lý
hành chính Nhà nước, biên chế cán bộ phường, xã đã thu gọn
từ415ngườinăm 1989 còn 217 người năm 1991.
Công tác đảo tạo bồi dưỡng cán bộ được các cấp quan
tâm, số lượng cán bộ chủ chốt được cử đi học và tự học ngày
mỗi tăng thêm, tạo điều kiện cho việc nâng cao trình độ văn
hóa, chính trị, chuyên môn, khoa học kỹ thuật của đội ngũ
cán bộ lãnh đạo. Trong nhiệm kỳ có 5 đồng chí theo học cao
cấp lý luận, 16 đồng chí học trung cấp lý luận, 21 đồng chí
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học lớp quản lý kinh tế. Tuy bộ máy của các cơ quan Đảng,
chính quyền, đoàn thể tò thành phố đến cơ sở được thu gọn,
nhưng chất lượng công tác còn thấp, bộ máy chưa tinh; trình
độ và trách nhiệm chưa đồng đều; công tác tổ chức cán bộ
còn nhiều bất hợp lý, nhất là việc phân công phân cấp, việc
thực hiện chính sách, chế độ. Có một số cán bộ đảng viên
thoái hóa, biến chất, xa rời quần chúng nhưng biện pháp đấu
tranh, xử lý chưa kiên quyết. Việc sắp xếp cán bộ còn tạm bợ,
chắp vá, việc đào tạo bồi dưỡng chậm, thiếu vững chắc, nhận
xét đánh giá cán bộ thiếu toàn diện.
Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V, thành uỷ
I)à Lạt đã xây dựng quy chế, chương trình và kế hoạch công
tác của nhiệm kỳ, tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn cho cấp uỷ
cư sở về chức năng, nhiệm vụ, phương pháp lãnh đạo; tòng
bước cải tiến lề lối làm việc theo quy chế và chương trình, kịp
thời tổ chức phổ biến, học tập các Nghị quyết, chỉ thị và
những (hông tin cần thiết cho cơ sở. Mối quan hệ giữa cấp uỷ
I)àng với hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể ngày mỗi đổi mới bảo đảm sự chặt chẽ,
thống nhất, đồng bộ, hạn chế được tình trạng bao biện của
cap uỷ, sự ỷ lại của chính quyền, đoàn thể, từng bước tạo điều
k iộn hỗ trợ nhau hoạt động.
Tuy nhiên, trong lề lối làm việc cỏ lúc thực hiện chưa
nghiêm túc, đầy đủ quy chế, chế độ thông tin, báo cáo; các
quyết (lịnh đề ra chưa sát, chất lượng thấp, hiệu quả chưa cao
(lo kliông nắm chắc tình hình thực tể, đánh giá tình hình chưa
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đúng, chưa kịp thời. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các
chỉ thị, Nghị quyết của Đảng còn chậm, việc triển khai thiếu
đồng bộ, chỉ đạo thực hiện có lúc chưa chặt chẽ, thiếu kiên
quyết, giải quyết vướng mắc chưa đến nơi đến chốn. Do đó,
làm giảm hiệu quả của chủ trương, không phát huy tốt hiệu
lực vai trò quản lý của Nhà nước ở địa phương. Công tác
kiêm tra việc thực hiện Nghị quyết chưa thường xuyên, chưa
đi vào nề nếp nên hạn chế đến tác dụng tích cực, kỷ cương, kỷ
luật bị xem nhẹ, việc chỉ đạo sơ kết, tổng kết chưa được quan
tâm.

Đại hội Đại biêu Đáng bộ thành phố lần thứ năm
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CHƯƠNG II
TIẾP TỤC CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI,
TÙNG BƯỚC THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA,
HI ỆN ĐẠI HÓA THANH PHỐ (1991-2000)
I. VƯỢT QUA KHÓ KHĂN THỬ THÁCH, PHẤN
ĐÂU ÓN ĐỊNH VÀ TĂNG TRƯỞNG NHANH VỀ KINH
TẾ (10/1991 -3/1996)
Bước vào thực hiện nhiệm vụ những năm 1991-1995,
thành phố có những thuận lợi rất cơ bán. íhành tựu bước đầu
của sự nghiệp đổi mới đã trở thành động lực cổ vũ mạnh mẽ
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn thử thách
để đi lên, con đường và mục tiêu chủ nghĩa xã hội được nhân
dân đồng tình ủng hộ; tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp
đặc sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch
còn lớn; sự hợp tác đầu tư của nước ngoài để khai thác và phát
triển du lịch đang được triển khai thực hiện; nhân dân Đà Lạt
có truyền thống cách mạng, có phong cách văn hóa văn minh,
lịch thiệp; tiềm năng về khoa học kỷ thuật rất lớn, đó là những
thế mạnh cần được khai thác để phát triển đi lên.
Tuy vậy, sự nghiệp phát triến kinh tế xã hội vẫn đang
đứng trước những khó khăn và thử thách lớn, tình hình trong
nước và quốc tế diễn biến phức tạp, Liên Xô và các nước xã
hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, niềm hy vọng của nhiều dân
tộc trên thế giới sụp đổ; nguồn viện trợ chủ yếu tò Liên Xô và
các nước xã hội chủ nghĩa đột ngột bị cắt giảm. Các thế lực thù
địch trong và ngoài nước ra sức hoạt động chống phá công
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cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta với nhiều
thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, “ bạo loạn lật đổ” nhằm phá
hoại chế độ xã hội chủ nghĩa.
Những tiến bộ đạt được về kinh tế chưa vững chắc, chất
lượng và hiệu quả nền kinh tế chưa cao. Nhiều đơn vị kinh tế
quốc doanh và tập thể còn lúng túng, trì trệ, hiệu quả hoạt
động thấp; một số cơ sở đình đốn, vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ
tầng xuống cấp, khoa học kỳ thuật chưa trở thành động lực
thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, lao động thiếu việc làm; đời
sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với
rìhững người sống chủ yếu vào tiền lương và trợ cấp xã hội.
Lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhiều mặt sa sút, xuống cấp,
nhiều tiêu cực mới nảy sinh như làm giàu bất chính, thương
mại hóa tràn lan, các hủ tục mê tín, dị đoan phục hồi và phát
triển. Một bộ phận cán bộ, công chức chạy theo lối sống thực
dụng, phai mờ lý tưởng, một số cán bộ, Đảng viên thoái hóa
biến chất.
Những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế xã hội
trên thế giới và trong nước đã tác động trực tiếp đến tình hình
của thành phố, nền kinh tế của địa phương vẫn đang trong tình
trạng mất cân đối lớn, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp chưa ổn định, dịch vụ thương nghiệp phát
triển tràn lan không quản lý được; tiềm năng và thế mạnh của
địa phương chưa được khai thác và phát huy; rừng, cảnh quan
môi trường và cơ sở kinh tế hạ tầng phục vụ cho du lịch xuống
cấp nghiêm trọng; đời sống nhân dân lao động, đồng bào dân
tộc còn khó khăn; số người chưa có việc làm còn nhiều; an
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ninh chính trị chưa được bảo đảm vững chắc, trật tự an toàn xã
hội có chiều hướng phức tạp thêm, hệ thống chính trị còn
nhiều mặt yếu kém chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Trong bối cảnh đó, từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 10 năm
1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VI (vòng 2)
được tiến hành, dự Đại hội có 156 đại biểu thay mặt cho 1.557
Đảng viên cùa 61 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.
Đại hội tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện
nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 1989-1991, những quan điểm đổi
mới của Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ VI, nhất ỉà trong lãnh
đạo, tổ chức thực hiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đổi mới
nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, thực
hiộn dân chủ xã hội chủ nghĩa trong đời sống xã hội, đảm bảo
sự ổn định về chính trị.
Đại hội cũng đã chỉ rõ nguyên nhân về khách quan, chủ
quan dẫn đến những tồn tại và yếu kém cần phải khắc phục.
Dà Lạt cũng như các địa phương khác nằm trong tình hình khó
khăn chung của tỉnh và cả nước nên bị hạn chế nhiều đến sự
phát triển, nhất là chưa có được nguồn vốn đầu tư lớn cho yêu
cầu xây dựng và phát triển du lịch, nghỉ dưỡng; cơ chế quản lý
đô thị chưa được xác định rõ ràng.
Các cấp, các ngành chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò
của một thành phố du lịch mang tầm vóc quốc gia và khu vực
ncn việc phân công, phân cấp chưa hợp lý; chưa tập trung sức
để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ kinh tế-xã hội; công tác tổ
chức cán bộ yếu kém, kỷ cương pháp luật không được thực
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hiện nghiêm túc, Một số mục tiêu do Đại hội Đảng bộ lần thứ
V đề ra quá cao so với tình hình thực tể nên không thực hiện
được.
Xuất phát tò tình hình trên, Đại hội lần thứ VI đã đề ra
phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 1991-1995 là: “Động
viên mọi yếu tố tích cực để vượt qua khó khăn thử thách, ốn
định và tăng trưởng nhanh về kinh tế, bước đầu nghiên cứu
và thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ thực vật bằng phương
pháp sinh học; thực hiện nhất quán chính sách kinh tế
nhiều thành phần, sắp xếp lại sản xuất, điều chỉnh lại quan
hệ sản xuất thích hợp, giữ vững ổn định chính trị, thường
xuyên đấu tranh có hiệu quả hiện tượng tiêu cực và chống
tham nhũng, khắc phục bất công xã hội, cải thiện một bước
quan trọng về đòi sống và giải quyết tốt việc làm cho nhân
dân, tạo điều kiện cho bước phát tí-iển mạnh mẽ hơn trong
những năm sau”.
Đại hội bầu 31 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ khóa
VI, bầu 9 đồng chí vào ban Thường vụ; đồng chí Tạ Như Bích
được bầu làm bí thư Thành uỷ khóa VI, đồng chí Lê Văn Long
và đồng chí Ngô Văn Tước làm phó Bí thư.
Phương hướng và mục tiêu Đại hội đề ra là: Thực hiện tốt
chính sách kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, có cơ chế quản
lý mới phù hợp với đặc điểm tình hình thành phố, phát huy thế
mạnh bên trong và tranh thủ đầu tư từ bên ngoài để khai thác
tiềm năng về du lịch, nghỉ dưỡng, phát triển kinh tế nông
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng kinh tế, đưa
tổng sản phẩm xã hội tăng hàng năm từ 8 đến 10%, thu nhập
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quốc dân tăng gấp đôi năm 1990, huy động vào ngân sách đạt
từ 12,4% năm 1991, lên 15%năm 1995.
Bằng các chù trương, chính sách cụ thể, trong nhiệm kỳ
19 9 1-1995 I)áng bộ Đà Lạt đã lãnh đạo phong trào thi đua lao
động sím xuất và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ.
Ỏ» (lịnh và phát triển kinh tế xã hội
Phát triển dịch vụ du lịch, Đảng bộ Đà Lạt chủ trương
phủi chuyển đổi, cơ chế quản lý, cơ sở kinh tể hạ tầng để khai
thác có hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động kinh tế dịch vụ du lịch
và đời sống theo cơ chế kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,
dịch vụ du lịch quốc doanh chỉ giữ lại một phần khách sạn
hiện có; nâng cấp cơ sở vật chất và chất lượng kinh doanh
phục vụ để giữ vai trò chủ đạo, còn lại chuyển hình thức sở
hữu tư nhân đấu thầu kinh doanh dài hạn. Phải sớm có kế
hoạch và quy hoạch phát triển trồng cây xanh, cây cảnh trong
nội ô thành phố, có quy chế quản lý thích hợp những khu công
viên đô thị, báo vệ môi trường sinh thái. Nâng cấp đường nội
ô, các tuyến đường đến các điểm du lịch, những cơ sở và
những điểm kinh doanh du lịch cao cấp phục vụ cho khách
/

.i

IỊUỎC tê.

'1'rong điều kiện nền kinh tế chưa cho phép đầu tư lớn
cho chương trình du lịch, dịch vụ thì cần phải có cơ chế quản
lý tliíeh hợp để duy trì, bảo vệ những cơ sở kinh doanh dịch
vụ, những cơ sở có liên quan đến phát triển du lịch, nghỉ
(lirfirng, như thắng cảnh du lịch, mỹ quan đô thị, cơ sở kinh tế,
vrt II hóa hạ tầng, vệ sinh môi trường và hệ sinh thái...
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Thực hiện chủ trương đó, ngành du lịch, dịch vụ và
thương mại trong những năm 1991 -1995 đã phát triển đa dạng
và phong phú, kinh tế du lịch và dịch vụ có tốc độ phát triển
cao hơn nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, số cơ sở khách
sạn, nhà nghỉ tăng thêm 40%, khách đến du lịch và nghỉ
dưỡng tăng trên 30%. Cơ cấu kinh tể đã chuyển dịch theo
hướng tăng nhanh kinh tế du lịch-dịch vụ, từ 51,1 % năm 1991
tăng lên 57,6% nàm ,1995.
Lượng khách' trong nước đến tham quan du lịch, nghỉ
dưỡng từ năm 199 i đến năm 1993 tăng trung bình 31 % năm
doanh thu tăng từ 9,5 tỷ đồng năm 1991 lên 48 tỷ năm 1993.
Tỷ trọng của ngành du lịch-dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân
năm 1991 chiếm 26%, đến năm 1993 tăng lên 35,63%. Dịch
vụ du lịch tăng nhanh làm cho bộ mặt thành phố có nhiều biến
đổi, góp phần đáng kể giải quyết đời sống, việc làm và tác
động đến các ngành kinh tể khác phát triển, du lịch dịch vụ
ngày càng trở thành ngành kinh tế chủ yếu của thành phố.
Sản xuất nông nghiệp đặc sản, là ngành kinh tế quan
trọng trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Do vậy, nông nghiệp
của Đà Lat từng bước chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều
thành phần, đă khai thác thế mạnh trong sản xuất rau, hoa,
dược liệu, cây ăn trái, trà, cà phê, gắn với thị trường, đảm bảo
hiệu quả của cây trồng, vật nuôi, từng bước dịch chuyển cơ
cấu cây trồng theo hướng phục vụ du lịch, nghi dưỡng và xuất
khẩu, chuyển dần sản xuất nông nghiệp ra ngoài vùng trung
tâm, chuyến đổi cây rau bằng cây dài ngày trên những vùng
đất có độ dốc cao để chống xói mòn, bù đắp một phần rừng bị
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tàn phá. Phát triển các loại hoa, cây Atisô, trà, cà phê, cây ăn
trái gắn với kinh tế vườn trong nhân dân.
Đối với vật nuôi, khuyến khích phát triển những loại con
ít tổn thức ăn tinh như bò thịt, bò sữa, thó ở những vùng thích
hợp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ kinh doanh
du lịch. Đen năm 1995 giữ đàn gia cầm, gia súc tối thiểu có
10.000-12.000 bò thịt, 6000 heo thịt, 1.200-1.500 con bò sữa
Irớ lên, khuyên khích phát triển đàn thỏ, đàn gà, cá nước ngọt.
Di dôi với phái triển sản xuấí phải có chính sách khuyến khích
đây mạnh chê biên nông sản hàng hóa.
Đảng bộ đề ra giải pháp là: cần đẩy mạnh thâm canh
tăng năng suẩt cây trồng, chế biến nông sản, phát triển kinh tế
tập thê, tư nhân, cá thể và gia đình, thực hiện giao quyền sử
dụng đât lâu dài cho nông nghiệp và quyền sang nhượng
thành quả lao động, thực hiện cơ chế khoán hộ trong các đơn
vị kinh tế tập thể, xác lập hộ nông nghiệp là đơn vị kinh tế lự
chủ, tự chịu trách nhiệm trong quá trình sản xuất và tiêu thụ
sàn phẩm, khuyến khích khoa học kỹ thuật phục vụ tốt hơn
cho yêu cầu sán xuất như: Giống, thuốc trừ sâu, phân bón, vừa
phát triển nông nghiệp, vừa bảo đảm làm sạch môi trường,
khuyến khích việc hình thành nông trại trên vùng đất mới để
phát triến nông nghiệp đặc sản.
Qua ba năm thực hiện, đến năm 1993 sản xuất nông
nghiệp đã từng hước ổn định, sản lượng rau đạt 50.000
lún/mìm. Cây ăn trái, cây công nghiệp, cây dược liệu được duy
trl phát triển, có giá trị đáng kể trong tổng giá trị sản phẩm
nông nghiộp. Dã có thêm một số Uụ án nước ngoài đầu tư để
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sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp như: Trà, rau, đậu,
nấm. Việc xuất khẩu rau, hoa tuy khối lượng chưa lớn, nhưng
từng bước đã đưa sản phẩm nông nghiệp đặc sản của Đà Lạt
tiếp cận với thị trường nước ngoài, góp phần ổn định và phát
triển sản xuất. Vai ;rò kinh tế hộ gia đình và hướng phát triển
kinh tế vườn được khẳng định, phù hợp với đặc điểm kinh tế
nông nghiệp của íhành phố. Tổng giá trị sản phẩm nông
nghiệp năm 1993 đạt 48,5 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 1991.
Chăn nuôi, tay bị tác động về giá cả nhưng vẫn được
khôi phục và phát tiiển, đàn heo năm 1993 có 7686 con, tăng
42%, đàn bò có 4130 con, trong đó có trên 200 con bò sữa tăng
27% so với năm 1931. Một số loại gia súc, gia cầm khác đều
phát triển so với nã m 1991. Công tác phòng chống dịch bệnh
cho gia súc, gia cầm và công tác bảo vệ thực vật có nhiều cố
gắng và đạt kết quả tốt.
Sản xuất lâm nghiệp, chủ yếu là bảo vệ rừng, chăm sóc
và trồng mới để phủ xanh đất trống đồi trọc. Thực hiện quy
chế bảo vệ, ngăn chặn tình trạng cháy rừng và chặt phá rừng
bừa bãi. Việc giao đất giao rừng cho nhân dân quản lý, bảo vệ
và sử dụng đã từng bước theo quy định chặt chẽ phù họp với
tính chất rừng cảnh quan, phù hợp với phương hướng phát
triển du lịch, nghi dưỡng. Sử dụng vốn ràng để khuyến khích
mạnh trồng và b áo vệ rừng trong nhân dân.
Sản xuất côn^ nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, đã phát
triển theo hướng chế biến nông sản đặc sản, gia công đan,
thêu, may mặc cho nước ngoài, sản xuất hàng mỹ nghệ truyền
thông đáp ứng thị trường tiêu thụ của khách du lịch. Các đơn
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vị kinh tế quốc doanh, tập thể từng bước đổi mới về kỹ thuật
để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh
tranh với thị trirờng trong nước và nước ngoài; chuyển mạnh
viộc đổi mới hình thức quản lý theo hướng đa dạng về sở hữu,
liên két srin xuất để huy động vốn và mở rộng thị trường; đcm
vị lự chú, tự chịu trách nhiệm về sản xuất và thực hiện đầy đủ
nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển khá hơn trong lĩnh
vực dan len gia công cho nước ngoài. Giá trị sản lượng toàn
ngành năm 1993 đạt 9.150 tỷ đồng, tăng bình quân mỗi năm là
27%. Xuất khẩu năm 1993 đạt 26.000 USD, tương đương 280
triệu đồng Việt Nam, tăng 89% so với năm 1991. Sản xuất
công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt giá trị cao hơn trước
trên 20%. Mặt hàng thêu lụa được khôi phục, nâng chất lượng
một số mặt hàng gia công lên phù họp với thị hiếu của người
tiêu dùng.
Tiếp tục phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
gán với đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Đảng thành phố Đà Lạt
\{\c định: Cần khuyến khích và hướng dẫn các thành phần
k Inh tế phát triển nhằm phục vụ cho nhu cầu quốc kế dân sinh
của thành phố, vừa cạnh tranh, vừa họp tác trong nền kinh tế
tliứng nhất theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của
Nhà nước bằng pháp luật. Các đơn vị kinh tế tự chủ và tự chịu
tiYicli nhiệm sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, gắn
chột giữa quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ.
I>01 với kinh tế quốc doanh, cần sắp xếp lại theo hướng
củng cA những cơ sở đã có trong công nghiệp, thương nghiệp,
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dịch vụ, giao thông, xây dựng. Kinh tế quốc doanh không tổ
chức quy mô lớn, tập trung đông mà cần kỹ thuật cao; liên kết
sử dụng các thành phần kinh tể khác làm vệ tinh để đảm bảo
hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của thành phố du lịch, thực
hiện được vai trò dẫn dắt nền kinh tế, giải quyết việc làm cho
người lao động.
Kinh tế tập thể, tiến hành điều chỉnh về quan hệ sản xuất
theo hướng phát triển các hình thức hợp tác đa dạng với nhiều
mức độ khác nhau. Trong nông nghiệp tiếp tục thực hiện cơ
chế khóan 10, thực hiện quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của
hộ gia đình xã viên, giải quyêt dứt điêm tình trạng tranh chấp
đất đai, bảo đảm cho xã viên ai cũng có đất sản xuất. Những
đơn vị kinh tế tập thể trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch
vụ, vận tải, xây dựng củng cố theo hướng đảm bảo đúng tính
chất của kinh tế tập thể: Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng
có lợi phù hợp với cơ chế quản lý mới, đảm bảo quyền tự chủ
sản xuất kinh doanh của cơ sở để phát triển sản xuất, cải thiện
đời sống xã viên.
Kinh tế cá thể và gia đình đang phát triển mạnh, cần phải
khuyến khích, hướng vào ưu tiên cho phát triển sản xuất nông
nghiệp đặc sản, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu và dịch vụ du
lịch.
Đi đôi với phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,
công tác quản lý Nhà nước cần phải đổi mới phù họp với cơ
chế mới không can thiệp vào hoạt động của cơ sở sản xuất
kinh doanh của đơn vị kinh tế cơ sở, tạo môi trường thuận lợi
cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, bảo
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đảm cho sản xuất kinh doanh đi đúng định hướng xã hội chủ
nghĩa.
Quá trình thực hiện chủ trương của Đảng bộ thành phố,
kinh tế quốc doanh từng bước được sắp xếp lại, kinh tế nhiều
thành phần tiếp tục phát triển. Thực hiện Nghị quyết 388 của
Thủ tướng Chính phủ, theo sự chỉ đạo của tỉnh, thành phố đã
sắp xếp lại 13 đơn vị kinh tế quốc doanh, trong đó chuyển về
tỉnh và giải thể 8 đơn vị, sắp xếp' và chuyển chức năng, hình
thức quản lý 5 đơn vị, đê bảo đảm vai trò chủ đạo, có hiệu quả
của kinh tê quốc doanh, thực hiện tốt hơn chức năng quản lý
Nhà nước trên địa bàn. Các thành phần kinh tế ngoài quốc
doanh phái triển đa dạng, kinh tế tư nhân, tiểu chủ ngày càng
chủ động trong sản xuất kinh doanh và phát triển mạnh trong
dịch vụ du lịch, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Từ năm 1991 đến năm 1993, có hàng trăm doanh nghiệp
đăng ký hoạt động với số vốn đầu tư cao nhất là 2 tỷ đồng, thấp
nhất là i 00 triệu đồng. Kinh tế họp íác trong nông nghiệp và
các cơ sở đã đổi mới một bước về tổ chức, quản lý. Trong tiểu
thủ công nghiệp được sắp xếp ỉại; một số đơn vị trong ngành
vận tải được củng cố. Hình thức kinh tế liên doanh liên kết với
mrớc ngoài đã có thêm một số cơ sở mới. Các thành phần kinh
te phát triển tạo ra sự cạnh tranh và làm cho sức sản xuất trong
xã hội phát triển, khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngày mồi
tốt hơn, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập của nhân dân.
c ’ác doanh nghiệp Nhà nước hoạt động ổn định, đóng
góp vủo ngân sách chiếm tỷ trọng lớn đạt 28,36% GDP năm
I ‘)91 vA 29,01 % năm 1995. Tính tự chủ của kinh tế ngoài quốc
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doanh tốt hơn. vốn, kinh nghiệm, năng lực sản xuất kinh
doanh được huy động nhiều hơn. Kinh tế tư nhân có bước tăng
trưởng, chiếm 10,68% GDP năm 1991 đã tăng lên 17,52%
GDPnăm 1995. Các loại hình, các sản phẩm dịch vụ phát triển
thêm, bước đầu hình thành một số hình thức hợp tác mới trong
chăn nuôi, tín dụng, vận tải, tuy tỷ trọng còn nhỏ nhưng đã tác
động tích cực đến sản xuất, kinh doanh. Năm 1991, kinh tế
hợp tác chiếm 0,14% GDP, năm 1995 chiếmO,58%GDP.
Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của GDP thời
kỳ 1991-1995 là 14,2%. Tổng sản phẩm xã hội năm 1995 gấp
1,66 lần năm 1991, vượt chỉ tiêu do Đại hội VI đề ra 1,5 lần.
GDP bình quân đầu người năm 1995 đạt 391ƯSD, tăng 49%
so với năm 1991.
Thu ngân sách trcn địa bàn tăng khá, trong 3 năm 19911993 bình quân tăng 92%, so với năm 1991 thì năm i 995 tổng
thu ngân sách tăng lên 5 lần. Cơ sở kinh tế hạ tầng và một số
công trình phúc lợi công cộng được đâu tư xây dựng. Đặc biệt
trong dịp kỷ niệm 100 năm Đà Lạt hỉnh thành và phát triển,
đường sá trong nội ô đã được duy tu và bảo dưỡng, nâng cấp,
trường học, trạm xá được sửa chữa và xây dựng, hệ thông
cống rãnh, vỉa hè , đèn chiếu sáng được chỉnh trang khá hơn
trước. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành
phố trong 3 năm 1991 -1993 là 20 tỷ đồng.
Kinh tế đối ngoại tiến tục phát triển, giá trị xuất khẩu
trong 5 năm đạt 11 triệu USD, năm 1995 tăng hơn 2 lần năm
1991, Mặt hàng, thị trường xuất khâu ngàv càng mở rộng.
Đầu tư của nước ngoài và tỉnh ngoài trên địa bàn tăng, một số
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công trình đã đi vào sản xuất, kinh doanh. Đến năm 1995 có
10 dự án đầu tư nước ngoài, trong đó có 3 dự án 100% vốn
nước ngoài và 7 dự án liên doanh với tổng số vốn 58 triệu
USD.
Công tác văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, thể dục thể
thao đã có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng theo hướng
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, có sự kết hợp tốt hơn giữa
ngành, đoàn thể và phường, xã. Đã tổ chức được một số cuộc
hội thảo, nghiên cứu khoa học nhằm góp phần vào việc khôi
phục nếp sống văn hóa truyền thống của nhân dân, gắn với tổ
chức kỷ niệm 100 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.
Sự nghiệp giáo dục trong những năm 1991-1995, được
xác định có vị trí quan trọng trong chiến lược xây dựng đất
nước và chiến lược con người, coi trọng đúng mức giáo dục
toàn diện trong các cấp học, ngành học. Sự nghiệp giáo dục
bám sát mục tiêu giáo dục phổ cập, nâng cao dân trí, bồi
dưỡng nhân tài, đổi mới hỉnh thức quản lý, đa dạng hóa các
loại hình trường lóp.
Trong 5 năm thực hiện sự chỉ đạo của thành uỷ, sự
nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục đạt được những kết quả tốt cả
về số lượng và chất lượng. Việc đa dạng hóa các loại hình, xã
hội hóa giáo dục, dân chủ hóa trong trường học thu được
nhiều kết quả. Đã huy động được nhiều nguồn lực để trang bị
cơ sở vật chất, trường lớp, đáp ứng ngày một khá hơn nhu cầu
học tập. Việc mở các lớp dạy nghề, ngoại ngữ, tin học, tổ
chức các lớp đào tạo tại chức đã phát triển khá phong phú và
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rộng khăp góp phần nâng cao năng lực cho người lao động
trong nền kinh tế mở. Chuyển biến rõ về chất ỉượng, nhất là
chất ỉượng về văn hóa, đạo đức của học sinh, về cải tiến công
tác quản lý giáo dục. số học sinh hàng năm đều tăng, nếu như
các năm trước trung bình mồi năm có 25.000 học sinh, thì
năm học 1992-1993 có 26.811 học sinh, năm học 1993-1994
có 28.639 học sinh.
Cùng với giáo dục, sự nghiệp y tê cùng có nhiều chuyển
biến, công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ và pỉiòng chống các
dịch bệnh được thường xuyên quan tâm và triển khai thực
hiện có kết quả. Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã
coi trọng việc tuyên truyền vận động và áp dụng các biện
pháp ngừa thai đế giảm tốc độ táng dân số tự nhiên; công tác
tiêm chủng mớ rộng đạt 97%, uống thuốc phòng bại liệt cho
trẻ em dưới 5 tuổi' đạt 101%. các chương trình quốc gia đều
thực hiện tốt; công tác phòng chông Aids đã được chủ động
triển khai. Công tác quản lý các hoạt động y tế trên địa bàn
được tăng cường và đạt kết quả, hạn chế tình trạng kinh
doanh thuốc giả, thuốc kém phẩm chất, thiếu trách nhiệm
trong khám chữa bệnh.
Công tác chăm ỉo đời sống, việc ỉàm và thực hiện các
chính sách xã hội, đây ià vấn đề có ỉiên cman đến các đối
tượng xã hội. Tuy nhiên, trong tình trạng đất nước chưa ra
khỏi khủng hoảng kinh tế, ngân sách cân đối cho thực hiện
các chính sách xã hội còn nhiều khó khăn. Vì vậy, giải quyết
vấn đề đời sống, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội
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phải trên cơ sở đấy mạnh phát triển sản xuất, giải quyết phù
họp với điều kiện của nền kinh tế, nhất là trách nhiệm của
Nhà nước, nhân dân, các cấp, các ngành cùng lo.
Giải quyết việc làm cho người lao động trên cơ sở phát
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, cần xây dựng
tình nhân ái, tương trợ giúp đỡ để giảm bớt cách biệt quá
đáng giữa người giàu và người nghèo trong xã hội.
Trong 5 năm 1991-1995, do sản xuất và dịch vụ phát
triển, đời sống của nhân dân thành phố đỡ khỏ khăn hon, một
bộ phận được cải thiện, các phương tiện phục vụ sinh hoạt
tăng đáng kể, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự nghiệp
đổi mới.
Việc chăm lo các vấn đề xã hội có chuyển biến tiến bộ,
cùng với khuyến khích làm giàu chính đáng, các cấp, các
ngành đã có nhiều biện pháp thực hiện chủ trương xóa đói
giảm nghèo, theo nội dung Nghị quyết số 31NQ/TƯ ngày 01
tháng 3 năm 1994 của Ban thường vụ thành uỷ về lãnh đạo
thực hiện xóa đói giảm nghèo, tính đến năm 1995, toàn thành
phô còn 14,4% số hộ đói, trung bình mỗi năm có khoảng
3000 lao động có thêm việc ỉàm trong các lĩnh vực như: Đan
len, dịch vụ, chăn nuôi, làm vườn. Đời sống của một bộ phận
dân cư được cải thiện, riêng trong lĩnh vực nông nghiệp thu
nhập tăng bình quân tò 305.000 đồng năm 1991 lên 445.000
đồng năm 1993 trong một tháng cho một lao động.
Thực hiện chính sách dân tộc, Đảng bộ đã quan tâm đến
xã Tà Nung và thôn Măng Lin, bằng nhiều nguồn lực,đã đầu
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tư kinh phí để ỉàm đường giao thông, trạm xả, trường học, cải
tạo hệ thống dẫn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, triển khai
việc giao đất, giao rừng cho hộ gia đình và đã đầu tư một số
cây trồng mới, tạo điều kiện cho việc ổn định sản xuất, đời
sống.
Việc chăm sóc các đối tượng chính sách, ngoài số tiền
trên 100 tỷ đồng mỗi năm chi cho 830 thân nhân liệt sĩ, 2.600
cán bộ hưu trí, hơn 500 thương binh, bệnh binh và 367 gia
đình có công với cách mạng, các ban, ngành, đoàn thế đã vận
động các cơ quan cùng với nhân dân xây dựng 43 nhà tình
nghĩa, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, giúp đỡ gia đình chính
sách gặp khó khăn, các bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Công tác an ninh trậ t tự và quân sự địa phưong
Công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn
luôn là mặt trận nóng bỏng, đặc biệt là trong tình trạng các
nước Đông Âu, Liên Xô sụp đổ, các thế lực thù địch ở nước
ngoài móc nôi với các phân tử phản động, bất mãn trong
nước tiến hành âm mun diễn biến hòa bình với nhiều thủ
đoạn và hình thức tinh vi nhằm phá hoại về tư tưởng, chống
đối từ trong nội bộ. Đòi hỏi các cấp, các ngành phải tăng
cường hơn nữa công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội. Nhiệm vụ cơ bản thường xuyên là làm thất bại
mọi thủ đoạn của kẻ thù từ bên ngoài vào cũng như hoạt động
của bọn phản động bên trong, bảo đảm an ninh chính trị của
thành phố không để xảy ra đột biến trong mọi tình huống.
Ngày 30 tháng 3 năm 1992, Ban thường vụ thành uỷ đã
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ra Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự
địa phương, Nghị quyết nêu rõ: Phải thấu suốt hai nhiệm vụ
chiến lược của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi
với việc bảo vệ Tố quốc xã hội chủ nghĩa, hiểu rõ đường lối
quăn sự của Đảng trong chiến tranh bảo vệ Tố quốc cũng
n h ư những quan điểm về quốc phòng toàn dân, chiến
tranh nhản dãn, quan điếm tự lực, íự cường; chống những
quan điếm sui trái, những tư tưởng mất cảnh giác.
Thực hiện chủ trương đó, Đảng bộ Đà Lạt đã lãnh đạo
các cấp, các ngành tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền
vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của địch, nâng cao cảnh giác cách
mạng, góp phần cùng với tỉnh và cả nước ngăn chặn âm mưu
“diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giữ vừng ổn
định chính trị ở địa phương.
Công tác phòng thủ khu vực, xây dựng nền quốc phòng
toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng
đạt những tiến bộ mới, đã tổ chức diễn tập các phương án
phòng thủ, chống bạo loạn lật đổ của địch. Xây dựng lực
lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt kết quả, năm 1991
lực lượng dân quân tự vệ chiếm 1,96% đến năm 1995 đã tăng
lên 3% dân số. Công tác chính trị trong lực lượng vũ trang
dược quan tâm hơn, đến năm 1995 đã có 8 chi bộ và tổ Đảng
quân sự ở 15 phường xã và tất cả các phường, xã đều có chi
đoàn tự vệ với gần 250 đoàn viên, công tác huấn luyện giao
quân hàng năm đều đạt và vượt chi tiêu.
Công tác bảo vệ an ninh chính trị, đấu tranh chống tham
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nhũng, buôn lậu, buôn bán hàng cấm, giữ gìn trật tự an toàn
xã hội được tiến hành khá thường xuyên bằng nghiệp vụ của
các ngành nội chính và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh
Tổ quốc, Việc xây dựng các tổ dân phố, tổ an ninh nhân dân
được quan tâm. Trong 5 năm 1991-1995 đã mở nhiều đợttấn
công, truv quét các loại tội phạm, triệt phá các băng nhóm
trộm cướp, các ổ mại dâm, các tụ điểm xì ke, tụ điểm cờ bạc,
đường dây buôn bán hàng cấm; công tác điều tra phá án đạt tỷ
lệ 82,6%, đã thu hồi cho Nhà nước và người bị hại các loại tài
sản trị giá trên 4,5 tỷ đồng.
Xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát
huy sức m ạnh đoàn kết toàn dân
Trong nhiệm kỳ 1991-1995, Đảng bộ Đà Lạt đã tập
trang thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 3
(khóa VII) về “một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng”.
Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa
quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp xâv dựng và bảo vệ Tổ
quốc, đối với vận mệnh chế độ ta và Đảng ta.
Mục tiêu đôi mới và chỉnh đốn Đảng là nâng cao năng
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, Tăng cường công tác
giáo dục tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quán triệt và thực hiện
tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, không ngừng nâng
cao bản chất giai cấp công nhân, nâng cao chất lượng của tổ
chức cơ sở Đảng và đảng viên, giữ vững nguyên tắc tập trung
dân chủ, từng bước đổi mới nội dung và phương pháp lãnh
đạo của Đảng.
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Sau khi triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung
ương 3, đại bộ phận cán bộ, Đảng viên nhận thức được chủ
trương đổi mới và chinh đốn Đảng là đúng đắn, là nhiệm vụ
trọng tâm cấp bách của Đảng ta. Những thành quá của sự
nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa,
xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị đã
tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và kiên định đi theo
con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
Các hoạt động ữong lĩnh vực tư tưởng đã bám sát nhiệm
vụ chính trị của địa phương, kết hợp tốt với phong trào xây
dựng đời sống văn hóa cơ sở với việc tăng cường các phương
tiện nghe, nhìn và thông tin lưu động. Góp phần tích cực vào
việc tuyên truyền đường lối của Đàng, chính sách pháp luật
của Nhà nước. Phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất để làm
nền tảng cho việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát
huy dân chủ trong đời sống xã hội, giáo dục cho toàn Đảng,
toàn dân hiểu rõ và kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “diễn
biến hoà bình” của các thế lực thù địch.
Triển khai Nghị quyết trung ương lần thứ 3 (khóa VII)
về “£)ơi mới và chỉnh đốn Đ ảng”, Đảng bộ Đà Lạt đã chú
trụng nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng;
tính đến năm 1995, Đảng bộ Đà Lạt có 78 tổ chức cơ sở,
trong đó khối phường, xã có 15, khối sản xuất kinh doanh có
31 và khối hành chính sự nghiệp có 32; thực hiện Nghị định
3KK, đã củng cố và hình thành các cơ sở Đảng trong các
doanh nghiệp Nhà nước, thành lập ban cán sự Đảng trong uỷ
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ban nhân dân, Mặt trận, các đoàn thể và ữong lực lượng vũ
trang, thành lập Đảng đoàn hội đồng nhân dân thành phố theo
quy định 52 của Trung ương và từng bước đi vào hoạt động.
Các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, bảo
đảm nguyên tắc xây dựng Đảng, tạo được sự chuyển biến
tích cực trong việc cải tiến nội dung, giữ được nề nếp sinh
hoạt Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phân
công và quản lý đảng viên, chất lượng lãnh đạo của các cơ sở
Đảng có tiến bộ hơn.
Thực hiện chỉ thị 14 của Trung ương, Đảng bộ đã triển
khai phân loại Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, năm 1994
có 18 cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, tăng
12 cơ sở so với năm 1992, số cơ sở Đảng yếu kém năm 1992
là 15, đến năm 1994 chỉ còn 7 cơ sở.

v ề công tác cán bộ, đã triển khai Nghị quyết 44 của Bộ
Chính trị về công tác cán bộ, từng bước cụ thể hóa tiêu chuẩn
cán bộ, điều động sắp xếp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, sau
Hội nghị giữa nhiệm kỳ, đã tiến hành thay đổi, bổ sung 6 bí
thư, 5 cấp uỷ viên ở cơ sở và bầu bổ sung vào cấp uỷ thành
phố 7 đồng chí; điều động sắp xếp 28 trường hợp và đề bạt
trưởng, phó phòng, ban cho 21 cán bộ, cử 25 cán bộ học các
lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị và 16 đồng chí học cao
cấp, trung cấp hành chính; mở một lớp bồi dưỡng cấp uỷ, một
lớp bồi dưỡng lý luận cơ bản cho đảng viên mới.
Tháng 7 năm 1995, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng
điều động đồng chí Phan Hữu Giản về làm Bí thư Thành uỷ
thay đồng chí Tạ Như Bích.
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Công tác phát triển Đảng, trong 5 năm 1991-1995 đã
kct nụp được 23 Đảng viên mới, đưa tổng số Đảng viên của
toán Dảng bộ lên 2056 đồng chí.
C’ftnj» tác kiểm tra thực hiện chỉ thị, Nghị quyết và kiểm
tru đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, giải quyết đơn thư
khiếu nụi, tố cáo đã đạt được nhiều kết quả; đã tiến hành 91
lần kiểm tra các tổ chức cơ sở Đảng và kiểm tra 1.342 đảng
viên trong tổng số 2056 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đã thi
hành kỷ luật cảnh cáo 1 Đảng uỷ cơ sở, 43 cán bộ, đảng viền,
trong đó khai trừ 13 trường hợp, riêng Ban Chấp hành Đảng
bộ thành phố đã xử lý kỷ luật 4 đồng chí từ khiển trách đến
cổch chức.
Nhiệm vụ xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm
chủ tập thể, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, trong 5 năm
1991 -1995, bộ máy chính quyền tà thành phổ đến cơ sở được
củng cố một bước, qua tổng kết nhiệm kỳ VI, bầu cử Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1994-1999. Hoạt động của
I lội đồng nhân dân các cấp đã có nhiều cải tiến trong việc tổ
chức các kỳ họp, tăng cường giám sát việc triển khai Nghị
quyết, tiếp dân và giải quyết đơn thư của uỷ ban nhân dân
tlìủnh phố.
1ỉoạt động của các cơ quan Nhà nước đã theo hướng
quản lý các mặt của đời sổng xã hội, khắc phục sơ hở, thiếu
đAng hộ (rong chỉ đạo điều hành, thiết lập trật tự kỷ cương và
Iflng cường kỷ luật trong bộ máy, nâng dần ý thức phục vụ và
phit huy quyền làm chủ của nhân dân.
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Triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết 8B của
Ban chấp hành trung ương Đảng. Qua thực tiễn, các quan
điểm của Nghị quyết đã được vận dụng khá sinh động, trách
nhiệm vận động quần chúng của cả hệ thống chính trị được
nâng lên. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể đã có đổi
mới trong tổ chức và hoạt động, đạt kết quả khá toàn diện
trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh.
Mặt trận và các đoàn thể đã có nhiều hình thức hướng
về cơ sở, vận dụng các chủ trương, Nghị quyết của Trung
ương và địa phương. Nhiều xã, phường, đơn vị đã có các
phong trào vận động nhân dân nói chung, các tôn giáo, các tổ
chúc xã hội nói riêng thực hiện chủ trương của Đảng, pháp
luật của Nhà nước tốt hơn, Nhiều phong trào có nội dung
thiết thực, vì lợi ích của quần chúng và hội viên như tín chấp
vay vốn, lập quỹ tín dụng, nông dân sản xuất giỏi, phụ nữ
giúp nhau làm kinh tể, thanh niên lập nghiệp, tuổi írẻ giữ
nước, xóa đói giảm nghèo, xây dựng tình làng nghĩa xóm,
đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dụng Đảng,
chính quyền và đoàn thể các cấp.
Qua hoạt động, mối quan hệ giữa dân với Đảng, với
chính quyền; giữa hội viên với đoàn thể ngày càng trở nên
gắn bó hơn. Đồng bào có đạo phần lớn tin tưởng vào sự lãnh
đạo của Đảng, yên tâm trong đời sống tín ngưỡng, thực hiện
cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.
Các tổ chức Mặt trận, đoàn thể đều có nhiều nỗ lực
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Irong phát động và duy trì phong trào, trong đó hội cựu chiến
hi nil có mạng lưới hội vicn tương đối sâu rộng, bước đầu gắn
v«'ri (lịa hàn (lân cư và dạt được hiệu quả cao hơn. Công tác
(loàn, hội liên hiệp thanh niên, Hội phụ nữ đều có nhiều cố
urtng lion trong việc tập hợp lực lượng, đẩy mạnh các phong
IrAothi (1ua lao động sản xuất và bảo vệ Tổ quốc.
Ọua 5 năm (1991-1995) thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ
do Dại hội đại biểu Đảng bộ làn thứ VI đề ra, thành phố đã đạt
dược những kết quả quan trọng: Kinh tế có bước phát triển,
cư sớ vật chất phục vụ sản xuất và đời sống được tăng cường,
chính sách xã hội được chăm lo tốt hơn, an ninh trật tự cơ bản
dược đảm bảo, hệ thống chính trị được tăng cường, tạo ra
những li ồn đề có ý nghĩa quan trọng cho bước phát triển tiếp
theo. Đó là thành quả chung của Đảng bộ và nhân dân thành
phố đã kế thừa thành tựu của những năm trước, phấn đấu
virựt qua khó khăn, thử thách, chủ động vươn lên trong thời
kỳ mỏi.
Tuy vậy, vẫn còn một số thiếu sót tồn tại như: Kinh tể có
phát trien nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và thế
nm 1111, Ilh iều vấn đề kinh tế -xã hội phát triển chưa ngang tầm
với vị trí và tính chất của thành phố, lực lượng sản xuất được
giúi phỏng nhưng quan hệ sản xuất mới chưa hình thành rõ
nút, Iliực lực cách mạng ở cơ sở được quan tâm xây dựng
nhưng còn mỏng, nhiều tiêu cực và bất công xã hội chưa
(lược tlây lùi, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống
chinh trị ròn nhiều yếu kém.
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Đại hội Đại biển Đảng bộ thành phố lần thủ sáu (vòng 2)

II.
BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT HUY YẾU TỐ CON
NGƯỜI, KHAI THÁC TIỀM NĂNG VÀ THÉ MẠNH,
TRANH THỦ ĐIÈU KIỆN VÀ THỜI c ơ ĐỂ PHÁT TRIỂN
NHANH VÀ BỀN VỮNG (4/1996-2000)
Thực hiện chỉ thị 51 của ban Bí thư Trung ương, kế
hoạch số 18 của Tỉnh uỷ về việc tố chức Đại hội Đảng bộ các
cấp, tiến tới Đại hội đại biếu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt
Nam, từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 4 năm 1996, Đại hội đại
biếu Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ VII được tổ chức, về
dự Đại hội có 195 đại biểu thay mặt cho 2.056 Đảng viên của
78 tổ chức cơ sở trong toàn Đảng bộ.
Với tinh thần Đỗi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết
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phấn đấu xây dựng thành phố Đà Lạt ngày càng vững mạnh và
giàu đẹp; Đại hội đã đánh giá tình hình sau 5 năm thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI: Đà Lạt đã có
bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch hợp lý,
ngành kinh tế du lịch-dịch vụ đã vươn lên chiếm tỷ trọng đáng
kể trong nền kinh tế quốc dãn (57,6%), kinh tế ngoài quốc
doanh phát triển nhanh và đa dạng, tốc độ phát triển kinh tế
năm sau cao hơn năm trước, tạo điêu kiện cho những năm tiếp
theo phát triển nhanh hơn; kinh tế đối ngoại ngày càng được
mở rộng; công tác xã hội và thực hiện chính sách xã hội đã
được quan tâm hơn. Từ đó, đời sống nhân dân được nâng lên
rõ rệt, số hộ đỏi giảm đáng kế, tình hình an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, hệ thống chính trị
ngày càng được củng cố.
Bên cạnh những kết quả tiến bộ, Đại hội cũng chỉ ra
nhiều mặt hạn chế: Sự phát triến chưa ôn định, hiệu quả chưa
cao. Ngành du lịch-dịch vụ trong 5 năm phát triên trên 10% là
dấu hiệu tích cực, nhưng do tổ chức quản lý và kinh doanh còn
phân tán, cơ sở vật chất và kỹ thuật phục vụ còn thấp, quản lý
Nhà nước còn ỉỏng lẻo dẫn đến thất thu, gây ảnh hưởng không
tốt đến nhiều mặt, nhất là an ninh, trật tự xã hội, nổp sống và
cảnh quan môi trường. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều
khó khăn, thị trường trong nước bị cạnh tranh gay gắt và có xu
hướng thu hẹp dần, trong khi đó thị trường xuất khẩu còn quá
nhỏ hẹp và không vừng chắc, kinh tế hợp tác trong nông
nghiệp nhiều cơ sở chỉ còn tôn tại trên hình thức nhưng chưa
dược xử lý kịp thời, dứt khoát, hình thức hợp tác mói còn hạn
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hẹp, chưa được quan tâm nghiên cứu, tổng kết tìm ra mô hình
tốt để nhân rộng.
Tiểu thủ công nghiệp là ngành kinh tể truyền thống của
Đà Lạt nhưng vẫn còn tình trạng manh mún, tự phát, không
tạo được ngành hàng, mặt hàng có khối lượng và giá trị lớn.
Chưa có những chủ trương và biện pháp hợp lý để khuyến
khích thu hút vốn đầu tư cho sản xuất, một số nghề bị mai một
dần.
v ề quản lý đô thị, quản lý đất đai, nhà cửa, xây dựng,
cảnh quan môi trường, vệ sinh đô thị, tài nguyên rừng và
khóang sản... là những lĩnh vực còn nhiều tồn tại nhất. Tình
trạng đó đã dẫn đến việc quy hoạch ngày càng bị phá vỡ, đất
rừng bị tàn phá nghiêm trụng, tài nguyên khoáng sản khai thác
bừa bãi ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan, môi trường.
Đó là vấn đề hết sức bức xúc, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xử
lý chấn chỉnh kịp thời.
Xuất phát từ tình hình địa phương, Đại hội đã đề ra
phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 1996-2000 là: “£>ạy
mạnh công cuộc đối mới toàn diện theo định hướng xã hội
chủ nghĩa do Đảng đề ra, ra sức bồi dưỡng và phát huy yếu
tố con người, khai thác mọi khả năng và thế mạnh, cùng
với tranh thủ các điều kiện và thòi cơ để phát triển kinh tế
nhanh và bền vũng, nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết
những vẩn đề bức xúc về xã hội, bảo đảm an ninh quốc
phòng, khôi phục truyền thống và nếp sống đặc trưng của
nhân dân Đà Lạt, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vũng mạnh
đủ sức lãnh đạo Thành phố phát triển toàn diện ”
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Đại hội bầu 35 đồng chí vào ban chấp hành, Ban chấp hành
bầu 11 đồng chí vào ban Thường vụ. Đồng chí Phan Hữu Giản
tiếp tục làin Bí (Jur thành uỷ, đồng chí Hà Phước Toản và đồng
chí Phan Thiên làm phó bí thư.
Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị 5 năm (19962000) cùng với những kinh nghiệm các nhiệm kỳ trước, Đảng
liộ Dà Lạt quyết tâm lãnh đạo thực hiện thành công các mục
tiêu đề ra.
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch
theo hướng tăng tỷ trọng du lịch-dịch vụ, các thành phần kinh
tế phát huy vai trò phát triển kinh doanh của mình, thu chi
ngân sách đạt kết quả khá, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có
chuyển biến tích cực.
Tốc độ tăng trường kinh tế bình quân thời kỳ 1996-2000
đạt 7,2%, tổng sản phẩm xă hội của thành phố, năm 2000 đạt
14X% so với năm 1995. GDP bình quân đầu người năm 2000
(lạt 4,5 triệu đồng, so với năm 1995 tăng 42%.
Du lịch-dịch vụ vẫn khẳng định là ngành kinh tế chủ yếu
cùa thành phố, đến năm 1996, quy hoạch du lịch Lâm Đồng
lần đầu tiên được xây dựng và phê duyệt, không chỉ phát triển
(iu lịch khu vực Đà Lạt mà được chia thành 3 cụm du lịch, đó
li\ cụm du lịch Đà Lạt và vùng phụ cận, cụm du lịch Bảo Lộc
vi\ cụm du lịch Nam Cát Tiên với những loại hình du lịch được
XÍIC định gồm nghi dưỡng, sinh thái, tham quan, thể thao, vui
t liưi giài trí, hội nghị hội thào.
Nghị quyết Đảng bộ Tinh Lâm Đồng lần thủ VI (thời kỳ
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1996-2000) xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng của
Tỉnh, cần phải đầu tư phát triển để nhanh chóng trở thành
ngành kinh tế động lực, Định hướng đó được thành phố triển
khai bằng việc xây dựng, nâng cấp hệ thống đường sá, tiến
hành điều tra, xác định ranh giới 28 điểm tham quan du lịch,
gồm 13 thắng cảnh và 15 công trình kiến trúc, nâng cấp danh
ỉam thắng cảnh như thác Prenn, hồ Than Thở, Thung lũng
Tình yêu, thác Datanla, khu du lịch hồ Tuyên Lâm.
Về hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, qua thống
kê toàn thành phố có 330 khách sạn với 3.234 phòng, trong đó
có 990 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Có 10 khách sạn đạt từ 1
đến 4 sao. Khách sạn đạt loại A từ 19 cơ sở năm 1996 tăng lên
60 cơ sở năm 2000. Chất lượng phục vụ được nâng lên. Tuy
nhiên, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn đơn điệu, thiếu những
nơi vui chơi giải trí.
Tình trạng buôn bán vi phạm hành lang giao thông ở
nhiều khu vực chợ chưa được chấn chỉnh triệt để, chiến lược
phát triển du lịch của thành phố chậm được triển khai, sản
phẩm mới phục vụ du lịch phát triển không đáng kể, giảm sức
hấp dẫn, kinh doanh dịch-vụ du lịch còn có tình trạng cạnh
tranh thiểu lành mạnh gây phiền hà cho du khách.
Kinh tế cá thể, các doanh nghiệp tư nhân có nhiều cố
gắng vươn lên tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, một số hộ đã
phát triên trang trại trong nông nghiệp, nông-lâm-du lịch kết
hợp. Kinh tế hợp tác từng bước được củng cố và phát triển,
một số đơn vị hoạt động bước đầu có hiệu quả.
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Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn duy trì hoạt
động (đến đầu năm 2000, có 12 dự án đầu tư nước ngoài với
tổng vốn đănịỉ ký 62 triệu USD đã đi vào hoạt động, thu hút
hơn 1.600 lao dộng, doanh thu năm 1999 là 7 triệu USD).
Tổng thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chi tiêu; tổng
chi ngàn sách thành phố hàng năm tăng đáng kể; Thành phố
díỉ tiốn hành phân cấp ngân sách cho phường, xã theo luật
định.
Tuy tình hình thực tế diễn ra không như dự kiến, những
yếu kém chủ quan cùng với những khó khăn do tác động khách
quan như khủng hoảng tài chính, thiên tai nặng nề đã làm cho
tình hình kinh tê - xã hội cả nước cũng như địa phương phải đối
diện với những thử thách nghiêm trọng. Song, vẫn đạt được
một số kết quả nhất định: Nen kinh tế có mức tăng trưởng, dần
đi vào thế ổn định, năng ỉực sản xuất và cơ sở hạ tầng được
tăng cường, các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, hoạt
động văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, sự nghiệp giáo
dục và y tế cộng đồng được nâng cao, an ninh chính trị trật tự
an toàn xã hội được giữ vững, nền quốc phòng toàn dân được
cũng cố, tạo điều kiện cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
hóa.
Nông nghiệp và nông thôn của Đà Lạt chiếm hơn 30%
(lủn số, ngành nghề chủ yếu là trồng trọt trên diện tích đất
nông nghiệp 9.978 ha, chiếm 25,5% diện tích đất tự nhiên của
thửnh phố, phần lớn là diện tích trồng rau, hoa và cây đặc sản.
h ong đó có 4.678 ha canh tác xen canh trong đất lâm nghiệp.
TluVi kỳ 1996-2000, kinh tế nông - lâm nghiệp tăng
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trưởng ở mức 7-8%/năm, dựa vào tiềm năng và thế mạnh về
khí hậu, thổ nhưỡng, kinh nghiệm để thâm canh, gắn sản xuất
nông nghiệp với các nhà máy chế biến và nhu cầu thị trường,
xuất khẩu hàng năm tò 8-10 ngàn tấn rau các loại. Phát huy vai
trò của các ỉoại hình kinh tế hợp tác trong việc tổ chức sản xuất
và tiêu thụ nông sản, khuyến khích ứng dụng thành tựu khoa
học công nghệ vào sản xuất rau sạch, rau an toàn; chú trọng
phát triển các loại cây ăn quả đặc sản, cây dược liệu, cây công
nghiệp dài ngày như chè, cà phê.
Trồng trọt có tốc độ tăng khá về diện tích, nhất là cây dài
ngày. Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp năm 1995 là
4.873ha, đến năm 2000 có 9.978ha. Sản lượng rau 73,060
ngàn tấn/1995. Năm 2000 đạt trên 150.000 tấn, các loại giống
hoa mới phát triển mạnh. Vấn đề tiêu thụ rau, hoa, cà phê đang
ỉà mối quan tâm của các cấp, các ngành và người nông dân.
Trong giai đoạn 1996-2000, sản xuất nông nghiệp đã
phát triển theo cả 3 hướng: Mở rộng diện tích, tăng vụ, tăng
năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhiều kỹ thuật tiên tiến
trong nước cũng như của thế siới đã được áp dụng kịp thời,
các thế mạnh về phát triển rau, hoa, nấm, quả xứ lạnh đã được
phát huy. Tuy vậy, hạn chế của thời kỳ này ỉà chưa tạo được thị
trường ổn định, việc chế biến và bảo quản sản phầm sau thu
hoạch chưa được chú trọng đúng mức và chưa theo kịp yêu
cầu của thị trường tiêu dùng. Việc mở rộng diện tích sản xuất
nông nghiệp trong nhiều năm chưa được quản lý chặt chẽ nên
đã ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường.
Cuối nãiìì 2000, diện tích canh tác cãy ngắn ngày trên
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đất thuần nông tăng 162.51 % so vói năm 1996, Trong đó, diện
tích canh tác cây rau và cây hoa cắt cành tăng với mức độ đáng
kể, nhất là việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ
như nhà chc plastic, nhựa phủ luống, phương pháp tưới thấm
vủ nhỏ giọt đã được triển khai rộng khắp trên nhiếu vùng sản
xuất c1ã đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Do ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, nhất là sản xuất
rau theo hướng nông nghiệp tổng họp, sử dụng các giống cây
trồng mới có đặc tính chống chịu với sâu bệnh, áp dụng các
chế độ phãn bón hợp lý và các biện pháp quản trị dịch hại tổng
hợp (IPM) nên năng suất và chất lượng nông sản gia tăng đáng
kể; hàng năm vùng rau Đà Lạt xuất sang các nước trong khu
vực đạt 10% tổng sản ỉượng.
Trong 5 năm 1996-2000, nhiều chương trình nghiên cứu
về sản xuất nông nghiệp được ứng dụng vào thực tế, từng
bước chuyển dịch theo hướng sản xuất nông sản chất ỉượng
cao đ ip ứng cho yêu cầu tiêu dùng trong nước cũnẹ như xuất
khẩu. Các kết quả phân tích về chất lượng sản phẩm cho thấy
mức độ dư lượng độc hại trong sản phẩm rau Đà Lạt đều thấp
hơn ngưỡng cho phép nhiều lần.
về lâm nghiệp, rừng của Đà Lạt có ảnh hưởng quan
trọng đến môi í rường, cảnh quan, phát triển du lịch, phòng hộ
đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước, chống bồi lắng tại các hồ, bảo
vộ tính đa dạng sinh học và các nguồn ghen quý hiếm. Trong 5
Iirtm 1996-2000 trồng mới được 1900 ha rừng, tăng 900ha so
vởi kề hoạch; diện tích rừng được chăm sóc 3.994 ha. bằng
2,06 lần kế hoạch, trồng được 38 ngàn cây nội ô, bằng 78% kế
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hoạch, giao khoán quản lý bảo vệ rừng 5.857ha, đạt 26,84%
diện tích rừng thực tế. Tìmg bước chuyến diện tích đất canh
tác nông nghiệp xen cấy trong rừng sang trồng các loại cây
công nghiệp dài ngày với những địa hình phù hợp, hạn chế
trồng cây ngắn ngày, trên cơ sở đó hình thành các vườn hộ,
trang trại gắn với trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng. Khuyển
khích giao khoán cho thuê đất rừng đặc dụng đế phát triển các
loại hình du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch dã ngoại gắn
với quản ỉý, bảo vệ và phát triến rừng.
Từ năm 1996 đến năm 2000, ngành nông- lâm nghiệp và
nông thôn thành Đhố Đà Lạt có những bước phát triển khá
vững chắc và ổn định với mức tăng trưởng ổn định hàng năm
trên 10%, giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp hàng năm đóng
góp vào GDP của địa phương đạt trên 18%.
v ề công nghiệp, ngoài các doanh nghiệp Nhà nước hoạt
động trên địa bàn, thành phố có 780 cơ sở sản xuất công
nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp ngoái quốc doanh với 8.247 lao
động. Giá trị sản xuất hàng năm đêu tăng, năm 1996: 34,29 tỷ
đồng ( theo giá cố định 1994) và năm 2000 đạt khoảng 60 tỷ
đồng. May, đan và thêu là ngành truyền thống của thành phố,
năm 2000 đạt 01 triệu sản phẩm.
Tuy vậy, hoạt động công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp
chưa phát triên mạnh, nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến
rau, quả. Thị trường hàng gia công chưa ổn định, khu vực tiểu,
thủ công nghiệp qui mô nhỏ, công nghệ và trình độ tay nghề
người lao động vần còn hạn chế.
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Đầu tư xây dựng cơ bản, tổng mức đầu tư xây dựng cơ
bản trong 5 năm 1996-2000 đạt khoảng 1.176 tỷ đồng, tăng
31 % so với thời kỳ 1991 -1995. Trong đó vốn ngân sách chiếm
25%, vốn đầu tư của nhãn dân và các doanh nghiệp 47%, vốn
đầu tư nước ngoài 12% và vốn tín dụng 16%.
Đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm, đã
hoàn thành cơ bản việc cải tạo nâng cấp các trục đường chính
và một số nút giao thông, từng bước cải tạo hệ thống giao
thông nội thị cũng như giao thông nông thôn. Đặc biệt đã đầu
tư tôn tạo hồ Xuân Hương, cầu ông Đạo và 04 hồ lắng, triển
khai cải tạo và bổ sung hệ thống cấp nước, phát triển mạng
lưới điện, điện thoại. Đầu tư 01 khu vui chơi giải trí và một số
công viên. Tiếp tục xây dựng và cải tạo chợ Đà Lạt, cải tạo
bệnh viện, trạm y tế và các trường học trên địa bàn; tăng
cường hệ thống chiếu sáng công cộng tò đó đã tạo cho bộ mặt
thành phố khang trang hơn.
Phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm phát triển
khá, nhân dân đã đóng góp trên 50 tỷ đồng để xây dựng chợ,
giao thông nông thôn, trường học. Riêng giao thông nông
thôn từ năm 1996 đến năm 1999 thực hiện được 34,2 km
ckrừng với tổng trị giá 6,03 tỷ đồng, bình quân 1,5 tỷ
dồng/năm. Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, phường vùng ven
theo hướng nhựa hóa 100% các đường trung tâm, 50% các
đường nội bộ và đường đến khu sản xuất, còn lại là đường có
két cấu đá dăm kẹp đất, 100% khu phố, thôn có tụ điểm sinh
lioụl. Sửa chữa nâng cấp và đầu ttư trang thiết bị cho 40%50% các trường học ở xã, phường vùng ven đạt chuẩn quốc
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gia. Tăng cường cơ sở vật chất và đội ngũ y - bác sĩ (100%
Trạm y tế có bác sĩ) nâng cao khả năng khám chữa bệnh cho
nhân dân. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp và quản lý tốt các công
trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất.
Đầu tư nước ngoài, tính đến đầu năm 2000 trên địa bàn
Đà Lạt có 12 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, tổng số vốn
đăng ký thực hiện 62.766.718ƯSD. Chiếm 40% số dự án
đang hoạt động, 56,05% số vốn đăng ký trên toàn tỉnh. Đã thu
hút được 1.641 lao động, tăng 349 người và chiếm 55,4% số
lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài của toàn
tỉnh. Lĩnh vực nông nghiệp có 5 dự án, công nghiệp 6 dự án và
lĩnh vực dịch vụ 1 dự án. Năm 1999 tổng doanh thu thực hiện
được 6 906.733 USD chiếm 51,9% toàn tỉnh.
Tổng đầu tư xã hội tăng khá, đầu tư xây dựng cơ bản thời
kỳ 1996-2000 đạt 1.176 tỉ đồng, so với thời kỳ 1991-1995
tăng 31 %. Bình quân mỗi năm có gần 200 tỉ đồng đầu tư vào
các công trình công cộng và dân dụng, từng bước cải tạo nâng
cấp cơ sở hạ tầng, góp phần quan trọng vào sự phát triển
chung.
Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển tương đối thuận
lợi, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 1991-1995 của Thành
phố đều đạt và vượt mức đề ra; ổn định và phát triển toàn diện
về kinh tế, tăng trưởng cao bền vững và có hiệu quả; phát triển
kinh tế đồng thời với giải quyết các vấn đề xã hội; nâng cao
năng lực khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng và giải
quyết các vấn đề cấp bách về giáo dục-đào tạo, từng bước thực
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; ổn định an ninh chính trị,
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trật tự an toàn xã hội.
v ề công tác quản lý đô thị, thực hiện Chỉ thị 01 - CT/TU
của Tỉnh uỷ về quản lý đất đai và trật tự xây dựng; hoàn thành
cơ bản việc phân định và cắm mốc ranh giới đất nông, lâm
nghiệp. Lập quy hoạch chi tiết 14 khu vực đô thị với tổng diện
tích 2.320 ha, ngoài ra còn chỉnh trang một số khu vực trung
tâm và ngoại ô thành phố.
Công tác quản lý Nhà nước về đô thị, đã ban hành nhiều
văn bản liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý như:
quy định lộ giới các trục đường, về quản lý quy hoạch và xây
dựng đối với nhà ở tư nhân, quy hoạch chỉnh trang hệ thống
giao thông đường hẻm của các phường, xã.
Tuy vậy, trong công tác quản lý đô thị vẫn còn nhiều
thiếu SQt, các quy hoạch phục vụ dân cư chưa nhiều, mới tập
trung cho các quy hoạch phân lô nhằm cấp quyền sử dụng đất.
Từ đó, đã hạn chế việc quản lý, tình trạng vi phạm các quy
định liên quan đến quản lý đô thị vẫn thường xuyên xảy ra
chưa được khắc phục triệt để; công tác vệ sinh môi trường,
làm xanh-sạch-đẹp thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu của
một thành phố du lịch, hồ sơ về quản lý các hệ thống công
trinh cơ sở hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa đầy đủ. Hệ thống biển số
nhà, tên đường còn chồng chéo chưa được khắc phục.
v ề lĩnh vực tài chính, Tổng thu ngân sách Nhà nước trên
địa bàn năm 1996 đạt 139,10 tỷ đồng, năm 2000 khoảng
142,31 tỷ đồng (trong đó thành phố trực tiếp quản lý thu năm
1996 là 37,7 tỷ đồng, năm 2000 khoảng 66,6 tỷ đồng). Hàng

155

năm đều hoàn thành kế hoạch thu ngân sách. Tuy vậy, một số
khoản thu đạt rất thấp như các quỹ lao động công ích, an ninh
quốc phòng, phòng chống ỉụt bão.
Giai đoạn 1996 - 2000 do khủng hoảng Tài chính - Tiền
tệ của khu vực châu á đã ảnh hưởng đến kinh tế của cả nước
nói chung và thành phố nói riêng, bên cạnh đó nền kinh tế
thành phố còn có những yếu kém nhất định nên tốc độ phát
triển chậm. Tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 7,2%,
tăng 48% so với năm 1995, nhưng so với mục tiêu (17%/năm)
của Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ VII
thì còn khoảng cách khá xa. GDP bình quân đầu người năm
2000 đạt 4,5 triệu đồng, tăng 42% so với năm 1995, chưa đạt
mục tiêu đề ra.
Sự nghiệp giáo dục, cuối năm 2000 có 14/15 phương xã
đạt chuẩn quốc gia về phổ cập trung học cơ sở, vượt so với
mục tiêu đề ra là phổ cập 6 phường trung tâm. Giáo dục Mầm
non được xã hội hóa mạnh với 86 nhà - nhóm trẻ (tăng 30,3%
so với năm 1996) và 19 trường mẫu giáo đã thu hút 7.767 học
sinh, bình quân mỗi năm tăng 1,72% đạt tỷ lệ huy động ra lớp
12% đối với các cháu nhà trẻ, 85% đối với các cháu mẫu giáo
và trên 90% đối với các cháu 5 tuổi, trong đó hệ bán công, dân
ỉập và tư thục chiếm 84,3%..
Giáo dục phổ thông, năm học 1995-1996 có 33.007 học
sinh, năm 1997-1998 có 36.116 học sinh và năm 1999-2000
đạt 38.510 học sinh tăng 16,67% so với năm học 1995-1996.
Bậc tiểu học có 18.582 học sinh, đạt tỷ lệ huy động trên 95%.
Bậc trung học cơ sở 12.408 học sinh, trong đó hệ bán công và
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dân lập thu hút 33,4%. Bậc trung học phổ thông có 7.520 học
sinh, trong đó hệ bán công và dân lập thu hút 39,2%. Riêng
học sinh phổ thông trung học tăng 72%.
Lực lượng giáo viên của các cấp học đều tăng về số
lượng và chất lượng, so với năm 1996 giáo viên mầm non tăng
54,7%, tiểu học tăng 29,2% đạt tỷ lệ 1,15 giáo viên/lớp, giáo
viên trung học cơ sở tăng 22,6%, tỷ lệ 1,7 giáo viên/ lóp, giáo
viên trung học phổ thông tăng 48,01 % đạt 2,02 giáo viên /lớp;
trường học của các xã và vùng xa đều có đủ giáo viên đứng
lớp.
Tuy nhiên, chất lượng giáo dục ở những nơi xa trung tâm
và vùng ven còn thấp, cơ sở trường lóp chưa đáp ứng được với
số lượng học sinh ngày càng tăng, việc triển khai thực hiện
quy hoạch còn nhiều trở ngại, số lượng trường đạt chuẩn quốc
gia còn quá ít, việc xã hội hóa giáo dục tiến triển chậm, vẫn
còn hệ B trong các trường phổ íhông công lập.
Sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân không
ngừng phát triển, không để xảy ra dịch bệnh, mạng lưới y tế cơ
sở được tăng cường, nhất là vùng có đồng bào dân tộc ít
người. Hiện có 3,4 y - bác sĩ /1.000 dân, riêng số bác sĩ và
được sĩ có trình độ đại học đạt 1,3 người/1.000 dân, năm 1999
dược công nhận thanh toán bệnh phong, trong 5 năm đã đầu tưcơ sở vật chất trị giá 11,2 tỷ đồng, trang bị thêm các thiết bị
chuyên dùng như máy điện tim, máy khám răng, tim thai, xây
dựng phân trạm y tế của xã đồng bào dân tộc Măng Lin.
Số người khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế do thành phố
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quản lỷ tăng lên không ngừng, năm 1996 có 193.687 lượt
người, đến năm 2000 khoảng 240 lượt người, tăng 24% so với
năm 1996. Chất lượng khám và chữa bệnh ngày càng được
nâng lên, trong 5 năm đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc
miễn phí cho 27.703 lượt đối tượng chính sách và đồng bào
dân tộc ít người. Tuy nhiên, chất lượng chữa bệnh của các
bệnh viện chưa cao, bệnh nhân chuyển viện còn nhiều, chưa
có phòng khám chất lượng cao phục vụ nhân dân và du khách
kể cả người nước ngoài, y tế cộng đồng tuy có quan tâm
nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.
Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao tiếp tục
được duy trì và phát triển, có 61/106 khu phố, thôn tổ chức
đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, qua 5 năm có 17.000
ỉượt hộ gia đình và 53 khu phố, thôn đạt danh hiệu Văn hóa,
danh hiệu cuộc sống mới. Cuộc vận động thực hiện nếp sống
mới, xây dựng gia đình văn hóa, thôn và khu phố văn hóa đang
được tích cực triển khai ở hầu hết các địa bàn dân cư.
Hoạt động thể dục thể thao thành tích cao cũng như thể
dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển, trở thành
phong trào thường xuyên. Từ những hoạt động thể dục thể
thao tại cơ sở đã thành lập các đội dự tuyển tham gia các giải
thể dục thể thao do thành phố tổ chức, tính đến năm 2000 trên
địa bàn Thành phố đã hình thành 5 câu lạc bộ quần vợt, 5 câu
lạc bộ thể dục thẩm mỹ, 7 câu lạc bộ thể dục thể hình, 20 câu
lạc bộ võ thuật, 03 câu lạc bộ patin và một số câu lạc bộ thể dục
thể thao khác. Các câu lạc bộ thể dục thể thao do các tổ chức,
cá nhân thành lập đã tạo ra những sân chơi, những hoạt động
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bổ ích cho mọi tầng lớp nhân dân.

Công tác bảo vộ An ninh chính trị, trật tự an toàn xã

hội
Trước tình hình thế giới và khu vực diễn biến khá phức
lạp, cầc the lực thù địch hoạt động với những thủ đoạn mới,
tinh vi hơn, Đảng bộ thành phố đã tăng cường lãnh đạo công
tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác
cách mạng cho đảng viên và quần chúng, đấu tranh vạch rõ âm
mưu thủ đoạn của các thế lực phản động. Do đó, tình hình an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần
phục vụ nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội của thành
phố.
Các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm,
phỏng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông,
phỏng chống văn hóa độc hại được triển khai thường xuvên và
đirợc quàn chúng tích cực hưởng ứng; công tác đấu tranh
chống tham nhũng, chống xâm phạm sở hữu Nhà nước và
xâm phạm quản lý kinh tế được đẩy mạnh. Đã phát hiện, điều
Ira và xử lý 17/20 vụ tham nhũng với 24 đối tượng, 411 vụ
xâm phạm khác với 483 đối tượng, thu hồi cho Nhà nước hơn
2,2 tý dồng. Tổ chức nhiều đợt truy quét các loại tội phạm
lililí) sự, các tụ điểm xì ke ma tuý, mại dâm góp phần làm ỉành
tnựnh hỏa xã hội; công tác đấu tranh phá án đạt tỷ lệ trên 77%,
I ¡ông án nghiêm trọng đạt 95%; công tác xây dựng lực lượng
l ỏng an nhân dân từ thành phố đến cơ sở được tăng cường, cơ
l>iih (1fl kiộn toàn các khu phố, tổ dân phố, tổ an ninh nhân dân
(VeAe phường.
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Nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến íranh nhân
dân được xây dựng và củng cổ, các phương án tác chiến
phòng thủ được triển khai, lực lượng dân quân tự vệ đạt tỉ lệ
3,6% dân số, động viên thanh niên nhập ngũ đạt kế hoạch trên
giao, công tác chính sách hậu phương quân đội có nhiều
chuyển biến, công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng
vũ trang, bán vôi trang được tăng cường.
Công tác tuyển quân hàng năm đảm bảo đúne luật, đạt
chỉ tiêu quân số tự vệ 3,l%-3,4 %dân số, 100% phường xã có
tổ chức Đảng quân sự, đảng viên đạt 8,7% và đoàn viên đạt
30% trong lực lượng. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang,
dự bị động viên đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng do Đại
hội đại biểu thành Đảng bộ lần thứ VII đề ra, công tác huấn
luyện, hội thi, hội thao, giáo dục quốc nhòng ởược duv trì
hàng năm và kết quả năm sau cao hơn năm trước, xử lý tốt
quân nhân đào ngũ.
Tuy vậy, tình hình tai nạn, tệ nạn xã hội vẫn còn diễn
biến khá phức tạp, nạn mại dâm, sử dụng ma tuý, trộm cắp xe
máy, vi phạm an toàn giao thông, quản lý nhân hộ khẩu, di dân
tự do có chiều hướng tăng và chưa có biện pháp ngăn chặn
tích cực; việc chấp hành pháp luật trên một số lĩnh vực quản lý
đô thị chưa thật tốt làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội.
Tăng cườiig hiệu lực quản lý Nhà nước và xây dựng
chỉnh đốn Đảng
Hội đồng nhân dân Thành phố và phường xã hoạt động
đúng luật định, đã lãnh đạo tốt cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân
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3 cấp, tố chức kỳ hợp dúng định kỳ, đã tiến hành tập huấn
nghiệp vụ cho đ\U biểu Hội đồng nhân dân tổ chức tiếp xúc cử
Im theo luật định, phát huy được vai trò cơ quan đại diện cho ý
chí, nguyện vọng và quyền ỉàm chủ của nhân dân, cơ quan
quyẻn lực Nhá nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu
quả các dúi trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước.
Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản iý được kiện
toản, thành lập mới 4 đơn vị, chuyển đổi chức năng nhiệm vụ
2 doanh nghiệp, tiếp nhận 1 đơn vị từ tỉnh chuyển về, thành
lộp 11 Ban Lâm nghiệp phường, xã và thanh lý, giải thể 8 đơn
vị kinh doanh không còn phù họp. Chất lượng cán bộ công
chức từng bước được nâng cao, đã tổ chức đào tạo bồi đưỡng
chuyên môn nghiệp vụ cho 46 cán bộ công chức, 64 cán bộ
chù chốt ở các phường, xã.
Nhìn chung, công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn
trong 5 năm 1996-2000 có nhiều cố gắng, đã tập trung quản lý
dô thị theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt, xử lý tốt các vi
phạm trong các lĩnh vực xã hội, thiết lập trật tự kỷ cương,
nâng dan ý thức phục vụ của cán bộ công chức Nhà nước, phát
huy quyền làm chủ của nhân dân.
Tuy vậy, chất lượng giám sát của Hội đồng nhân dân
I liAnli phố và phường, xã còn một số mặt hạn chế. Hiệu lực
lỊUửn lý Nhà nước trên một số mặt chưa cao, nhất là công íác
(Ịiiàn lý (|uy hoạch đô thị, sử dụng đất đai, tài nguyên môi
tnrởriK, tánh quan, trật tự xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu
<!c III, thực hiộn cài cách hành chính chưa chuyển biến nhiều.
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Mặt trận và các đoàn thể, các ngành, các cấp thực hiện
nhiều biện pháp giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm
nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, qua đó huy động được
nhiều nguồn lực kinh tể với số tiền gần 20 tỷ đồng giúp đoàn
viên, hội viên có vốn phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu vật
nuôi, cây trồng, xóa hộ đói, tỉ lệ hộ nghèo giảm tò 3,5% năm
1996 xuống còn 1,36% năm 2000 (còn 910 hộ/31.197 hộ). Tại
15 phường, xã đã vận động nhân dân đóng góp hơn 30 tỷ đồng
xây dựng trên 100 công trình phục vụ dân sinh, dân trí; phối
hợp vận động hơn 3 tỷ đồng cùng nhiều lương thực, quần áo
giúp đồng bào bị thiên tai, bão lụt trong và ngoải tỉnh; phối
hợp vận động nhân dân tham gia mua công trái xây dựng Tổ
quốc hơn 14 tỷ đồng; tặng quà cho các đối tượng chính sách,
đối tượng xã hội trị giá hơn 3 tỷ đồng; phối họp vận động đóng
góp xây dựng được 45 nhà tình nghĩa, tình thương, sửa chữa
23 căn nhà cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc
thiểu số.
Phối hợp với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an
ninh Tổ quốc; các cấp Mặt trận đã cảm hóa, giáo dục 787 đối
tượng hình sự; vận động được 51/65 đối tượng phạm tội ra tự
thú, lập danh sách 348 đối tượng hình sự đưa đi giáo dưỡng,
431 trường hợp giáo dục tại phường, xã. Phối họp giúp 594
đối tượng phạm tội tiến bộ và hoà nhập với cộng đồng.
Các tổ chức thành viên khác như Hội Người cao tuổi,
Ban Liên lạc cựu tù chính trị, Hội Luật gia, Hội Đông y hoạt
động ngày càng đi vào nề nếp và có chất lượng; công tác tôn
giáo, tín ngưỡng, dân tộc bước đầu đi vào nề nếp, khoa học
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nên giúp các các đối tượng hiểu và tin tưởng vào sự lãnh đạo
của Đảng, góp phần vào việc tăng cường khối đại đoàn kết
toàn dân.
về công tác xây dựng Đảng, các cấp uỷ Đảng tiến hành
triổn khai, học tập các Nghị quyết của Đảng, tăng cường giáo
dục truyền thống cách mạng, thường xuyên cung cấp thông
tin thời sự cho cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng lý luận chính trị,
các chuyên đề Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 (lần
2), tư tưởng Hồ Chí Minh. Đa số cán bộ, đảng viên có nhận
thức dúng, có lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định
mục ticu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có ý thức cảnh giác cách
mạng và phát huy được vai trò gương mẫu, hoàn thành tốt
nhiệm vụ.
Trong nhiệm kỳ 1996-2000, cấp uỷ đã tiến hành 30 đợt
kiểm tra các tổ chức cơ sở Đảng về lãnh đạo nhiệm vụ kinh tếxã hội, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xây dựng
cư sở Dàng trong sạch, vững mạnh. Uỷ ban kiểm tra các cấp
đà phát hiện và kiểm tra ỉ 0 tố chức Đảng, 42 đảng viên khi có
đau hiệu vi phạm, kiểm tra 1.846 lượt đảng viên về chấp hành
chi thị 01-CT/TU, trong đó phát hiện 213 đảng viên có vi
pliụm. Uý ban kiểm tra xử lý 120 đơn tố cáo, so với nhiệm kỳ
trước tăng 83 đơn, trong đó chuyển cho các ngành giải quyết
46 đưn. Trong nhiệm kỳ đã thi hành kỷ luật 3 tập thể với các
hlnh thức: Cảnh cáo 02, khiến trách 01; kỷ luật 56 đảng viên
Kổm: Khiển trách 14, cảnh cáo 29, cách chức 04 và khai trừ
()‘>, N O với nhiệm kỳ trước tăng 15 trường hợp.
Việc đánh giá xểp loại các tổ chức cơ sở Đảng theo định
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kỳ bước đầu có tác dụng nhất định trong việc xây dựng, chỉnh
đốn Đảng. Năm 1996 có 31%, năm 1999 có 42% cơ sở Đang
đạt trong sạch vững mạnh. Song công tác xây dựng và chỉnh
đốn Đảng chuyển biến chưa mạnh mẽ và đều khắp, sổ tổ chức
cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh còn thấp so với chỉ tiêu
nghị quyết đề ra, vẫn còn cơ sở Đảng yếu kém.
Công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy, quy hoạch xây dựng
đội ngũ cán bộ có nhiều chuyến biến, hàng năm ngân sách đã
dành từ 100 đến 150 triệu đồng hỗ trợ cho công tác đào tạo
nhằm nâng cao lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho
cán bộ đoàn thế khu phố, thôn, tổ dân phố; đội ngũ cán bộ
được trẻ hóa một bước. Đã triển khai kế hoạch 05 của Tỉnh uỷ
về xây dựng tồ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, số íổ
chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm tăng,
công tác phát triển Đảng được thường xuyên quan tâm chăm
lo và phát triển.
Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tập trung xây dựng củng cố
cả về chính trị,tư tưởng và tổ chức, xây dựng nhiều nghị quyết
chuyên đề như: Nghị quyết 09/TH.U, ngày 06/5/1 998 về phát
huy quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục xây dựng Nhà nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch vững mạnh,
NQ 10/TH.U, ngày 04/5/1998 về chiến lược thời kỳ đẩy mạnh
Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa, NQ 11 L/TH.U, ngày 14/7/
1998 về giới thiệu nhân sự giữ chức danh chủ chốt của uỷ ban
nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 1994- 1999, NQ 13/TH.U,
ngày 12/10/1998 về lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang
nhân dân Thành phố Đà Lạt vững mạnh toàn diện, NQ

15/TH.U, ngày 09/4/1999 về xây dựng và phát tnển nền văn
11óa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, NQ 16/TH.U,
ngày 06/5/1999 về xây dựng chi bộ và công tác phát triển
đảng viên mới trong lực lượng dân quân.
Đen tháng 12 năm 2000, toàn Đảng bộ có 1967 đảng
viên, sinh hoạt trong 69 tổ chức cơ sở Đảng. Công tác xây
dựng tổ chức Đảng trong ngành giáo dục, lực lượng vũ trang,
bán vũ trang, các phòng ban của Thành phố có chuyển biến.
Có 11 chi bộ quân sự ở 10 phường và xã Xuân Trường, các
trường trực thuộc sở Giáo dục đều có chi bộ, 16/18 trường tiêu
học, các phòng thuộc uỷ ban nhân dân Thành phố có đảng
viên.
Tuy vậy, việc bố trí, đề bạt cán bộ vẫn gặp khó khăn do
công tác qui hoạch, tạo nguồn tiến hành chậm và chưa cơ bản.
Công tác quản lý, giáo dục đảng viên nơi công tác và nơi cư
trú còn lơi lỏng ở khá nhiều chi bộ cơ quan, trường học, doanh
nghiệp. Công tác phát triển đảng viên còn chậm, chưa tương
xứng với phong trào ở nhiều địa phương, đơn vị; hiện còn 03
thôn, 01 khu phố chưa có đảng viên.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ có
chuyển biển tiến bộ, việc đề bạt, thuyên chuyển cán bộ được
tién hành theo qui trình chặt chẽ hơn trước, đã bồi dưỡng các
chương trình ngắn ngày cho hơn 6.000 lượt cán bộ Đảng,
chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và hợp tác xã, chọn đưa đi đào
lụt) (VTrung ương và Tỉnh về chính trị và chuyên môn cho hơn
200 cán hộ.
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Cuối năm 1998, đồng chí Phan Thiên được ban Thường
vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng bổ nhiệm chức vụ Bí thư Thành uỷ thay
đồng chí Phan Hữu Giản chuyến công tác và đến cuối năm
1999 đồng chí Hà Phước Toản giữ chức quyền Bí thư Thành
uỷ thay đồng chí Phan Thiên.
Trong nhiệm kỳ 1995-2000, những thành tựu đã đạt
được so với mục tiêu mà Đại hội lần thứ VII đề ra còn nhiều
mặt hạn chế: Kinh tế tăng trưởng chậm, du lịch-dịch vụ thiếu
yếu tố để phát triển nhanh và bền vững; một số lĩnh vực kinh tế
- xã hội phát fríen chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và
tính chất của thành phố; công tác xây dựng và chỉnh đốn
Đảng, củng cố hệ thống chính trị chuyển biến chưa mạnh mẽ
và đều khắp.
Tỉnh hình trên đây có nhiều nguyên nhân như: Cuộc
khủng hoảng kinh tế Châu Á đã ảnh hưởng xấu đến tốc độ
phát triển kinh tế của đất nước và địa phương, một số dự án
chưa được triển khai, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, giao
thông chưa được nâng cấp. Do vậy, đã làm hạn chế đến quan
hệ thị trường và gọi vốn đầu tư.
Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ và các tổ chức cơ sở
Đảng tuy nhận thức được trách nhiệm lãnh đạo thực hiện nghị
quyết của Đại hội, nhưng để biến những nhận thức ấy thành
chủ trương, nhiệm vụ cụ thể thì chưa ngang tầm; chưa chủ
động, sáng tạo để tạo bước đột phá, tháo gỡ khó khăn trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ chinh trị.
Năng lực tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành tuy có
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chuyển biến nhất định nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu
phối hợp đồng bộ, cải cách thủ tục hành chính chưa tốt, trách
nhiộm cá nhân có nơi không rõ, một số chủ trương, nghị quyết
clura thực hiện đến nơi đến chốn. Công tác quản lý của chính
I|uyền các cấp còn lơi lỏng, thiếu kiên quyết, quyền dân chủ ở
Cơ sở cỏn bị vi phạm.
Công tác dân vận, phát huy sức mạnh tổng họp của toàn
dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước với những nội
(lung phù hợp theo từng đối tượng để khơi dậy mạnh mẽ các
nguồn lực của thành phố thiéu thường xuyên, liên tục, một bộ
phận nhân dân chưa mạnh dạn bỏ vốn kinh doanh, thiếu năng
dộng (rong tìm sản phẩm mới, có tình trạng trông chờ, ỷ lại
vào Nhà nước.
Trong 5 năm 1996-2000 Thành phố đã đạt được những
két quả quan trọng: Kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng, các
mặt xã hội tiếp tục phát triển tốt, quản lý và chỉnh trang đô thị
có tiến bộ, Thành phố khang trang hơn, an ninh chính trị và
Irật tụ an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, hệ thống chính trị
đirực inở rộng và nâng chất lượng hoạt động. Các tầng lớp
nhân dàn tin tưởng vào đường lối đổi mới, vào sự phát triển
cùa Thành phố.
I
)ổ ghi nhận công lao của Đảng bộ, quân và dân thành
pho, Nh;\ nước đã tặng Huân chương Lao động hạng III, danh
lúộu cao quý Anh hùng lực lượng vũ tong nhân dân và Chính
pluì cỏng nhận Đà Lạt là đô thị loại 2, đó là nguồn cổ vũ động
vlôn vù 1Ađộng lực to lớn giúp Đảng bộ và nhân dân thành phố
vừng II I I lum (rong thời kỳ mới.
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Đại hội Đại biểu Đáng bộ thành phố lần thứ bảy

KÉT LUẬN
Qua 25 năm (1975-2000), thực hiện đường lối, chủ
trương của Đảng cộng sản Việt Nam, các tầng lớp nhân dân
Đà Lạt đã đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nồ lực phấn
đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ và đạt được những thành tựu
quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh,
quốc phòng, từng bước đưa thành phố ngày càng phát triến
vững mạnh, xứng đáng với truyền thống là một thành phố Anh
hùng trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng giành lại độc lập dân
tộc, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, thành phố Đà Lạt cũng như các địa phương
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khác trong tình Lâm Đồng phải đứng trước vô vàn khó khăn,
thừ thách phức tạp, hậu quả nặng nề do hai cuộc chiến tranh
khốc liệt để lại, nạn thất nghiệp, cùng với các loại tệ nạn xã hội
khác đã tác động trực tiếp đến đời sống vật chất cũng như tinh
thần cùa các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, các thế lực thù
địch, phản động ra sức chống phá cách mạng, tìm cách chia rẽ
sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Trước tình hình đó, Đảng
bộ thành phố Đà Lạt đã vận dụng các chủ trương, đường lối
của Dàng cộng sản Việt Nam, của tỉnh uỷ Lâm Đồng vào tình
hình cụ thể của địa phương, kịp thời đề ra nhiều chủ trương,
biộn pháp thích họp để lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thực
hiện các phong trào thi đua nhằm từng bước ổn định tình hình,
khôi phục và phát triển kinh tế -xã hội, trọng tâm là đẩy mạnh
sản xuất, nâng cao đời sống, hạn chế và đẩy lùi các tệ nạn xã
hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh
nhân dân, củng cố an ninh gắn với phát triển kinh tế, văn hóa,
xà hội; tạo thế và lực để phát triển toàn diện và vững chắc.
Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ
thành phố Đà Lạt rút ra một số kinh nghiệm sau đây:
1.
Nhận thức toàn diện và sâu sắc, vận dụng đúng
đắn, sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, Nghị quyết cấp
trên vào điều kiện cụ thể của địa phương. Đồng thời chủ
động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, phối họp
đồng bộ của các cấp, các ngành theo sự phân công, phân
cấp họp lý.
Trong quá trình vận dụng các quan điểm, đường lối của
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Đảng cần phải quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ chinh trị của cả
nước, của tỉnh để liên hệ với hoàn cảnh cụ thể ở địa phương,
có quan điểm toàn diện và biện chứng để đánh giá đúng tình
hình, kiểm điểm rút kinh nghiệm. Phát huy ý chí tự lực, tự
cường, năng động, sáng tạo, đề xuất những chủ trương, giải
pháp tích cực, có căn cứ khoa học và thực tiễn để cho chủ
trương đó sát hợp với yêu cầu và khả năng phấn đẩu của Đảng
bộ, của nhân dân.
Tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt sâu rộng trong
cán bộ, Đảng viên và nhân dân những chủ trương, đường lối,
các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, từ đó tạo ra sự thống nhất về
nhận thức, tư tưởng để biến thành động ỉực thúc đẩy phong
trào hành động cách mạng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng, xây đựng hệ thống
chính trị vững mạnh.
Trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện cần có sự phân
công, phân cấp cụ thể, phối hợp giữa địa phương và các ngành
kinh tế cùa Trung ương, của tỉnh; phối hợp giữa quản lý địa
bàn, quản lý lãnh thổ với quản lý theo ngành, khai thác tiềm
năng thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, đất đai, lao động,
các lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế -xã hội, nhất là
những ngành kinh íế trọng điểm, cây trồng chu yếu, các cơ sở
nghiên cứu, thực nghiệm, khoa học kỹ thuật, cơ sở dạy
nghề... tạo điều kiện chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật.
Định hướng phát íriên các ngành, các lĩnh vực ohù họp bảo
đảm sự phát triển bền vững và có hiệu quả kinh tế cac.
2. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính
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trị, tư tưởng và tổ chức; đội ngũ cán bộ, Đảng viên có bản
lĩnh chính trị vững vàng, có nhiệt tình và năng lực công
tác, thực sự gắn bó với nhân dân, đoàn kết phấn đấu vì
mục tiêu c h ung.

Dây là vấn đề then chốt, có ý nghĩa quan trọng nhằm
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ
lliống chính trị. Trước hết nhận thức rõ vai trò của tổ chức
Dàng là lãnh đạo toàn xã hội và chịu trách nhiệm về tất cả các
lĩnh vực đời sống xã hội, là hạt nhân lãnh đạo của cả hệ thống
chính trị. Muốn làm tròn được vai trò đó thì các cấp uỷ Đảng
phải vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các đường lối, chủ
(rương chính sách của Đảng, Nhà nước vào tình hình thực tế
của địa phương, từ đó đề ra chú trương giải pháp đúng đắn,
phù họp và thực hiện có hiệu quả cao.
Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ
trương, chính sách, tổng kết thực tiễn để kịp thời sửa chữa,
uốn nắn những vấn đề không phù hợp với thực tế; Đảng thực
hiện sự lãnh đạo của mình đối với nhà nước và nhân dân bằng
công tác giáo dục, thuyết phục và bằng sự gương mẫu của cán
bộ, dàng viên. Trong đó vai trò của cấp uỷ có ý nghĩa quan
trọng, nếu cấp uỷ thực sự đoàn kếí, nhất trí thì sẽ trở thành
trung lâm tập họp sức mạnh của Đảng, khi cán bộ lãnh đạo
chú chốt thực sự vững vàng về bản lĩnh, trong sáng về đạo
đức, lối sống, chăm lo công tác xây dựng Đảng đúng mức thì
mọi nhiệm vụ dù khó khăn phức tạp đến đâu đều có thể giải
lịuyét có kết quả. Từ đặc điểm tình hình của Đảng bộ thành
|)||A I )à I,ạt cán bộ tập họp tò nhiều nguồn. Do vậy, “xây” phải
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đi đôi với “chống” đấu tranh với tư tưởng cục bộ địa phương,
hẹp hòi, khép kín rất xa lạ với đường lối, quan điểm về công
tác cán bộ của Đảng.
Quan tâm xây dựng, bảo vệ và củng cố tổ chức Đảng về
chính trị, tư tưởng và tổ chức, quản lý và rèn luyện đội ngũ
Đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của tổ chức Đảng. Tăng cường đoàn kết thống nhất ữong nội
bộ Đảng, trên cơ sở quan điểm đường lối, Nghị quyết của
Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng là cơ sở để xây dựng khối
đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong hệ thống chính trị, tạo được
sự đồng thuận trong xã hội. Neu không làm đúng như vậy thì
sẽ gây ra nhiều hậu quả tai hại khôn lường.
3.
Có quan điểm quần chúng đúng đắn, mổ rộng khối
đoàn kết toàn dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa
Đảng với nhân dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế
dân chủ ở các loại hình cơ sở.
Nhận thức đúng vai trò và sức mạnh của quần chúng
trong sự nghiệp cách mạng, vấn đề quan trọng là xây dựng
khối đoàn kết rộng rãi toàn dân trên quan điểm “lấy dân làm
gốc” với mục tiêu phấn đấu thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến
ỉên dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Lấy nhiệm vụ chính trị của thành phố qua từng thời kỳ làm nội
dung vận động các tầng lóp nhân dân; lấy việc gắn bó với cuộc
sống và tinh thần làm chủ làm điểm tương đồng để tập hợp,
động viên mọi tầng lóp nhân dân, đoàn kết các dân tộc, các tôn
giáo, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân ở trong nước và

172

người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương,
đất nước.
Đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng thông qua
đoàn thể chính trị, tố chức xã hội, nghề nghiệp phù họp với lứa
tuổi, giới tính để giúp nhau trong sản xuất kinh doanh, tổ chức
cuộc sống, tỉm hiểu và thực hiện tốt chính sách của Đảng và
pháp luật của Nhà nước. Lấy việc sâu sát và trực tiếp với cơ sở
làm nền tảng của công tác vận động và íổ chức quần chúng.
Thực sự gắn kết công tác Mặt trân, đoàn thể dưới sự lãnh đạo
của Đảng để củng cố thực lực cách mạng tại chỗ, giải quyết
những vấn đề thực tiễn đặt ra sát hợp VỚI đời sổng nhân dân.
Vận động quần chúng là trách nhiệm của cán bộ, Đảng
viên trong bộ máy Đảng, đoàn thể và nhân viên Nhà nước, của
tất cả các cơ quan, đơn vị. cần giáo dục cho những người
thường xuyên có quan hệ, giải quyết công việc với nhân dân
nâng cao ỷ thức phục vụ, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ
của nhân dân, tạo niềm tin và củng cố mối quan hệ mật thiết
giữa Đảng với nhân dân.
Mặt trận và các đoàn thể phải luôn đổi mới nội dung và
plurơng thức hoạt động theo hướng vì lợi ích chính đáng của
quần chúng và hội viên mà phát động phong trào, thông qua
phong trào tiến hành giáo dục chính trị, củng cố tổ chức, xây
tlựng nhân tố và bồi dưỡng cán bộ cho đoàn thể, bổ sung
nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền đặc biệt là cơ sở. Xây
(lựng mối quan hệ giữa đoàn thể và các hội quần chúng, đưa
đoửn viên, hội viên làm nòng cốt trong các tổ chức để thông
qua đó mà xây dựng phong trào, tập họp quần chúng.
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Khắc phục lề lối làm việc quan liêu, mệnh lệnh, phải
bám sát thực tế, bám sát quần chúng, giải quyết những vấn đề
thiết thực của quần chúng và thực tế cuộc sống đặt ra.
4. Thưtmg xuyên đổi mới, nâng cao năng lực quản lý
và điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, trước hết
trong lĩnh vực quản lý đô thị.
Đổi mới và nâng cao năng lực quản lý và điều hành của
bộ máy Nhà nước được thể hiện bằng hiệu lực quản lý hành
chính, kinh tế, xã hội, quản lý đô thị, giữ gìn kỷ cương, trật tự
xã hội theo pháp luật, bảo đảm cho sự phát triển đi lên của
thành phổ theo những định,.hướng lớn của Đảng và theo đúng
luật định. Đây là một yếu tố vừa cơ bản, vừa cấp bách của
chính quyền các cấp.
Muốn thực hiện được yêu cầu đó, cần phải xác định sự
quản lý thống nhất của Nhà nước trên địa bàn thành phố. Các
hoạt động kinh tế và xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể
phải tự chủ và tự chịu trách nhiệm về nội dung hoạt động của
mình, dưới sự quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của ngành
chủ quản cấp trên, nhưng phải đặt dưới sự quản lý của uỷ ban
nhân dân các cấp về mặt pháp luật. Mọi hoạt động của các tổ
chức và đơn vị trái với đường lối, chính sách và pháp luật phải
được kiểm tra và xử lý theo đúng luật định.
Phát huy tốt vai trò của Hội đồng nhân dân, quyết định
những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, và các
nhiệm vụ khác theo ỉuật định. Thường xuyên cải tiến về nội
dung và phương thức hoạt động để phát huy vai trò trách
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nhiệm của các đại biổu Hội đồng nhân dân, thực hiện tốt chức
năng giám sát và bảo đảm Hội đồng thực sự là cơ quan quyền
lực của địa phirơng, đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của
nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Các cấp uỷ Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo đối với
hoụt động của bộ máy Nhà nước bằng những chủ trương, định
lurớng lớn và giới thiệu cán bộ của Đảng làm công tác quản lý
trong bộ máy Nhà nước để hội đồng nhân dân cân nhắc, lựa
chọn bầu cử, bổ nhiệm một cách dân chủ. Các cấp uỷ Đảng
không áp đặt, không làm thay công tác chính quyền trong
quản lý và điều hành công việc. Phải tăng cường sự lãnh đạo
cùa Dàng đối với chính quyền, Đảng viên được cử làm công
tác chính quyền thực hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo
đảm cho các Nghị quyết của Đảng được thể chế hóa về mặt
Nhà nước và được tổ chức thực hiện thắng lợi.
Thành tựu trong 25 năm qua mà Đảng bộ, quân và dân
thành phố Đà Lạt đã tạo ra đó là niềm tự hào, là động lực cho
các tầng lóp nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo
thành sức mạnh tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy
mụnli còng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực
lúộn thắng lợi mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công
hàng, dân chủ, văn minh”.
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PHỤ LỤC
SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN VÀ TỐ CHỨC c ơ SỞ ĐẢNG
QUA CÁC NĂM (TỪ 1975 - 2000)
- Năm 1975: Tháng 4 năm 1975, thành phố trực thuộc
khu uỷ VI lúc đó có 18 tổ chức cơ sở Đảng (có một Đảng uỷ
công an) với số Đảng viên 426 đồng chí.
- Năm 1976: Từ tháng 6 năm 1976 đến tháng 5 năm
1977, thành phố được sáp nhập vào Tỉnh Lâm Đồng, giải thể 8
phường, thành lập 3 Đảng uy trực thuộc tỉnh, số lượng Đảng
viên ở 3 Đảng bộ khu phố là 135 đồng chí.
- Năm 1977: Tháng 5 năm 1977, thực hiện quyết định số
12 QD/TV của tỉnh ưỷ Lâm Đồng thành lập lại thành phố,
Đảng bộ Đà Lạt có 148 Đảng viên, sinh hoạt trong 16 tổ chức
cơ sở Đảng.
- Năm 1978: Thực hiện quyết định số 14 QĐ/TV của
thường vụ tinh uỷ Lâm Đồng ngày 15 tháng 7 năm 1978, Tỉnh
bàn giao cho Thành uỷ trực tiếp quản lý 54 tổ chức cơ sở Đảng
của Tỉnh và Trung ương (có 7 tổ chức cơ sở Đảng ở các cơ quan
Trung ương), tính đến tháng 10 năm 1978, Đảng bộ Đà Lạt có
1.304 Đảng viên sinh hoạt trong 83 tổ chức cơ sở Đảng.
- Năm 1979: Ngày 20 tháng 6 năm 1979 Thành uỷ tiếp
nhận thêm 2 tổ chức cơ sở Đảng của hai xã Xuân Trường và
Xuân Thọ và tháng 11 năm 1979 thành lập xã Tà Nung, cấp
trên tăng cường Đảng viên thành lập một cơ sở Đảng có 3
đảng viên. Như vậy, đến cuối năm 1979, Đảng bộ Đà Lạt có
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83 tổ chức cơ sở Đảng với 1.300 Đảng viên.
- Năm 1983: Tháng 7 năm 1983, thực hiện chỉ thị của
Trung ương và quyết định của Tỉnh uỷ, Thành uỷ bàn giao lại
cho Tỉnh và Trung ương 41 tổ chức cơ sở Đảng
-N ăm 1984: Tháng 10 năm 1984, Đảng bộ Đà Lạt có 35
tổ chức cơ sở Đảng với 628 đảng viên.
-N ăm 1985: Tháng 12 năm 1984, tỉnh giao lại cho thành
phố quản lý 20 cơ sở Đảng. Đen cuối tháng 9 năm 1985, Đảng
bộ thành phố Đà Lạt có 58 tổ chức cơ sở Đảng, với tổng số
Đảng viên là 942 đồng chí.
- Năm 1989: Đảng bộ thành phố có 75 tổ chức cơ sở
Đảng trực thuộc với 1.342 đảng viên
- Năm 1991: Đảng bộ Đà Lạt có 61 tổ chức cơ sở Đảng
trực thuộc với 1.557 đảng viên.
- Năm 1992: Đảng bộ Đà Lạt có 79 tổ chức cơ sở Đảng
trực thuộc với 1.931 đảng viên.
-N ăm l995: Đảng bộ Đà Lạt có 7 8 tổ chức cơ sở
- Năm 1996: Tính đến ngày 31/12/1996 toàn Đảng bộ
thành phố có 84 TCCS Đảng trực thuộc với 2.077 đảng viên.
- Năm 1997: Đầu năm 1997, Thành uỷ có 84 TCCS
Đảng, đến tháng 4/1997 bàn giao về Đảng uỷ khối doanh
nghiệp của tỉnh 20 TCCS Đảng, thành lập mới 01 TCCS
Đảng, tách 01 chi bộ ghép thành 02 TCCS Đảng và giải thể 02
TCCS Đảng. Đến cuối năm 1997 Đảng bộ có 63 TCCS Đảng
trực thuộc với 1.712 đảng viên.
- Năm 1998: Đảng bộ Đà Lạt có 67 tổ chức cơ sở Đảng
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trực thuộc với 1.824 đảng viên.
- Năm 1999: Đảng bộ Đà Lạt có 69 tổ chức cơ sở Đảng
trực thuộc với 1.900 đảng viên
- Năm 2000: Đảng bộ Đà Lạt có 69 tổ chức cơ sở Đảng
trực thuộc với 1967 đảng viên.
NHẬN HUY HIỆU ĐẢNG
Đến năm 2000 Đảng bộ thành phố Đà Lạt có 268 đồng
chí được trao huy hiệu Đảng. Trong đó:
+ Huy hiệu 50 năm: 154 trường hợp
+ Huy hiệu 40 năm: 114 trường hợp
THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG
(Trong kháng chiến và trong cải tạo và xây dựng chủ
nghĩa xã hội)
I. KHEN THƯỞNG TẬP THỂ
1. Quăn và dân thành phố Đà Lạt
- Huân chương thành đồng hạng nhất (năm 1975)
- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2000)
- Huân chương lao động hạng hai (thành tích từ năm
1998-2002)
2. Các đơn vị trực thuộc
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2.1. Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Trường
- Hội đồng Bộ trưởng tặng bằng khen (năm 1983)
- Hội đồng Bộ trưởng tặng Huân chương chiến công
hạng hai (năm 1992)
- Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm
1998)
2.2. Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Thọ
-Hội đồng Bộ trưởng tặng bằng khen (năm 1983)
2.3. Ngành y tế thành phố
- Huân chương lao động hạng ba (năm 1999)
2.4. Chi cục Thuế thành phố
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 1999)
- Huân chương lao động hạng ba (thành tích tò năm
1998-2003)
2.5. Đảng bộ và nhân dân phường 9
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2000)
- Huân chương lao động hạng ba (thành tích tò năm
1999-2003)
- Huân chương lao động hạng ba: Trường mầm non 9
(năin 2000)
2.6. NJ»ành giáo dục Đà Lạt
- 11uân chương lao động hạng ba (năm 2000)
- Trường thực nghiệm Lê Quý Đôn - huân chương lao
dộng hụng ba (năm 2000)
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II.KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN
* Trong hai cuộc kháng chiến chong Pháp và chong Mỹ,
thành phố Đà Lạt có 74 cá nhân được tặng thưởng huân
chương, huy chương kháng chiến các hạng (nhất, nhì, ba)
trong đó:
1. Huân chương quyết thắng các hạng nhất, nhì, ba là: 62
2. Huân chương chiến sĩ vẻ vang các hạng nhất, nhì, ba
là: 5
.
3. Huy chương quyết thắng: 7
* Trong thời kỳ đổi mới'.
1. Huân chương lao động hạng ba: 2 cá nhân
2. Bằng khen của Chính phủ: 15 cá nhân
3. Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 2 cá nhân

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG B ộ
THÀNH PHỐ DO ĐẠI HỘI BẰU c ử QUA CÁC
NHIÊM
KỲ
5

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG B ộ ĐÀ LẠT KHOÁ I
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1. Huỳnh Minh Nhựt

Bí thư

2. Phạm Ngọc Châu

Phó Bí thư

3. Nguyễn Tấn Lộc

ư ỷ viên thường vụ

4. Lê Thành Dững

Uỷ viên thường vụ

5. Nguyễn Phu

Uỷ viên thường vụ

6. Tạ Như Bích

Uỷ viên thường vụ

CÁC THÀNH ƯỶ VIÊN
7. Bùi Minh Hớn
8. Trần Thiêm
9. Huỳnh Hải
10. Trương Văn Mai
11. Lê Thị Thuận
12. Nguyễn Công Lý
13. Nguyễn Nam Kha
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐÀ LẠT KHOÁ II
1. Huỳnh Minh Nhựt

Bí thư

2. Phạm Ngọc Châu

Phó bí thư

3. Nguyễn Tấn Lộc

Uỷ viên thường vụ

4. Tọ Như Bích

Uỷ viên thường vụ

5. Lô I hành Dững

Uỷ viên thường vụ

ft. Nguyễn Văn Thảo

Uỷ viên thường vụ

7. IMiụm Văn Tý

Uỷ viên thường vụ
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CÁC THÀNH UỶ VIÊN
8. Trần Thiêm
9. Nguyễn Thị Lê
10. Nguyễn Nam Kha
11. Lê Thị Thuận
12. Nguyễn Đình Mai
13. Trương Văn Mai
14. Nguyễn Hồng Thanh
15. Võ Ngọc Phương
16. Dương Minh Nước
17. Trần Lộc
18. Trần Thế Việt
19. Đoàn Tiến Như
20. Phạm Văn Xin
21. Phan Thiên
22. Nguyễn Thị Hải
23. Nguyễn An
24. Trần Xuân Diện (dự khuyết)
25. Hoàng Thị Tất (dự khuyết)Trong khoá này có sự
thay đổi:
1.
Đồng chí Lê Văn Phận - về làm Bí thư Thành
(1979-1-1983) thay đồng chí Huỳnh Minh Nhựt.
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2.
Đồnẹ chí Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Công an
thành phô - bô sung vào Thành uỷ, uỷ viên Ban Thường vụ.
BAN CHÁP HÀNH ĐẢNG B ộ ĐÀ LẠT KHOÁ i n
1. Tạ Như Bích

Bí thư

2. Lê Thành Dững

Uỷ viên thường vụ

3. Nguyễn Tấn Lộc

Ưỷ viên thường vụ

4- Nguyễn Bá Khuê

Ưỷ viên thường vụ

6- Trần Thế Việt

Ưỷ viên thường vụ

5- Hồ Ngọc Thắng

Uỷ viên thường vụ

7- Trương Văn Mai

Ưỷ viên thường vụ

8- Trần Lộc

Uỷ viên thường vụ

CÁC THÀNH UỶ VIÊN
9. Phạm Ngọc Châu
10. Phan Thiên
11. Phạm Quang Vận
12. Dương Văn Hồ
13. Nguyễn Hồng Thanh
14. Trần Thị Đào
15. Huỳnh Nhật Hải
16. Nguyễn Thị Mỹ
17. Lỗ Hoàng Dũng
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18. Hồ Thị Đảm
19. Đoàn Tiến Như
20. Lê Thị Thuận
21. Phạm Văn Xin
22. Nguyễn Nam Kha
23. Trần Thị Tám
24. Phan Cảnh Chiến
25. Phan Năm
26. Lê Văn Long
27. Hoàng Tuấn Hùng
28. Nguyễn Hữu Hào (dự khuyết)
29. Chế Thaiứi Tùng (dự khuyết)
Trong nhiệm kỳ này có sự thay đổi:
Tháng 4-1983, đồng chí Nguyễn Xuân K hanh về làm
bí thư, đông chí Tạ Như Bích làm phó bí thư Thành uỷ.
Năm 1984, đồng chí Nguyễn Duy Anh về làm phó bí
thư, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố thay đồng chí
Tạ Như Bích.
Đồng chí Nguyễn Đức Hải được Tỉnh điều động về làm
trưởng Công an Thành phô, bô sung vào Ban Thường vụ
Thành uỷ thay đồng chí Phạm Quang Vận
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BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG B ộ ĐÀ LẠT KHOÁ IV
1. Trần Thế Việt
A

r p

A

f

/N

Bí Thư

2. Trân Lộc

Phó bí thư

3. Phan Thiên

Phó bí thư

4. Trần Thị Đào

Uỷ viên thường vụ

5. Hồ Thị Đảm

Uỷ viên thường vụ

6. Nguyễn Hữu Hào

Uỷ viên thường vụ

7. Nguyễn Nam Kha

Ưỷ viên thường vụ

8. Lê Văn Long

Uỷ viên thường vụ

9. Lương Thị Mười

Uỷ viên thường vụ

10. Chế Thanh Tùng

Uỷ viên thường vụ

11. Hoàng Xuân Yến

Uỷ viên thường vụ

CÁC THÀNH UỶ VIÊN
12. Huỳnh Văn Cảng
21. Trần Nhuệ
13. Đặng Chung
22. Lê Thị Thanh Nga
14. Lê Diễn

23. Võ Ngọc Phương

15. Nguyễn Tri Diện

24. Hoàng Thị Mai Phụng

16. Đồng Văn Hội

25. Nguyễn Đăng Quyên

17. Lê Việt Lan

26. Lê Hoàng Dũng

18. Mai Anh Minh

27. Nguyễn Thái Hiệp

19. Phan Năm

28. Huỳnh Nhật Hải

20. Trần Văn Nhỉ

29. Dương Văn Hồ
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30. Phạm Vân Sang

(dự khuyết)

31. Nguyễn Thị Sâm

43. Võ Văn Lượm

32. Trần Thị Tám

(dự khuyết)

^

33. Tô Thông

44. Phan Thị Thanh Minh

34. Tạo Viết Tuấn

(dự khuyết)

35. Cao Văn Thuỷ

45. Hà Thị Miến

36. Nguyễn Thành Vinh

(dự khuyết)

37. Phạm Văn Xin

46. Đoàn Tiến Như

38. Ngô Thị Yến

(dự khuyết)

39. Hoàng Đức Long

47. Phan Văn Phú

40. Dương Ngọc Đức

(dự khuyết)

(dự khuyết)

48. Trần Đức Thành

41. Hoàng Tuấn Hùng

(dự khuyết)
49. Từ Thị Trinh
(dự khuyết)

rr^ A

rrri

A

(dự khuyết)
42. Lại Duy Hiển

Trong nhiệm kỳ:
Đồng chí Nguyễn Văn Trụ - Thành đội trưởng - bổ
sung Thường vụ Thành uỷ
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BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG B ộ ĐÀ LẠT KHOÁ V
1. Tràn Thế Việt

Bí thư

2. Hồ Ngọc Thắng

Phó bí thư

3. Phan Thiên

Phó bí thư

4. Nguyễn Hữu Hào

Ưỷ viên ban thường vụ

5. Hoàng Xuân Yến

Ưỷ viên ban thường vụ

6. Ngô Văn Tước

Uỷ viên ban thường vụ

7. Phan Văn Ngọt

Ưỷ viên ban thường vụ

8. Chế Thanh Tùng

Uỷ viên ban thường vụ

9. Lê Văn Long

Uỷ viên ban thường vụ

CÁC T H Ì

UỶ VIÊN

10. Huỳnh Văn Cảng

20. Trần Văn Ninh

11. Phạm Công

21. Lê Thị Thanh Nga

12. Đặng Chung

22. Phan Văn Quế

13. Lê Hoàng Dũng

23. Nguyễn Thị Sâm

14. Hoàng Công Đính

24. Lê Thị Tánh

15. Hoàng Thị Bích Hà

25. Trần Thị Tám

16. Trương Hứng

26. Trần Duy Thành

17. Nguyễn Sĩ Hợi

27. Võ Đại Thành

IK. Hoàng Đức Long

28. Trần Quang Thu

l ‘>. Phan Năm

29. Từ Thị Trinh
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30. Lê Thành Trung

33. Dương Văn Hồ

31. Nguyễn Thành Vinh

34. Lê Đức Long

32. Dương Ngọc Đức

35. Nguyễn Văn Viễn

Trong nhiệm kỳ này có sự thay đổi:
1. Đồng chí Chế Đặng - về làm Bí thư Thành uỷ
(1990-1991) thay đồng chí Trần Thế Việt.
2. Đồng chí Tạ Như Bích - về làm Bí thư Thành uỷ
(1991) thay đồng chí Chế Đặng
3.Đông chí Võ Ngọc Phươĩig - Bí thư phường 6 và
đồng chí Lê Hoàng Dũng - Bí thư phường 3 - bổ sung
Thành uỷ viên

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐÀ LẠT KHOÁ VI
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1. Tạ Như Bích

Bí Thư

2. Lê Văn Long

Phó bí Thư

3. Ngô Văn Tước

Phó bí thư

4. Nguyễn Hữu Hào

Ưỷ viên thường vụ

5. Lê Dừa

Uỷ viên thường vụ

6. Phan Văn Ngọt

Uỷ viên thường vụ

7. Trần Văn Ninh

Uỷ viên thường vụ

8. Hồ Ngọc Thắng

Ưỷ viên thường vụ

9. Chế Thanh Tùng

Uỷ viên thường vụ

CÁC THÀNH UỶ VIÊN
10. Nguyễn Văn Bang

21. Lê Đức Long

11. Phan Hoàng Anh

22. Nguyễn Thị Liễu

12. Trần Trọng Bình

23. Lê Thị Thanh Nga

13. Nguyễn Thế Bình

24. Đào Văn Nguyên

14. Trịnh Thị Kim Chi

25. Lê Thành Trung

15. Lê Hoàng Dũng

26. Lê Thị Tánh

16. Trương Quang Đức

27. Võ Đại Thành

17. Phó Đức Đỉnh

28. Đặng Hồng Tiếu

18. Nguyễn Đức Hưng

29. Nguyễn Văn Viễn

19. Nguyễn Sĩ Hợi

30. Nguyễn Thái Xuân

20. Nguyễn Thành Lý

31. Lê Văn Xuân

Trong II h i ộ m

kỳ

này, c ó sự thay đ ổ i :

Đồng chí Phan Hữu Giản về iàm bí thư Thành uỷ tò 71995
Và bổ sung các đồng chí sau vào Thành uỷ
1. Nguyễn Cửu Đức (Chủ tịch LĐLĐ thành phổ)
2. Nguyễn Thị Thu (Giám đốc Công ty Du lịch Lâm Đồng)
3. Thái Ngọc Sang (Bí thư phường 2)
4. Trần Nhuệ (Giám đổc Xí nghiệp phân bón)
5. Trịnh Thị Kim Thanh (Chủ tịch Hội LHPN thành phố),
6. Huỳnh Thị Tuyết (Viện trưởng viện Kiểm sát thành phố)
7. Thái Thị Hạnh (Trưởng Phòng giáo dục).
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BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG B ộ ĐÀ LẠT KHOÁ VII
1. Phan Hữu Giản

Bí thư

2. Phan Thiên

Phó Bí thư

3. Hà Phước Toản

Phó bí thư

4. Lê Dừa

Ưỷ viên thường vụ

5. Nguyễn Trí Diện

Uỷ viên thường vụ

6. Trương Quang Đức

Uỷ viên thường vụ

7. Nguyễn Thị Liễu

Ưỷ viên thường yụ

8. Phan Văn Ngọt

Ưỷ viên thường vụ

9. Trần Văn Ninh

Uỷ viên thường vụ

10. Võ Đại Thành
11. Nguyễn Ước

Uỷ viên thường vụ
Ưỷ viên thường vụ

CÁC THÀNH UỶ VIÊN
12. Đỗ Trọng Hiển

20. Trần Văn Nhỹ

13. Đặng Mậu Nhi

21. Trần Nhuệ

14. Nguyễn Sĩ Hợi

22. Lê Thị Thanh Nga

15. Nguyễn Đức Hưng

23. Dương Ngọc Đức

16. Đỗ Nguyên Khoa

24. Đào Văn Nguyên

17. Trần Văn Kiên

25. Nguyễn Hữu Dũng

18. Nguyễn Trọng Ánh Đông 26. Trịnh Thị Kim Thanh
19. Phan Hoàng Anh
27. Nguyễn Văn Bang
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28. Lê Văn Ái

32. Huỳnh Thị Tuyết

29. Bùi Đáp

33. Thái Thị Hạnh

30. Lê Thành Tôn

34. Nguyễn Văn Viễn

31. Chế Thanh Tùng

35. Lê VănXuân

Trong nhiệm kỳ này có sự thay đổi:
I)ồng chí Phan Thiên làm Bí thư Thành uỷ (1998-1999)
hay đồng chí Phan HữụGiản

CÁC ĐÒNG CHÍ BÍ THƯ THÀNH ƯỶ
TỪ NĂM 1975 -2000

I>|\|IK 1'Iií HUỲNH MINH NHựT

Đồng chí PHẠM THUẦN

Mí lliir Thành uỷ

Bí thư Thành uỷ 2 /1 9 7 6 -5 /1 9 7 6

'

2/l*X»S l/l%7; 4/1975-2/1976;
<>/l‘)77-6/l979
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Đồng chí LÊ VÃN PHẬN
Bí thư Thành uỷ
7/ 1979-1/1983

Đồng chí TRẦN THÉ VIỆT
Bí thư Thành uỷ 9/1986 - 3/1990

192

Đồng chí NGUYỄN XUÂN KHANH
Bí thư Thành uỷ 5/1983 - 8/1986

Đồng chí CHÉ ĐẶNG
Bí thư Thành uỷ 4/1990-9/1991

Dồiiị» chí TẠ NHƯ BÍCH
Hí l hư Thành uy 2/1983-4/1983
10/1991- 1995

Bí thư Thành ủy 7/ 1995 - 1998

oAiiU chi ri l AN THIÊN
MI Thu I liiinh uy I
1999

Đồng chí HÀ PHƯỚC TOẢN
Bí thư Thành ủy 2000-10/2007

Đồng chí PHAN HỮU GIẢN
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DANH SÁCH CÁC BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
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1/ Nguyễn Thị Xuyến

phường 1

2/ Nguyễn Thị cẩm

phường 1

3/ Lê Thị Ca

phường 1

4/ Nguyễn Thị Biểu

phường 1

5/ Lê Thị Để

phường 2

6/ Phạm Thị Quýt

phường 2

7/ Nguyễn Thị Đồ

phường 2

8/ Nguyễn Thị ưng

phường 2

9/ Phạm Thị Sen

phường 2

10/ Đỗ Thị Thông

phường 3

11/ Lê Thị Nhàn

phường 3

12/ ĐỒ Thị Nhi

phường 3

13/ Trần Thị Toan

phường 3

14/ Nguyễn Thị Ngành

phường 3

15/ Nguyễn Thị Hiếm

phường 3

16/ Lê Thị Thương

phường 3

17/ Phạm Thị Chung

phường 4

18/ Nguyễn Thị Thực

phường 5

19/ Lê Thị Sửu

phường 5

20/ Nguyễn Thị Tiền

phường 5

21/ Nguyễn Thị Minh

phường 5

22/ Lê Thị Tích

phường 5

23/ Nguyễn Thị Huýnh

phường 5

24/ Lê Thị Nhẫn

phường 6

25/ Huỳnh Thị Hạt

phường 6

26/ Nguyễn Thị Sĩ

phường 6

27/ Võ Thị Ba

phường 7

28/Huỳnh Thị Bích

Phường 8

29/ Lê Thị Viễn

phường 8

30/ Phạm Thị Phước

phường 8

3 1/Cù Thị Tỵ

phường 9

32/ Nguycn Thị Hay

phường 9

33/ Nguyễn Thị An

phường 9

34/ Trần Thị Thuỳ

phường 9

35/ Lê Thị Bờ

phường 9

36/ Bùi Thị Báu

phường 9

37/Trần Thị Đài

phường 10

3 8/ Trương Thị Lãnh

phường 10

39/ Nguy ễn Thị cẩm

phường 10

40/ Lê Thị Cho

phường 10

41/ Nguyễn Thị Nhung

phường 10

42/ Đoàn Thị Lãng

phường 10

43/Lê Thị Châu

Phường 11

44/ Nguyễn Thị Đỗ

Phường 11
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45/ Trần Thị Tư

phường 11

46/ Phan Thị Hào

phường 12

47/ Ngô Thị Quanh

phường 12

48/ Nguyễn Thị Thủ

phường 12

49/ Võ Thị Lộc

phường 12

50/ Huỳnh Thị Ấm

xã Xuân Thọ

5 1/Ngô Thị Thân

xã Xuân Thọ

52/ Nguyễn Thị Nhất

xã Xuân Trường

53/Tràn Thị Tất

xã Xuân Trường

54/Lê Thị Chậm

xã Xuân Trường

55/ Nguyễn Thị Két

xã Xuân Trường

56/ Nguyễn Thị Bích

xã Xuân Trường

57/ Nguyễn Thị Mười

xã Xuân Trường

58/ Phạm Thị Đó
59 /Nguyễn Thị Trước

xã Xuân Trường
xã Xuân Trường

MỤC LỤC
Lòi nói đầu
PH ẢN TH Ử N H Ấ T
On định tình hình, xây dựng thực lực cách mạng, khôi
phục và phát triến kinh tế - xã hội sau chiến tranh, cùng
cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1985)
CHƯƠNG I
Từng bước ổn đinh tình hình chính tri-xã hôi, xây dưng
củng cô thực ỉực cách mạng, khôi phục và phát triển
'kinh tế (4/1975-8/1977)
Trang 9
CHƯƠNG II
Đảng bộ thành phố Đà L ạt lãnh đạo nhiêm vu cải tao và
xây dựng quan hệ sản xuât mói xã hội chủ nghĩa
(8/1977-8/1986)
Trang 36
PH ẢN THỦ H AI
Đảng bộ thành phố Đà Lạt lãnh đạo nhân dân các dân
tộc thực hiện công cuộc đổi mói toàn diện của Đảng
(1986 - 2000)
CHƯƠNG I
Bước đầu thực hiện công cuộc đổi mói
(9/1986 -10/1991)
Trang 87
CHƯƠNG II
Tiếp tục công cuộc đổi mói, từng bước thực hiện công
nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố (1991 - 2000)
Trang 109

Phụ lục
-Số lượng TCCS Đảng và đảng viên qua các năm
(từ 1975 - 2000)
Trang 176
-Thành tích khen thưởng
Trang 178
-Danh sách BCH thành phố qua các nhiệm kỳ
Trang 180
-Danh sách các đồng chí Bí thư Thành uỷ
(từ năm 1975 - 2000)
Trang 191
-Danh sách các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng
Trang 194

Giấy phép xuất bản số 63/GP-STT& TT, do Sở Thông tin và
Truyền thông Lâm Đồng cấp ngày 30/11/2008. In 1.500 bản,
khô 14 X 20cm tại Công ty CP in và phát hành sách Lâm Đồng.
In xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2008

ỈC Oủo

LỊCH SỬ

ĐẮNGBỘTHÀNHPHỔĐÀLẠT
( 4/1975 -

2000)

