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PHẦN A: TIN NỔI BẬT TRONG NƯỚC 

- Giữ đất cho người sản xuất ở Tây Nguyên  (Nhandan.vn 30/7). Ở vùng Tây 

Nguyên, giá cà-phê và các loại cây công nghiệp đang biến động theo chiều hướng tốt 

lên, điều đó đồng nghĩa với việc giá trị đất canh tác nông nghiệp cũng tăng lên từng 

ngày. Một hệ lụy kéo theo là nhiều người có sẵn đồng vốn sẽ tìm cách để chuyển 

nhượng, tích tụ ruộng đất, nương rẫy về tay mình nhằm thu lợi nhiều hơn. Trong khi đó, 

những nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, do thiếu vốn đầu tư, thiếu nhà cửa, 

thiếu phương tiện sinh hoạt, đã nhượng đi một phần đất đai-tư liệu sản xuất thiết yếu 

trong sinh kế của họ. Về đầu trang 

https://nhandan.vn/giu-dat-cho-nguoi-san-xuat-o-tay-nguyen-post708005.html  

- "Nhập nhằng" xe biếu tặng, Bộ Tài chính siết thủ tục nhập khẩu ô tô  

(VOV.vn 31/7). Ngày 27/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban 

hành Thông tư số 45/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 

143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải 

quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập 

khẩu không nhằm mục đích thương mại.  

Theo đó, Thông tư số 45/2022 có nhiều điểm sửa đổi, bổ sung đáng chú ý:  

Thông tư số 45/2022 bãi bỏ giới hạn số lượng xe mỗi tổ chức, cá nhân được nhập trong 

năm là 1 xe ô tô và 1 xe gắn máy do tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu, tặng như quy 

định cũ trước đây. Thay vào đó, Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 45/2022 nêu rõ: "Chính 

sách quản lý xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo hình thức quà biếu, 

quà tặng, hàng mẫu, tài sản di chuyển thực hiện theo quy định của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ". Về đầu trang 

https://vov.vn/o-to-xe-may/o-to/nhap-nhang-xe-bieu-tang-bo-tai-chinh-siet-thu-

tuc-nhap-khau-o-to-post960135.vov  

- Tự ý dùng thuốc điều trị cúm Tamiflu làm tăng nguy cơ kháng thuốc 

(Laodong.vn 31/7). Cục Khám chữa bệnh- Bộ Y tế khuyến cáo người dân không được 

tự ý sử dụng thuốc Tamiflu khi không có chỉ định của bác sĩ do làm tăng nguy cơ đề 

kháng thuốc dẫn đến những tác dụng không mong muốn và tổn thất về kinh tế.  

Do đó Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị tăng cường công tác 

truyền thông về phòng, chống bệnh cúm để người dân hiểu và không tự ý mua thuốc 

kháng virus để điều trị cúm. Đồng thời, chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa 

bàn thực hiện điều trị cúm theo các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cúm của Bộ Y tế. 

Chú trọng công tác kê đơn an toàn, hợp lý và hiệu quả, đặc biệt với thuốc kháng virus 

để điều trị cúm. Về đầu trang 

https://laodong.vn/y-te/tu-y-dung-thuoc-dieu-tri-cum-tamiflu-lam-tang-nguy-co-

khang-thuoc-1073908.ldo  

https://nhandan.vn/giu-dat-cho-nguoi-san-xuat-o-tay-nguyen-post708005.html
https://vov.vn/o-to-xe-may/o-to/nhap-nhang-xe-bieu-tang-bo-tai-chinh-siet-thu-tuc-nhap-khau-o-to-post960135.vov
https://vov.vn/o-to-xe-may/o-to/nhap-nhang-xe-bieu-tang-bo-tai-chinh-siet-thu-tuc-nhap-khau-o-to-post960135.vov
https://laodong.vn/y-te/tu-y-dung-thuoc-dieu-tri-cum-tamiflu-lam-tang-nguy-co-khang-thuoc-1073908.ldo
https://laodong.vn/y-te/tu-y-dung-thuoc-dieu-tri-cum-tamiflu-lam-tang-nguy-co-khang-thuoc-1073908.ldo
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PHẦN B: TIN ĐĂK NÔNG 

I. VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM, NỔI CỘM TRONG NGÀY 

- Cấp sai hàng chục sổ đỏ nhiều năm, huyện ra văn bản thu hồi (Quochoitv.vn 

01/8). Mới đây, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông ra thông báo thu hồi 65 sổ đỏ đã cấp 

cho người dân ở xã Đắk Som từ nhiều năm trước, với lý do cấp sai. Trong số này, nhiều 

người đã canh tác ổn định trên diện tích được cấp sổ đỏ từ năm 2013 đến nay. 

Từ tháng 6 tới nay, khi nghe tin 2,1 ha đất của gia đình mình nằm trong diện thu 

hồi sổ đỏ, ông K’Hai ở bon Păng So, xã Đắk Som không khỏi lo lắng. Diện tích đất này 

được gia đình ông khai hoang từ năm 1994 và cấp sổ đỏ năm 2012. Không chỉ ông 

K’Hai mà còn nhiều hộ dân khác đã mang sổ đỏ cấp sai thế chấp ở ngân hàng và sang 

nhượng cho người khác. 

https://www.quochoitv.vn/cap-sai-hang-chuc-so-do-nhieu-nam-huyen-ra-van-

ban-thu-hoi  

Về đầu trang  

- Đường tiền tỉ sạt lở nhiều năm vẫn phải nằm chờ phương án (Quochoitv.vn 

01/8). Dự án đường giao thông từ quốc lộ 28 vào khu du lịch thác Liêng Nung xã Đắk 

Nia, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã hơn 2 năm kể từ ngày sạt lở. Đến nay dự án lại 

phải "nằm" chờ thêm ít nhất 2 năm nữa để khảo sát, tìm phương án khắc phục. 

https://quochoitv.vn/duong-tien-ti-sat-lo-nhieu-nam-van-phai-nam-cho-phuong-

an  

Về đầu trang  

- UBND TP. Gia Nghĩa phản hồi thông tin Báo Đắk Nông phản ánh 

(Baodaknong.org.vn 29/7). Sau khi Báo Đắk Nông có bài “Bất an bên công trình thi 

công ì ạch” đăng ngày 6/6 và bài “Đèn tín hiệu giao thông hư hỏng - Ai sửa? đăng ngày 

30/6, UBND TP. Gia Nghĩa đã có Công văn số 2033/UBND-QLĐT phản hồi thông tin 

báo chí phản ánh. 

Cụ thể, đối với bài “Bất an bên công trình thi công ì ạch”, UBND TP. Gia Nghĩa 

thông tin: Dự án sửa chữa, cải tạo đường vào Trường THCS Trần Phú (đoạn từ đường 

Tôn Đức Thắng đến đường bờ Tây hồ trung tâm) phường Nghĩa Thành do UBND thành 

phố quyết định đầu tư. Hiện nay, dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 nên trong năm 2021 và 2022 

chưa thể bố trí đủ vốn cho công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, UBND thành phố 

chưa thể phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho dự án, dẫn đến tình 

trạng công trình chưa có mặt bằng thi công. 

Về vấn đề nêu trong bài “Đèn tín hiệu giao thông hư hỏng - Ai sửa? UBND TP. 

Gia Nghĩa ghi nhận ý kiến phản ánh của Báo Đắk Nông về hiện trạng hệ thống đèn tín 

hiệu tại ngã ba đường Hùng Vương giao nhau với đường tránh Gia Nghĩa và hệ thống 

đèn tín hiệu tại ngã 4 đường Nguyễn Văn Cừ giao với quốc lộ 14 bị hư hỏng. Hiện nay, 

các vị trí đèn tín hiệu giao thông nêu trên đã được UBND thành phố chỉ đạo đơn vị 

chuyên môn khắc phục xử lý xong. 

Cũng tại Công văn số 2033 phản hồi thông tin bài viết “Đường liên phường 

xuống cấp”, đăng phát trong Chương trình “Nóng cùng V8” trên kênh VTV8, ngày 

27/6, UBND TP. Gia Nghĩa cho biết: tuyến đường mà báo chí phản ánh là đường Lê 

https://www.quochoitv.vn/cap-sai-hang-chuc-so-do-nhieu-nam-huyen-ra-van-ban-thu-hoi
https://www.quochoitv.vn/cap-sai-hang-chuc-so-do-nhieu-nam-huyen-ra-van-ban-thu-hoi
https://quochoitv.vn/duong-tien-ti-sat-lo-nhieu-nam-van-phai-nam-cho-phuong-an
https://quochoitv.vn/duong-tien-ti-sat-lo-nhieu-nam-van-phai-nam-cho-phuong-an
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Thánh Tông nối dài từ Đồi pháo đến thôn Cây Xoài, xã Đắk Nia. Tuyến đường nêu trên 

đã hư hỏng xuống cấp do phương tiện có tải trọng nặng chở vật liệu từ mỏ đá thường 

xuyên lưu thông. Hiện tại, tuyến đường nêu trên được chia làm 2 đoạn đầu tư. Cụ thể, 

đoạn từ giao với đường tránh đến thôn Cây Xoài, xã Đắk Nia đã được UBND TP. Gia 

Nghĩa tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công. Đến nay, đã thực hiện khởi công 

nâng cấp mở rộng tuyến đường.  Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/ubnd-tp-gia-nghia-phan-hoi-thong-tin-bao-dak-

nong-phan-anh-94286.html  

II. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Đăk Nông: Bám sát Nghị quyết số 18 để đổi mới, tinh gọn bộ máy, biên chế 

(Dangcongsan.vn 29/7). Ngày 28/7, Tỉnh ủy Đăk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết 18). 

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát 

Nghị quyết số 18 để chỉ đạo làm tốt công tác phổ biến, quán triệt cũng như cụ thể hóa, 

ban hành chương trình hành động, kế hoạch để thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng, 

lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời ban hành kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm, 

tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy 

bên trong ở các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản được sự đồng thuận, thống nhất cao 

của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức. 

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 18 tỉnh Đắk Nông kiến nghị với Trung 

ương về một số nội dung. Cụ thể, Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh chủ trương thực 

hiện mô hình văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy 

tỉnh (do trong quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc, thiếu đồng bộ với khối các cơ 

quan khác,…). Về đầu trang  

https://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang-nhung-viec-can-lam-ngay/tu-

nghi-quyet-den-cuoc-song/dak-nong-bam-sat-nghi-quyet-so-18-de-doi-moi-tinh-gon-

bo-may-bien-che-616293.html  

- Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND huyện Đắk Song (Baovephapluat.vn 30/7). 

VKSND tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của VKSND tối cao 

về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Đặng Văn Thuyên, Phó Viện trưởng VKSND 

huyện Đắk Song vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Đắk Song 

(tỉnh Đắk Nông), thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/8/2022. 

Theo quyết định số 243/QĐ-VKSTC của VKSND tối cao, bổ nhiệm đồng chí 

Đặng Văn Thuyên, Phó Viện trưởng VKSND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông giữ chức 

vụ Viện trưởng VKSND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, thời hạn 5 năm kể từ ngày 

1/8/2022.  

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đặng Văn Thuyên gửi lời cảm ơn Ban cán sự 

Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo địa phương và toàn thể cán bộ, công 

chức VKSND huyện Đắk Song đã quan tâm, tin tưởng, ủng hộ, tín nhiệm bổ nhiệm 

đồng chí giữ chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Đắk Song. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/ubnd-tp-gia-nghia-phan-hoi-thong-tin-bao-dak-nong-phan-anh-94286.html
http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/ubnd-tp-gia-nghia-phan-hoi-thong-tin-bao-dak-nong-phan-anh-94286.html
https://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang-nhung-viec-can-lam-ngay/tu-nghi-quyet-den-cuoc-song/dak-nong-bam-sat-nghi-quyet-so-18-de-doi-moi-tinh-gon-bo-may-bien-che-616293.html
https://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang-nhung-viec-can-lam-ngay/tu-nghi-quyet-den-cuoc-song/dak-nong-bam-sat-nghi-quyet-so-18-de-doi-moi-tinh-gon-bo-may-bien-che-616293.html
https://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang-nhung-viec-can-lam-ngay/tu-nghi-quyet-den-cuoc-song/dak-nong-bam-sat-nghi-quyet-so-18-de-doi-moi-tinh-gon-bo-may-bien-che-616293.html
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https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/nhan-su-moi/bo-nhiem-vien-truong-

vksnd-huyen-dak-song-126165.html  

- Bộ Tư lệnh Quân khu 5 làm việc với Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông 

(Baodaknong.org.vn 31/7). Sáng 31/7, tại TP. Gia Nghĩa, Đại tá Đỗ Thanh Xuân, Phó 

Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 dẫn đầu Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Bộ chỉ 

huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Nông để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng 

đầu năm 2022. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện 

nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng... về các 

nhiệm vụ quân sự. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức giao nhận quân, 

huấn luyện, diễn tập và tuyển quân năm 2022 đạt 100%. Công tác chuẩn bị, sẵn sàng 

cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh diễn ra trong tháng 10 đúng theo kế hoạch. Bộ 

CHQS tỉnh triển khai hiệu quả 12 mô hình dân vận khéo; hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà 

tình nghĩa, nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 900 triệu đồng; tiếp nhận, xét duyệt 452 

hồ sơ chính sách, khảo sát, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ... 

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Đỗ Thanh Xuân ghi nhận và biểu dương những 

kết quả mà Bộ CHQS tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh 

cần phát huy những mặt đã đạt được, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 

được giao, trọng tâm là nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh... Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/bo-tu-lenh-quan-khu-5-lam-viec-voi-

bo-chqs-tinh-dak-nong-94292.html  

III. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Du lịch Đắk Nông khởi sắc (Vtv.vn 01/8; Kênh VTV8 - Chương trình Nóng 

cùng V8 ngày 31/7). Du lịch tỉnh Đắk Nông đã khởi sắc trở lại. Hàng loạt cơ sở lưu trú, 

dịch vụ ăn uống, địa điểm du lịch được chú trọng, nâng cao chất lượng dịch vụ. 

06 tháng đầu năm 2022, các hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông đã có nhiều tín hiệu đáng mừng. Các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, điểm vui 

chơi giải trí… đã được chú trọng đầu tư, xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao 

chất lượng phục vụ, qua đó kịp thời đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách khi đến với 

tỉnh Đắk Nông. Về đầu trang  

https://vtv.vn/vtv8/du-lich-dak-nong-khoi-sac-20220731193131048.htm  

- Nỗ lực đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sầu riêng (Kênh VTV1 – Bản tin Chào 

buổi sáng ngày 01/8). Để đáp ứng các quy định được xuất khẩu chính ngạch thì thời 

gian qua các nhà vườn trồng sầu riêng đã và đang hoàn thiện các quy định về vùng 

trồng, mã số, nhà phân phối và quản lý dịch hại cũng như có biện pháp quản lý phù hợp. 

Ghi nhận tại Đắk Nông. 

ĐN-01082022-CBS-VTV.mp4 ĐN-01082022-CBS-VTV (2).mp4 ĐN-01082022-CBS-VTV (3).mp4
 

Về đầu trang  

- Đắk Nông: Ðắk R’lấp chú trọng nâng giá trị nông sản (Thitruongvietnam.vn 

01/8). Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, HTX ở Đắk R’lấp đã đầu tư vào lĩnh vực sơ 

https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/nhan-su-moi/bo-nhiem-vien-truong-vksnd-huyen-dak-song-126165.html
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/nhan-su-moi/bo-nhiem-vien-truong-vksnd-huyen-dak-song-126165.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/bo-tu-lenh-quan-khu-5-lam-viec-voi-bo-chqs-tinh-dak-nong-94292.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/bo-tu-lenh-quan-khu-5-lam-viec-voi-bo-chqs-tinh-dak-nong-94292.html
https://vtv.vn/vtv8/du-lich-dak-nong-khoi-sac-20220731193131048.htm
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chế, chế biến sâu nông sản. Điều này giúp nông sản địa phương ngày càng được nâng 

cao chất lượng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. 

Theo Trưởng Phòng NN-PTNT Đắk R’lấp Nguyễn Thành Nên, địa phương luôn 

chú trọng mời gọi các doanh nghiệp, cơ sở, HTX trong và ngoài huyện đầu tư vào lĩnh 

vực chế biến nông sản. Hiện có nhiều doanh nghiệp, HTX đang hoạt động khá hiệu quả 

tại Đắk R’lấp như: Công ty TNHH Hồng Đức, Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng, Công 

ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ A Chính… 

Hầu hết các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực chế biến nông sản tại Đắk R’lấp là 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp này tập trung vào sơ chế, chế biến cà phê, 

chanh dây, điều… Các doanh nghiệp này đã dần hình thành chuỗi liên kết, góp phần ổn 

định và nâng cao giá trị sản phẩm, đầu ra cho bà con nông dân trên địa bàn. 

Ông Nguyễn Thành Nên cho hay: Thời gian tới, định hướng của Ðắk R’lấp là tiếp 

tục đẩy mạnh kêu gọi vào lĩnh vực chế biến nông sản. Mục tiêu của chúng tôi là kêu gọi 

được nhiều doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp lớn vào đầu tư chế biến sâu 

trong lĩnh vực nông sản và trái cây. Về đầu trang  

https://thitruongvietnam.vn/van-hoa--xa-hoi/dak-nong-%C3%90ak-

r%E2%80%99lap-chu-trong-nang-gia-tri-nong-san-380392.html  

- Biến đồng đá hoang thành rẫy nương trù phú (Bienphong.com.vn 31/7). Từ 

vùng đất khó, đá cuội xếp từng lớp xe kín mặt đất, phải tìm khe hở chọc tỉa cây bắp, cây 

đậu, người dân xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã khổ công đáo đá, san 

đất, biến hàng trăm héc ta đất đá thành rẫy cây công nghiệp xanh mướt. Cuộc sống của 

người dân nơi đây ngày càng ấm no, hạnh phúc trên vùng đất cằn sỏi đá. 

Mười năm trở lại đây, đời sống của người dân và diện mạo xã Nam Dong ngày 

càng thay đổi theo hướng tích cực. Đường nhựa, bê tông trải dài khắp nẻo, trường học, 

trạm xá khang trang, điện đường chiếu sáng ngõ xóm. Từ một xã khó khăn, Nam Dong 

đã về đích nông thôn mới năm 2018. Toàn xã có hàng trăm nông dân sản xuất kinh 

doanh giỏi, xây nhà cửa khang trang, thu nhập bình quân đầu người gần 50 triệu 

đồng/người/năm. 

Không chỉ xã Nam Dong, các xã Ea Pô, Cư K’nia, Đắk Wil... của huyện Cư Jút 

cũng đã biến những cánh đồng rộng lớn toàn đá cuội, đá mồ côi thành nương rẫy màu 

mỡ, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. 

Ông Trương Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Nam Dong cho biết: “Mặc dù điều kiện 

tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng khá khắc nghiệt, nhưng nhờ ý chí, nghị lực phi thường, 

người dân nơi đây đã cải tạo những cánh đồng đá trồng cây công nghiệp, phát triển 

nhiều mô hình kinh tế. Nhờ đó mà nay người dân Nam Dong đã thoát nghèo, vươn lên 

làm giàu. Với hàng nghìn héc ta cây công nghiệp, cây trồng chủ lực của xã là tiêu và cà 

phê, Nam Dong đang từng ngày khởi sắc”. Về đầu trang  

https://www.bienphong.com.vn/bien-dong-da-hoang-thanh-ray-nuong-tru-phu-

post453088.html  

- Chanh dây được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc, nhưng Đắk Nông 

còn những việc gì đang phải làm? (Danviet.vn 31/7). Từ 1/7/2022, chanh dây được 

xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Đây là cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề 

phải làm cho nông dân, cơ quan quản lý... 

https://thitruongvietnam.vn/van-hoa--xa-hoi/dak-nong-%C3%90ak-r%E2%80%99lap-chu-trong-nang-gia-tri-nong-san-380392.html
https://thitruongvietnam.vn/van-hoa--xa-hoi/dak-nong-%C3%90ak-r%E2%80%99lap-chu-trong-nang-gia-tri-nong-san-380392.html
https://www.bienphong.com.vn/bien-dong-da-hoang-thanh-ray-nuong-tru-phu-post453088.html
https://www.bienphong.com.vn/bien-dong-da-hoang-thanh-ray-nuong-tru-phu-post453088.html
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Theo bà Phạm Thị Quê, Giám đốc HTX Nông nghiệp - Dịch vụ - Thương mại 

Tia Sáng (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), vài năm qua, giá chanh dây khá ổn định. Mỗi 

ha chanh dây, người trồng thu lời khoảng 200-300 triệu đồng/năm. Điều này giúp cho 

người trồng chanh dây yên tâm sản xuất, bảo đảm nguồn nguyên liệu cho HTX. 

Theo Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý NNPTNT, 

chanh dây được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc là cơ hội cho chanh dây của 

Việt Nam nói chung, Đắk Nông nói riêng. 

Thị trường ở Trung Quốc thiếu chanh dây rất nhiều. Trong khi Đắk Nông lại có 

lợi thế trồng chanh dây. Tỉnh đã có vùng nguyên liệu chanh dây khá lớn, sản phẩm cũng 

tương đối ổn. Thế nhưng, việc xuất khẩu chanh dây chính ngạch sang Trung Quốc còn 

nhiều khó khăn, thách thức cần sớm được tháo gỡ. Trước hết là phải xây dựng, có 

chứng nhận vùng trồng chanh dây. Muốn làm được điều này, bà con trồng chanh dây 

cần phải liên kết lại với nhau. Bà con phải áp dụng quy trình sản xuất an toàn, đồng đều, 

đạt quy chuẩn xuất khẩu. Về đầu trang  

https://danviet.vn/xuat-khau-chanh-day-chinh-ngach-vao-trung-quoc-con-rat-

nhieu-viec-phai-lam-do-la-nhung-viec-gi-20220731001924392.htm  

- Khát vọng lan tỏa café (Diendandoanhnghiep.vn 31/7). Trong chuyên đề “Đắk 

Nông – Điểm đến đầu tư” (Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp) chúng tôi được tỉnh giới 

thiệu gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ tặng 

Bằng khen - anh Lê Văn Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Bazan Đắk 

Nông, ông chủ thương hiệu Enjoy Coffee. 

Không chỉ thành công trong việc lành mạnh hóa thị trường, đảm bảo nguồn 

nguyên liệu cà phê sạch, Enjoy Coffee còn đang thay đổi thói quen uống cà phê của 

người dùng. Sản lượng 300 tấn/năm là con số quá rất ấn tượng với một thương hiệu cà 

phê hơn 8 tuổi, nhưng “ông chủ nhỏ” của Công ty Cà phê Bazan Đắk Nông lại không 

nghĩ thế. “Cùng với sứ mệnh tạo ra cà phê sạch và giúp nông dân, mình còn có ước mơ 

đưa thương hiệu Enjoy Coffee ra thế giới” – anh Hoàng nói.    

Mục tiêu xa hơn của Enjoy Coffee là thị trường nước ngoài, tuy nhiên để làm 

được điều đó Hoàng mong muốn sẽ tiếp tục cùng người nông dân Việt Nam trồng cà 

phê xây dựng một thương hiệu nguyên liệu nhân robusta ngon nhất thế giới giống như 

điều Bình Phước ngon nhất thế giới, cacao Việt Nam ngon nhất thế giới. Về đầu trang  

https://diendandoanhnghiep.vn/emagazine/emagazine-khat-vong-lan-toa-cafe-

227988.html  

- Trồng thứ cây "trăm đốt", lão nông cao nguyên hốt bạc tỷ mỗi tháng 

(Dantri.com.vn 01/8).  Hàng nghìn bụi tre đã phát triển xanh tốt sau 6 năm được lão 

nông vùng cao nguyên Đắk Nông trồng ngay trên đất bô-xit, nhiễm phèn, mang lại thu 

nhập hàng tỷ đồng mỗi tháng. 

Qua quốc lộ 28 đoạn bon Bu Nơr (xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông) nhiều người không khỏi bất ngờ khi một đoạn đường dài phủ kín những rặng tre. 

Số tre này được vợ chồng ông Lê Minh Hoàng (72 tuổi) và bà Nguyễn Thị Sang (71 

tuổi) trồng hơn 6 năm trước, trở thành vườn tre "độc nhất vô nhị" tại Đắk Nông. 

Nhờ chăm sóc để tre ra măng trái vụ, trung bình mỗi tháng, nếu thu hoạch đủ cả 

30 ngày, sau khi trừ các chi phí đầu tư, sản xuất và thuê nhân công sơ chế, đóng gói, vợ 

https://danviet.vn/xuat-khau-chanh-day-chinh-ngach-vao-trung-quoc-con-rat-nhieu-viec-phai-lam-do-la-nhung-viec-gi-20220731001924392.htm
https://danviet.vn/xuat-khau-chanh-day-chinh-ngach-vao-trung-quoc-con-rat-nhieu-viec-phai-lam-do-la-nhung-viec-gi-20220731001924392.htm
https://diendandoanhnghiep.vn/emagazine/emagazine-khat-vong-lan-toa-cafe-227988.html
https://diendandoanhnghiep.vn/emagazine/emagazine-khat-vong-lan-toa-cafe-227988.html
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chồng ông Hoàng có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Đây cũng là số tiền mà có thể một 

nông hộ phải làm cả năm nếu canh tác các cây trồng khác trên cùng một diện tích. 

Nhằm giúp đỡ các hộ nghèo tại địa bàn, gia đình bà Sang còn nhận khoảng 10 lao 

động địa phương vào làm, tạo việc làm ổn định với mức thu nhập 300.000- 480.000 

đồng/người/ngày. Riêng mùa thu hoạch, chế biến măng tre, số lượng lao động tham gia 

làm việc tại hợp tác xã của vợ chồng ông Hoàng lên đến 30 người. Về đầu trang  

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/trong-thu-cay-tram-dot-lao-nong-cao-

nguyen-hot-bac-ty-moi-thang-20220728083928154.htm  

IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- Cơ chế nào giữ chân cán bộ nhân viên y tế? (Truyền hình thông tấn – Bản tin 

Thời sự 17h ngày 30/7; Quochoitv.vn 31/7). Cũng như nhiều địa phương khác trong cả 

nước, tại Đắk Nông, số lượng cán bộ, nhân viên y tếnghỉ việc đang có chiều hướng gia 

tăng. Trước thực trạng này, ngành Y tế Đắk Nông đang xây dựng các giải pháp nhằm 

thu hút, “giữ chân” người ở lại. Về đầu trang  

https://vnews.gov.vn/video/co-che-nao-giu-chan-can-bo-nhan-vien-y-te-

47670.htm  

https://www.quochoitv.vn/lam-gi-de-giu-chan-nguoi-o-lai-ngan-lan-song-bo-

viec-cua-nhan-vien-y-te-1  

- Thí sinh gặp khó khi đăng kí xét tuyển trực tuyến, nhiều Sở và trường lập 

tổ tư vấn, hỗ trợ (Giaoduc.net.vn 31/7). Nhằm giúp thí sinh tránh sai sót trong quá 

trình đăng ký nguyện vọng, các Sở Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông và 

giáo viên đang tích cực hỗ trợ các em. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo Đắk Nông cho biết: "Việc hỗ trợ cho các thí sinh đã được chúng tôi triển khai, thực 

hiện từ nhiều năm. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh 

cao đẳng của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông 

phân công các giáo viên am hiểu công nghệ thông tin, nắm rõ về tuyển sinh giúp các em 

đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng. 

Các trường đều có phòng tin học với đầy đủ thiết bị, máy tính, thí sinh có thể đến 

trường để đăng ký. Tuy nhiên, gần như các em đều dùng điện thoại di động nên việc 

đăng ký nguyện vọng trực tuyến không quá khó khăn và bất tiện". Về đầu trang  

https://giaoduc.net.vn/thi-sinh-gap-kho-khi-dkxt-truc-tuyen-nhieu-so-va-truong-

lap-to-tu-van-ho-tro-post228462.gd  

- Đắk Nông: Hội người cao tuổi xã Đắk N’ Drung ra mắt Câu lạc bộ liên thế 

hệ (Moitruongvadothi.vn 29/7). Ngày 29/7, Hội người cao tuổi xã Đắk N’ Drung, huyện 

Đắk Song (Đắk Nông) tổ chức buổi Lễ ra mắt Câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau. 

Câu lạc bộ liên thế hệ (CLB) được thành lập với 120 thành viên, trong đó có 3 

thành viên trong Ban chủ nhiệm và 3 tổ tư vấn (tổ chăm sóc sức khỏe; tổ phát triển kinh 

tế, tổ văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao) hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ. 

Mục tiêu của CLB là tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về mọi mặt cho các 

thành viên trong CLB; chăm sóc NCT có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, đẩy mạnh các 

hoạt động văn hóa - văn nghệ, truyền thông về chế độ, chính sách và các chế độ đối với 

NCT, hỗ trợ giống vốn, chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/trong-thu-cay-tram-dot-lao-nong-cao-nguyen-hot-bac-ty-moi-thang-20220728083928154.htm
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/trong-thu-cay-tram-dot-lao-nong-cao-nguyen-hot-bac-ty-moi-thang-20220728083928154.htm
https://vnews.gov.vn/video/co-che-nao-giu-chan-can-bo-nhan-vien-y-te-47670.htm
https://vnews.gov.vn/video/co-che-nao-giu-chan-can-bo-nhan-vien-y-te-47670.htm
https://www.quochoitv.vn/lam-gi-de-giu-chan-nguoi-o-lai-ngan-lan-song-bo-viec-cua-nhan-vien-y-te-1
https://www.quochoitv.vn/lam-gi-de-giu-chan-nguoi-o-lai-ngan-lan-song-bo-viec-cua-nhan-vien-y-te-1
https://giaoduc.net.vn/thi-sinh-gap-kho-khi-dkxt-truc-tuyen-nhieu-so-va-truong-lap-to-tu-van-ho-tro-post228462.gd
https://giaoduc.net.vn/thi-sinh-gap-kho-khi-dkxt-truc-tuyen-nhieu-so-va-truong-lap-to-tu-van-ho-tro-post228462.gd
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Với mục tiêu gắn kết hơn nữa các thành viên hỗ trợ giúp đỡ nhau, nâng cao chất 

lượng cuộc sống, nâng cao nhận thức cho thành viên chăm sóc sức khỏe. Đẩy mạnh các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hỗ trợ vốn và chăm sóc người cao tuổi có hoàn 

cảnh khó khăn. Về đầu trang  

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-hoi-nguoi-cao-tuoi-xa-dak-n-drung-

ra-mat-cau-lac-bo-lien-the-he-a107316.html  

- Nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên 

khóa tu mùa hè (Csgt.vn 31/7). Ngày 28/7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công 

an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Ban Trị sự chùa Quảng Phước xã Thuận Hạnh, 

huyện Đăk Song tổ chức buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho thanh thiếu 

niên tham gia khóa tu mùa hè năm 2022. 

Tại buổi tuyên truyền, gần 400 thanh thiếu niên và các tăng ni, phật tử tại Chùa 

đã được cán bộ Phòng CSGT truyền đạt một số nội dung cơ bản về Luật Giao thông 

đường bộ, chiếu phim và những hình ảnh trực quan về các vụ tai nạn giao thông, phân 

tích nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông để lại gánh nặng cho gia đình và xã 

hội.  

Với cách truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi, thiết thực và phù hợp với lứa tuổi 

đã giúp các em hiểu và nắm vững các quy định của Luật Giao thông đường bộ như: quy 

tắc tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp, xe máy; độ tuổi được điều khiển xe 

máy, xe môtô; quy định về tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông trong và 

ngoài khu vực dân cư; tìm hiểu một số biển báo hiệu đường bộ thường gặp, các hình 

thức và mức xử phạt hành chính một số lỗi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi thanh thiếu 

niên học sinh th Phương Thanheo Nghị định 123/NĐ - CP của Chính phủ thay thế một 

số điều trong Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ ... Ngoài ra các em còn tham gia trả 

lời những câu hỏi có thưởng liên quan đến Luật Giao thông đường bộ, được tặng mũ 

bảo hiểm. Về đầu trang  

https://www.csgt.vn/tintuc/15431/Nang-cao-y-thuc-chap-hanh-Luat-Giao-thong-

duong-bo-cho-thanh-thieu-nien-khoa-tu-mua-h%C3%A8.html  

- Sinh viên TPHCM thắp sáng đường quê (Tienphong.vn 30/7). Với sức trẻ, 

nhiệt huyết của đội sinh viên tình nguyện Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM, những 

con đường đầy bụi rậm, không có ánh đèn được nâng cấp, thắp sáng, góp phần tạo nên 

diện mạo nông thôn mới tại Đắk Nông. 

Tháng 7, Tây Nguyên đang mùa mưa. Những trận mưa lớn kéo dài khiến những 

con đường đất đỏ bazan trở nên trơn trượt, lầy lội, khó đi lại. Dù vậy, các sinh viên Đại 

học Sư phạm kỹ thuật TP HCM vẫn dựng xong 45 trụ điện chiếu sáng trên quãng đường 

dài 2,5km ở hai thôn trên địa bàn xã Quảng Tân. 

Phan Công Đức, chỉ huy trưởng chiến dịch cho biết, toàn đội có 36 người, thực 

hiện chuyến tình nguyện trong thời gian 20 ngày. “Trước khi đặt chân đến địa phương, 

toàn đội chúng tôi quyết tâm hoàn thành các công trình đúng tiến độ đề ra, mong muốn 

có thể đưa ánh đèn đường đến với người dân khó khăn, các khu vui chơi thiếu nhi tại 

địa phương”, Đức nói và cho biết, đội làm việc với phương châm “Đi dân nhớ, ở dân 

thương và làm dân tin”, góp phần làm cho địa bàn xã Quảng Tân khang trang, sạch đẹp. 

Về đầu trang  

https://tienphong.vn/sinh-vien-tphcm-thap-sang-duong-que-post1457586.tpo  

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-hoi-nguoi-cao-tuoi-xa-dak-n-drung-ra-mat-cau-lac-bo-lien-the-he-a107316.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-hoi-nguoi-cao-tuoi-xa-dak-n-drung-ra-mat-cau-lac-bo-lien-the-he-a107316.html
https://www.csgt.vn/tintuc/15431/Nang-cao-y-thuc-chap-hanh-Luat-Giao-thong-duong-bo-cho-thanh-thieu-nien-khoa-tu-mua-h%C3%A8.html
https://www.csgt.vn/tintuc/15431/Nang-cao-y-thuc-chap-hanh-Luat-Giao-thong-duong-bo-cho-thanh-thieu-nien-khoa-tu-mua-h%C3%A8.html
https://tienphong.vn/sinh-vien-tphcm-thap-sang-duong-que-post1457586.tpo
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- Ảnh: Vẻ đẹp hùng vĩ của ‘Tây Nguyên đệ nhất thác’ (Vtc.vn 31/7). Tựa như 

nàng tiên nữ ẩn mình giữa chốn rừng sâu, thác Dray Sap (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông) được yêu mến với danh xưng “Tây Nguyên đệ nhất thác”. 

Thác Dray Sap tọa lạc tại xã Nam Hà (huyện Krông nô, tỉnh Đắk Nông), chảy 

trên dòng Serepok huyền thoại. Dray Sap là một trong những thác nước đẹp nổi tiếng 

của tỉnh Đắk Nông. 

Thời điểm đẹp nhất để thăm thác Dray Sap là vào cuối tháng 12 và khoảng tháng 

2 đến tháng 3 hằng năm. Nếu đến đây vào tháng 12, du khách sẽ được mãn nhãn với sắc 

vàng của hoa dã quỳ nở rộ. Còn vào tháng 2 đến tháng 3, du khách sẽ lạc trong khung 

cảnh nên thơ khi gặp những đàn bướm bay dập dờn trên những cây cà phê nở hoa trắng 

xóa. Về đầu trang  

https://vtc.vn/anh-chiem-nguong-ve-dep-hung-vi-cua-tay-nguyen-de-nhat-thac-

ar691214.html  

V. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Đắk Nông thu hồi đất lấn chiếm làm khu dân cư ở Cụm công nghiệp Quảng 

Tâm (Nhadat.tuoitre.vn 01/8). Ngày 1-8, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết 

UBND tỉnh đã ban hành các quyết định khắc phục hậu quả đối với các hành vi lấn 

chiếm hơn 2,6ha đất tại Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm do UBND 

huyện Tuy Đức quản lý. 

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông giao UBND huyện Tuy Đức thực hiện các biện 

pháp khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với diện tích đất bị lấn 

chiếm tại Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm. 

Cơ quan chức năng sẽ nhổ bỏ cây trồng, di dời tài sản trên đất và trả lại diện tích 

đất đã bị lấn chiếm. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Tuy Đức quản 

lý, sử dụng đất phù hợp với hiện trạng đất, phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Chiều 31-7, đoàn công tác huyện Tuy Đức cùng chính quyền xã Quảng Tâm đã tổ 

chức đối thoại, tuyên truyền cho người dân về việc xử lý tình trạng lấn chiếm đất Cụm 

công nghiệp Quảng Tâm. Theo chủ tịch UBND xã Quảng Tâm, đã có trường hợp người 

dân đồng ý tự nguyện di dời nhà, vật kiến trúc khỏi diện tích thu hồi. Về đầu trang  

https://nhadat.tuoitre.vn/dak-nong-thu-hoi-dat-lan-chiem-lam-khu-dan-cu-o-cum-

cong-nghiep-quang-tam-20220801083539462.htm  

- Đắk Nông: Xử phạt nhiều đối tượng lấn chiếm đất lâm nghiệp 

(TTXVN/Baotintuc.vn/VietnamPlus.vn 29/7; Plo.vn 30/7; Thanhtra.com.vn 29/7; 

Baoxaydung.com.vn 30/7; Thanhnien.vn 30/7; Laodong.vn 30/7; Tiền phong 01/8, tr11; 

Đại đoàn kết 01/8, tr10; Thiennhienmoitruong.vn 31/7). Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai đối với hai cá nhân có hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp; buộc các cá nhân 

vi phạm phải hoàn trả đất đai lại cho Nhà nước, nếu không sẽ bị cưỡng chế, xử lý theo 

quy định. 

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông xử phạt các ông Sùng A Tùng (42 tuổi, trú tại xã 

Đắk Ha, huyện Đắk G’Long) và ông Hờ Dua Chảng (57 tuổi, trú tại xã Đắk Nia, thành 

phố Gia Nghĩa) mỗi người 105 triệu đồng do lấn chiếm gần 40.000m2 đất lâm nghiệp 

tại tiểu khu 1668 (thuộc địa giới hành chính xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long). Đây là 

https://vtc.vn/anh-chiem-nguong-ve-dep-hung-vi-cua-tay-nguyen-de-nhat-thac-ar691214.html
https://vtc.vn/anh-chiem-nguong-ve-dep-hung-vi-cua-tay-nguyen-de-nhat-thac-ar691214.html
https://nhadat.tuoitre.vn/dak-nong-thu-hoi-dat-lan-chiem-lam-khu-dan-cu-o-cum-cong-nghiep-quang-tam-20220801083539462.htm
https://nhadat.tuoitre.vn/dak-nong-thu-hoi-dat-lan-chiem-lam-khu-dan-cu-o-cum-cong-nghiep-quang-tam-20220801083539462.htm


11 

 

Bản tin Điểm báo ngày 01/8/2022  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

diện tích đất nằm trong lâm phần đã được giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên lâm nghiệp Đắk N’Tao (trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông) quản lý. 

Quyết định của UBND tỉnh Đắk Nông buộc hai cá nhân phải dỡ bỏ vật kiến trúc, 

nhổ bỏ cây trồng, hoàn trả đất lại cho đơn vị đang được giao quản lý và nộp lại toàn bộ 

số lợi bất hợp pháp vào ngân sách Nhà nước.Về đầu trang  

https://baotintuc.vn/phap-luat/dak-nong-xu-phat-nhieu-doi-tuong-lan-chiem-dat-

lam-nghiep-20220729191339624.htm  

https://www.vietnamplus.vn/dak-nong-xu-phat-nhieu-doi-tuong-lan-chiem-dat-

lam-nghiep/808432.vnp  

https://plo.vn/2-nguoi-lan-chiem-dat-rung-bi-phat-hon-200-trieu-dong-

post691618.html  

https://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/dak-nong-xu-phat-210-trieu-

dong-doi-voi-2-ca-nhan-vi-chiem-dat-rung-200054.html  

https://laodong.vn/phap-luat/xu-phat-210-trieu-dong-vi-lan-chiem-hon-42ha-dat-

rung-1074840.ldo  

https://thanhnien.vn/dak-nong-chiem-2-7-ha-dat-rung-xay-nha-trong-cay-ca-phe-

bi-phat-hon-100-trieu-dong-post1483344.html  

https://thiennhienmoitruong.vn/dak-nong-xu-phat-nhieu-doi-tuong-lan-chiem-dat-

lam-nghiep.html  

https://baoxaydung.com.vn/dak-nong-xu-phat-nhieu-doi-tuong-lan-chiem-dat-

lam-nghiep-336995.html  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản,  

Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông. 

Điện thoại: (0261) 6555602 

Email: bcxb.stttt@daknong.gov.vn 
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