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Nam vừa có thông báo quan trọng liên quan đến hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Theo 

đó, từ ngày 1-7-2022, các cơ quan Việt Nam triển khai cấp hộ chiếu mẫu mới cho công 

dân Việt Nam (bìa màu xanh tím than). Trên mẫu mới này không thể hiện thông tin về 

nơi sinh của người mang hộ chiếu. Đại sứ quán nhấn mạnh đây là một thông tin quan 

trọng để xác định danh tính cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để xử lý các đơn xin 

thị thực Schengen. 

Hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền của Tây Ban Nha, cùng phối hợp với các 

quốc gia thành viên khác trong khối Schengen đang tiến hành phân tích kỹ thuật. Các 

quy định hiện hành không cho phép việc cấp thị thực Schengen cho các công dân Việt 

Nam mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin nơi sinh dẫn đến không thể xác minh danh 

tính của người xin thị thực. 

Trước tình hình này, Đại sứ quán nhấn mạnh người xin thị thực Schengen cần lưu 

ý: Cho đến khi các cơ quan trung ương có thẩm quyền trong khối Schengen chưa đưa ra 

được quyết định về việc có tiếp nhận hay không mẫu hộ chiếu mới mang bìa màu xanh 

tím than của Việt Nam, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội không thể tiếp nhận đơn 

xin thị thực Schengen đối với mẫu hộ chiếu mới này cho đến khi có thông báo mới. Về 

đầu trang 

https://nld.com.vn/thoi-su/tay-ban-nha-tam-dung-nhan-don-xin-thi-thuc-schengen-

voi-ho-chieu-mau-moi-cua-viet-nam-20220801174944837.htm  

- Sẽ không thiếu thịt lợn phục vụ người dân ăn Tết  (Laodong.vn 01/8). Trước 

tình hình giá lợn hơi liên tiếp tăng đẩy giá thịt lợn tại các chợ dân sinh tăng cao, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Sẽ đảm bảo nguồn cung thịt lợn phục 

vụ người dân ăn Tết. Về đầu trang 

https://laodong.vn/kinh-doanh/se-khong-thieu-thit-lon-phuc-vu-nguoi-dan-an-tet-

1075622.ldo  

- Để có bữa cơm "sạch" (Nld.com.vn 01/8). Bao nhiêu năm qua, câu chuyện vệ 

sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) luôn là vấn đề nhức nhối đối với hàng triệu người 

tiêu dùng và làm đau đầu nhà chức trách. 

Hiện nay phải thừa nhận cơ quan quản lý chuyên môn vẫn chưa thể quản lý và 

kiểm soát hết vấn đề VSATTP. Dù gần đây đã có hàng trăm vụ việc vi phạm bị phát 

hiện và xử lý; hàng trăm trường hợp bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền rất nặng, 

lên đến hàng trăm triệu đồng cùng vài trường hợp bị xử lý hình sự, phạt tù… nhưng 

cũng không "ăn thua". Thực phẩm bẩn vẫn tràn lan. Điều đó đồng nghĩa hàng triệu bữa 

cơm hằng ngày của các gia đình vẫn hiện hữu thực phẩm bẩn. 

Đã đến lúc việc quản lý thực phẩm cần phải được coi là nhiệm vụ cấp thiết, cần 

đặt lên hàng đầu để có những quy định, nhiệm vụ và hành động cụ thể trong thời gian 

tới. 

Để làm được điều đó, trước hết, cần tăng cường lực lượng làm công tác kiểm tra, 

giám sát thường xuyên, đột xuất tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống và các cơ sở, 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm. Hiện nay, lực lượng cũng như 

biên chế làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về VSATTP còn quá mỏng, thậm chí còn 

thiếu và yếu. Do vậy, việc tăng cường biên chế lực lượng làm nhiệm vụ để đáp ứng tình 

hình cũng như yêu cầu nhiệm vụ hiện nay dẫu có thể sẽ có thêm khó khăn cho ngân 

sách nhưng không còn cách nào khác, bởi đây là sức khỏe của người dân. Về đầu trang 

https://nld.com.vn/thoi-su/tay-ban-nha-tam-dung-nhan-don-xin-thi-thuc-schengen-voi-ho-chieu-mau-moi-cua-viet-nam-20220801174944837.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/tay-ban-nha-tam-dung-nhan-don-xin-thi-thuc-schengen-voi-ho-chieu-mau-moi-cua-viet-nam-20220801174944837.htm
https://laodong.vn/kinh-doanh/se-khong-thieu-thit-lon-phuc-vu-nguoi-dan-an-tet-1075622.ldo
https://laodong.vn/kinh-doanh/se-khong-thieu-thit-lon-phuc-vu-nguoi-dan-an-tet-1075622.ldo
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https://nld.com.vn/ban-doc/de-co-bua-com-sach-20220731205423268.htm  

PHẦN B: TIN ĐĂK NÔNG 

I. VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM, NỔI CỘM TRONG NGÀY 

- Hiểm họa từ cây cầu tạm xuống cấp (Truyền hình Đắk Nông – Thời sự tối 

ngày 31/7 tại phút 3:22).  Mỗi khi mùa mưa bão đến, các hộ dân sinh sống và sản xuất 

bên bờ suối thuộc xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp lại phải đối mặt với hiểm họa rình 

rập, khi đi qua cây cầu tạm đã xuống cấp trầm trọng. Bà con đã nhiều lần kiến nghị, 

mong muốn các cấp, các ngành địa phương, quan tâm xây dựng cây cầu, đảm bảo an 

toàn để đi lại và phục vụ sản xuất. 

https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-31-7-2022-13753.htm   

Về đầu trang  

- Hiểm họa từ chó thả rông (Truyền hình Đắk Nông – Thời sự tối ngày 01/8 tại 

phút 6:41). Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, trên địa bàn TP Gia Nghĩa, 

xảy ra nhiều vụ trẻ em bị thương do chó dữ tấn công. Tình trạng chó thả rông diễn ra 

phổ biến tại các khu dân cư, nơi công cộng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh dại 

mà chó còn gây tai nạn, cắn, gây thương tích cho người đi đường.  

https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-2-8-2022-13765.htm  

Về đầu trang  

II. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Đắk Nông hướng đến chuyển đổi số toàn diện (Danviet.vn 01/8). Ngày 

01/8/2022, tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp 

với trường Đại học RMIT tổ chức hội nghị tập huấn Chuyển đổi số cho chính quyền địa 

phương, doanh nghiệp và người dân hướng đến một quốc gia số toàn diện. 

Hội nghị tập huấn Chuyển đổi số của chính quyền được giới thiệu các nội dung 

như: Phân biệt giữa chính phủ điện tử và chính phủ số; tầm quan trọng của chính phủ 

số/chính quyền số; vì sao đa phần các dự án số ở khu vực công thất bại?; 7 nguyên tắc 

triển khai Chính phủ số/chính quyền số; mối quan hệ giữa Chính phủ số và môi trường 

đầu tư ; kinh nghiệm xây dựng chính quyền số tại TP.Hồ Chí Minh; những thách thức 

trong xây dựng Chính phủ số; bài học thành công về Chính phủ số trên thế giới. Ngoài 

ra các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận, chia sẽ kinh nghiệm các 

vấn đề có liên quan đến Chuyển đổi số của chính quyền. 

Phát biểu khai mạc đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh nhấn mạnh chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh. Vì vậy cần phải đẩy nhanh, mạnh hơn 

nữa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các đại biểu 

tham dự Hội nghị tập huấn tham gia nghiêm túc, vì đây là kiến thức rất mới; các cơ 

quan, đơn vị, địa phương phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác chuyển đổi số. 

Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Tỉnh đoàn kết nối tổ chức các chương trình mua 

hè xanh, mời sinh viên các trường đại học am hiểu về kỹ thuật số để tuyên truyền, 

hướng dẫn về chuyển đổi số tại các tổ chuyển đổi số cộng đồng. Về đầu trang  

https://nld.com.vn/ban-doc/de-co-bua-com-sach-20220731205423268.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-31-7-2022-13753.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-2-8-2022-13765.htm
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https://danviet.vn/dak-nong-huong-den-chuyen-doi-so-toan-dien-

20220801143819485.htm  

- Kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 

(Baodaknong.org.vn 01/8). Chiều 1/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Kỷ niệm 92 

năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022). Đồng chí 

Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, tặng hoa chúc 

mừng. 

Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, ngành Tuyên giáo tỉnh Đắk Nông đã thực hiện 

có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng, giới thiệu về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn 

đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 

Nam”. Ngành duy trì, bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và công tác bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng; chỉ đạo thực hiện giai đoạn 2, Đề án 05-ĐA/TU, ngày 5/7/2018 

của tỉnh... 

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Bùi Huy Thành đề nghị, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm Đại 

hội XIII của Đảng liên quan đến công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Trên cơ đó, 

toàn ngành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời bổ sung các giải 

pháp nhằm bảo đảm tiến độ, hoàn thành có chất lượng chương trình công tác tuyên giáo 

năm 2022. 

Tại lễ kỷ niệm, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điểu K’Ré đã 

tặng hoa, chúc mừng và mong muốn đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của 

Đảng tiếp tục nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng 

là “thanh bảo kiếm” của Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/ky-niem-92-nam-ngay-truyen-thong-

nganh-tuyen-giao-cua-dang-94305.html  

III. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Đắk Nông: 18.000 tỷ đồng đầu tư các dự án năng lượng tái tạo (Baodautu.vn 

02/8; Tinnhanhchungkhoan.vn 01/8). UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, đến nay tổng số 

dự án điện năng lượng tái tạo đã được Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư là 9 dự án; với 

tổng vốn đầu tư khoảng 17.990 tỷ đồng. 

Cụ thể, có 3 dự án điện mặt trời, với tổng vốn khoảng 3.120 tỷ đồng và 6 dự án, 

với tổng vốn đầu tư khoảng 14.870 tỷ đồng. Tuy nhiên, các dự án năng lượng tái tạo 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang gặp nhiều khó khăn trong triển khai xây dựng. 

Để tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk 

Nông, ông Hồ Văn Mười cho biết, đối với các dự án năng lượng tái tạo đã được tỉnh 

chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn 

thành công tác giải phóng mặt bằng còn lại để giao nhà đầu tư triển khai hoàn thiện dự 

án. 

Riêng với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch điện VII 

chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, thì tỉnh Đắk Nông chủ động phối hợp với các 

Bộ, ngành Trung ương sớm có các văn bản hướng dẫn triển khai lựa chọn nhà đầu tư 

theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg. Về đầu trang  

https://danviet.vn/dak-nong-huong-den-chuyen-doi-so-toan-dien-20220801143819485.htm
https://danviet.vn/dak-nong-huong-den-chuyen-doi-so-toan-dien-20220801143819485.htm
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/ky-niem-92-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang-94305.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/ky-niem-92-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang-94305.html
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https://baodautu.vn/dak-nong-18000-ty-dong-dau-tu-cac-du-an-nang-luong-tai-

tao-d170814.html  

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/dak-nong-18-000-ty-dong-dau-tu-cac-du-an-

nang-luong-tai-tao-post302846.html  

- Tương lai sáng của cây đậu nành từ nguồn gen 'giống nội' – (Bài 1) Cơ hội 

lớn từ 1.533 nguồn gen đậu nành quý  (Nongnghiep.vn 01/8). Thu thập 1.533 nguồn 

gen đậu nành quý, Vinasoy đứng trước cơ hội lớn tạo ra những giống đậu nành năng 

suất cao và chất lượng, mở rộng các vùng nguyên liệu bền vững. 

Ngay từ khi mới tham gia vào thị trường sữa đậu nành, Công ty Sữa đậu nành Việt 

Nam (Vinasoy) đã hướng tới việc phải xây dựng được vùng nguyên liệu. Để tiến hành 

nghiên cứu, chọn tạo, khảo nghiệm giống đậu nành, VSAC đã quyết định thành lập 

Trạm Khảo nghiệm đậu nành Tây Nguyên tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Trạm là nơi 

để tiến hành nghiên cứu chọn tạo giống, khảo nghiệm kỹ thuật canh tác để phát triển 

giống mới cho các vùng nguyên liệu đậu nành trên cả nước. 

Với những yếu tố thuận lợi tại Cư Jút, cộng với việc ứng dụng công nghệ sinh học 

phân tử để xác định con lai nhanh và chính xác, Vinasoy đã rút ngắn được thời gian 

chọn tạo giống mới và phát triển được giống tốt chỉ sau 4 - 5 năm, thay vì 8 - 10 năm 

mới có được giống mới như trước đây. 

Có mặt tại Trạm Khảo nghiệm đậu nành Tây Nguyên trong sự kiện Vinasoy giới 

thiệu chương trình khảo nghiệm, đánh giá 1.533 nguồn gen đậu nành quý hồi đầu tháng 

7/2022, ông Đinh Công Chính, Phó trưởng phòng Phòng cây Lương thực và Cây thực 

phẩm (Cục Trồng trọt) chia sẻ: “Sau 10 năm thu thập, Vinasoy đã có được 1.533 nguồn 

gen đậu nành. Đây là nguồn vật liệu rất lớn đối với các đơn vị nghiên cứu. Với nguồn 

vật liệu lớn như vậy, xác suất để Vinasoy tạo ra các giống đậu nành có chất lượng tốt, 

năng suất cao và có các đặc tính nông học quý là rất cao”. 

Sự kiện nói trên của Vinasoy cũng thu hút được sự quan tâm của chính quyền địa 

phương, các hợp tác xã, nông dân trồng đậu nành trong vùng, với mong muốn Vinasoy 

tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo thêm nhiều giống đậu nành tốt hơn nữa bởi Cư Jút là vùng 

có truyền thống trồng đậu nành lâu năm và đang có diện tích đậu nành lớn nhất tỉnh Đắk 

Nông cũng như Tây Nguyên. Về đầu trang  

https://nongnghiep.vn/bai-1co-hoi-lon-tu-1533-nguon-gen-dau-nanh-quy-

d328799.html  

- Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông: Trao "cần câu" giúp dân giảm nghèo 

(Qdnd.vn 02/8; Quân đội nhân dân 02/8, tr1+7). Tỉnh Đắk Nông có 71 xã, phường, thị 

trấn thì có đến 27 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn và cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo 

còn chiếm 19,20%. Để giúp nhân dân thoát nghèo bền vững, lực lượng vũ trang (LLVT) 

tỉnh Đắk Nông đã quán triệt phương châm “trao cần câu, không trao con cá”, triển khai 

nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. 

Những năm qua, đã có hàng trăm hộ gia đình được LLVT tỉnh Đắk Nông hỗ trợ 

thoát nghèo bền vững. Điểm đặc biệt ở LLVT tỉnh Đắk Nông là cấp ủy, chỉ huy các cấp 

xác định giúp dân thoát nghèo là nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, từ đó triển khai 

nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao.  

Chúng tôi đến huyện Đăk Song, được nghe người dân nói nhiều về mô hình 

“5+1”, tức là "5 đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo" của Đảng ủy Quân sự huyện Đăk 

https://baodautu.vn/dak-nong-18000-ty-dong-dau-tu-cac-du-an-nang-luong-tai-tao-d170814.html
https://baodautu.vn/dak-nong-18000-ty-dong-dau-tu-cac-du-an-nang-luong-tai-tao-d170814.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/dak-nong-18-000-ty-dong-dau-tu-cac-du-an-nang-luong-tai-tao-post302846.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/dak-nong-18-000-ty-dong-dau-tu-cac-du-an-nang-luong-tai-tao-post302846.html
https://nongnghiep.vn/bai-1co-hoi-lon-tu-1533-nguon-gen-dau-nanh-quy-d328799.html
https://nongnghiep.vn/bai-1co-hoi-lon-tu-1533-nguon-gen-dau-nanh-quy-d328799.html
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Song. Theo Thượng tá Hồ Văn Trung, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đăk Song, mô 

hình “5+1” được triển khai từ tháng 5-2020 và đã mang lại hiệu quả thiết thực, được 

Huyện ủy Đăk Song nhân rộng trong toàn đảng bộ.  

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện Đăk Song đã triển 

khai hỗ trợ 9 hộ nghèo tại bon N'Jrang Lu, xã Đăk N'Drung, huyện Đăk Song với kinh 

phí hơn 31 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động. Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ 

huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông cho biết, công tác giảm nghèo của tỉnh Đắk Nông 

đang đi đúng hướng và thu được những kết quả quan trọng. Nếu như cuối năm 2016, tỷ 

lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 19,20% thì đến nay chỉ còn khoảng 6,98%. Bình quân mỗi năm, 

tỉnh Đắk Nông giảm được hơn 3% số hộ nghèo. Về đầu trang  

https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/trao-can-cau-giup-dan-giam-ngheo-

701581  

- Xoài Ðắk Gằn hướng tới thị trường xuất khẩu (Baodaknong.org.vn 02/8). 

Vùng sản xuất xoài ở xã Đắk Gằn (Đắk Mil) đang có bước chuyển mình trong sản xuất. 

Trong đó, nông dân đã áp dụng các quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn, hướng tới 

thị trường xuất khẩu. 

Theo Phòng NN-PTNT huyện Đắk Mil, trên địa bàn có khoảng 1.000 ha xoài, chủ 

yếu tập trung tại xã Đắk Gằn. Năm 2019, Hội Nông dân tỉnh đã đầu tư xây dựng vùng 

sản xuất xoài bền vững đạt chứng nhận VietGAP ở xã Đắk Gằn. 

Các hộ trồng xoài đã được đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ thuật chăm sóc xoài để 

tăng năng suất, giảm chi phí đầu tư. Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh đang xây dựng mã số 

vùng trồng cho vùng trồng xoài Đắk Gằn để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. 

Ông Cao Đức Nguyên, Phó Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Đắk Mil cho biết, 

người dân trồng xoài trên địa bàn xã đã tuân thủ quy trình sản xuất có chứng nhận an 

toàn. Người trồng xoài cũng đang tập trung các biện pháp để nâng cao giá trị sản phẩm 

sau thu hoạch, hướng tới các thị trường xuất khẩu. Xoài Đắk Gằn đã có mã QR, đạt 

chứng nhận VietGAP, OCOP và sắp tới sẽ có mã vùng trồng. 

Chính quyền địa phương, ngành chức năng cũng đang xúc tiến các bước để tìm 

kiếm thị trường xuất khẩu cho xoài Đắk Gằn, nhất là Trung Quốc và khu vực châu Âu. 

Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/xoai-%C3%B0ak-gan-huong-toi-thi-truong-

xuat-khau-94308.html  

 

IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- Huyện Đắk G’Long thu hồi 65 sổ đỏ cấp không đúng quy định 

(TTXVN/Baotintuc.vn/Vnanet.vn/Bnews.vn 01/8; Kinhtenongthon.vn 01/8). UBND 

huyện Đắk G’Long (tỉnh Đắk Nông) vừa ra quyết định thu hồi 65 giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ) đã cấp cho các gia đình, cá nhân tại xã Đắk 

Som. Đây là những "sổ đỏ" được xác định đã được cấp không đúng quy định của Luật 

Đất đai. 

Theo đó, lý do thu hồi 65 "sổ đỏ" trên là do thời điểm cấp "sổ đỏ" cho các hộ dân, 

đất vẫn thuộc sự quản lý của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên. Những diện tích này cũng được xác định đang nằm trong quy hoạch ba loại 

https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/trao-can-cau-giup-dan-giam-ngheo-701581
https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/trao-can-cau-giup-dan-giam-ngheo-701581
http://baodaknong.org.vn/kinh-te/xoai-%C3%B0ak-gan-huong-toi-thi-truong-xuat-khau-94308.html
http://baodaknong.org.vn/kinh-te/xoai-%C3%B0ak-gan-huong-toi-thi-truong-xuat-khau-94308.html


7 

 

Bản tin Điểm báo ngày 02/8/2022  

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

rừng. Trong số 65 "sổ đỏ" này, sổ có diện tích đất lớn nhất là 5,5 ha, nhỏ nhất 77 m2. 

Có một số hộ dân bị cấp sai đến 3 "sổ đỏ". 

Theo một lãnh đạo UBND huyện Đắk G’Long, song song với việc khẩn trương 

thu hồi các "sổ đỏ" cấp sai, UBND huyện chỉ đạo cá nhân, tổ chức liên quan kiểm điểm 

trách nhiệm. Đồng thời, UBND huyện giao UBND xã Đắk Som gửi thông báo đến từng 

hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách, yêu cầu nộp lại "sổ đỏ". Ngành chức năng 

huyện Đắk G’Long tạm ngưng thực hiện thủ tục hành chính đối với các "sổ đỏ" nêu 

trên. Về đầu trang  

https://baotintuc.vn/phap-luat/huyen-dak-glong-thu-hoi-65-so-do-cap-khong-

dung-quy-dinh-20220801170507675.htm  

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/dak-nong-huyen-dak-glong-

cap-ca-dat-rung-cho-dan-6254447.html  

https://bnews.vn/dak-nong-thu-hoi-65-so-do-cap-khong-dung-quy-dinh-tai-dak-g-

long/253267.html  

https://kinhtenongthon.vn/kiem-diem-hang-loat-can-bo-lien-quan-den-vu-cap-sai-

65-so-do-o-dak-nong-post51542.html  

- Vì sao nhiều bác sĩ ở Đắk Nông xin nghỉ việc? (Thanhnien.vn 02/8). Thời gian 

qua, nhiều y, bác sĩ, cán bộ đang làm việc trong ngành y tế tỉnh Đắk Nông xin nghỉ việc. 

Nguyên nhân chủ yếu là do mức đãi ngộ chưa xứng đáng với sức lao động bỏ ra. 

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Nông, trong 6 tháng đầu năm 2022 ngành y tế Đắk 

Nông có 27 công chức, viên chức xin nghỉ việc, trong đó có 14 bác sĩ. Trước đó, năm 

2021, có 38 công chức, viên chức xin nghỉ việc, trong đó có 17 bác sĩ. Hiện Đắk Nông 

chỉ đạt 7,3 bác sĩ/10.000 dân. 

Tại Trung tâm y tế các huyện, nhiều y, bác sĩ xin nghỉ việc, chuyển sang làm ở các 

cơ sở y tế ngoài công lập hoặc ngành nghề khác. 

Báo cáo của ngành y tế Đắk Nông cũng cho biết, từ năm 2015 đến 6.2022, tỉnh 

này đã thực hiện chính sách đãi ngộ, thu hút lực lượng làm việc cho ngành y tế, tuy 

nhiên theo nhiều người, mức hỗ trợ chưa phù hợp. Chính sách hỗ trợ về nhà ở, mua đất 

vẫn chưa thực hiện được cũng là nguyên nhân khiến một số bác sĩ điều kiện khó khăn 

không thể yên tâm công tác lâu dài. 

Ngoài ra, một số trường hợp vướng về lý lịch, chưa chuẩn hóa trình độ lý luận 

chính trị nên gặp khó khăn trong quy hoạch, bổ nhiệm... cũng là một trong những 

nguyên nhân dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám ở y tế công lập. Về đầu trang  

https://thanhnien.vn/vi-sao-nhieu-bac-si-o-dak-nong-xin-nghi-viec-

post1484106.html  

- Vì sao điểm thi tốt nghiệp THPT Đắk Nông luôn thuộc nhóm thấp nhất ? 

(Dantri.com.vn 02/8). So với kỳ thi năm 2021, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh 

Đắk Nông thấp hơn và là một trong 3 địa phương có điểm thi trung bình của thí sinh 

thấp nhất cả nước. 

Thẳng thắn nhận trách nhiệm khi giải trình trước HĐND, ông Nguyễn Văn Toàn, 

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông nhìn nhận mặt bằng chất lượng giáo dục phổ thông 

hiện nay của tỉnh còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước là trách nhiệm thuộc về 

ngành giáo dục. 

https://baotintuc.vn/phap-luat/huyen-dak-glong-thu-hoi-65-so-do-cap-khong-dung-quy-dinh-20220801170507675.htm
https://baotintuc.vn/phap-luat/huyen-dak-glong-thu-hoi-65-so-do-cap-khong-dung-quy-dinh-20220801170507675.htm
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/dak-nong-huyen-dak-glong-cap-ca-dat-rung-cho-dan-6254447.html
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/dak-nong-huyen-dak-glong-cap-ca-dat-rung-cho-dan-6254447.html
https://bnews.vn/dak-nong-thu-hoi-65-so-do-cap-khong-dung-quy-dinh-tai-dak-g-long/253267.html
https://bnews.vn/dak-nong-thu-hoi-65-so-do-cap-khong-dung-quy-dinh-tai-dak-g-long/253267.html
https://kinhtenongthon.vn/kiem-diem-hang-loat-can-bo-lien-quan-den-vu-cap-sai-65-so-do-o-dak-nong-post51542.html
https://kinhtenongthon.vn/kiem-diem-hang-loat-can-bo-lien-quan-den-vu-cap-sai-65-so-do-o-dak-nong-post51542.html
https://thanhnien.vn/vi-sao-nhieu-bac-si-o-dak-nong-xin-nghi-viec-post1484106.html
https://thanhnien.vn/vi-sao-nhieu-bac-si-o-dak-nong-xin-nghi-viec-post1484106.html
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Tuy nhiên, theo ông Toàn, mặc dù điểm bình quân các môn thi có giảm và thấp 

hơn mặt bằng chung của cả nước nhưng tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh trong những 

năm gần đây không thấp. Cụ thể, tỷ lệ tốt nghiệp bình quân hàng năm của tỉnh đều đạt 

từ 97%, không quá thấp so với mặt bằng chung của cả nước là hơn 98%. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tốt nghiệp thấp; trong đó có 4 nguyên nhân cơ 

bản. Đắk Nông có số lượng học sinh khá, giỏi lớp 12 thấp hơn các tỉnh thành khác. Vì 

vậy, số lượng học sinh có điểm cao để "gánh", nâng điểm của học sinh trung bình và 

trung bình yếu cộng lại chia ra thì bình quân số học sinh có điểm cao sẽ giảm xuống. 

Từ thực tế trên, để từng bước nâng cao hơn chất lượng giáo dục phổ thông, nhất là 

tỷ lệ tốt nghiệp THPT, ông Toàn khẳng định: "Thời gian tới ngành sẽ triển khai 3 giải 

pháp chiến lược mà trong năm học qua cũng đã dần triển khai".  

"Ngành sẽ tập trung giải pháp căn cơ để nâng cao chất lượng bộ môn Anh văn 

cũng như các bộ môn khác. Ngoài ra, ngành giáo dục sẽ tăng cường nâng cao hơn chất 

lượng triển khai các giải pháp về chuyên môn, đi sâu đổi mới ở tất cả các cấp, đổi mới 

phương pháp dạy và học để triển khai đồng bộ việc nâng cao chất lượng giáo dục nói 

chung và tỷ lệ tốt nghiệp THPT nói riêng", ông Toàn chia sẻ. Về đầu trang  

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/vi-sao-diem-thi-tot-nghiep-thpt-dak-

nong-luon-thuoc-nhom-thap-nhat-20220802084936779.htm  

- Đắk Nông hồi sinh những rừng thông (Vtv.vn 01/8; Kênh VTV8 - Chương 

trình Nóng cùng V8 ngày 01/8; Kênh VTV1 - Chương trình Thời sự 16h ngày 01/8 + 

Chào buổi sáng ngày 02/8). Từ chỗ có nguy cơ xóa sổ do bị chặt phá, lấn chiếm, bức tử 

bằng hóa chất, hơn 3 năm qua, rừng thông cảnh quan xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông đã được hồi sinh. 

Tại tỉnh Đắk Nông, ở những năm trước đây giai đoạn 2010 - 2016, các huyện Đắk 

Glong, Đắk Song từng là điểm nóng về tình trạng đầu độc, tàn phá rừng thông để lấn 

chiếm đất trái phép của địa phương này. Song với quyết tâm và nỗ lực trong thời gian 

gần đây, những cánh rừng thông đang hồi sinh mạnh mẽ nhờ sự chung tay bảo vệ, chăm 

sóc của người dân và chính quyền địa phương. Những khu vực rừng thông bị lấn chiếm, 

bị chết do đầu độc trước đây đã được chính quyền địa phương và đơn vị chức năng 

trồng dặm, trả lại cho khu rừng vẻ đẹp xanh mát vốn có. 

Rừng thông cảnh quan xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông với hơn 

144ha nay đã xanh mát trở lại. Nhờ tăng cường quản lý bảo vệ và đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền những cánh rừng thông từng bị chặt phá, đầu độc đã được hồi sinh, tạo một 

điểm nhấn cho người dân và du khách khi đi qua khu vực này. Về đầu trang  

https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-hoi-sinh-nhung-rung-thong-

20220801161747442.htm  

https://vtv.vn/video/thoi-su-16h-vtv1-01-8-2022-571827.htm  

- Chăm lo cho phụ nữ và trẻ em khó khăn vùng biên giới của tỉnh Đắk Nông 

(Phunuvietnam.vn 02/8; TTXVN/Vnanet.vn 01/8; Quân đội nhân dân 02/8, tr2; 

Hoilhpn.org.vn 02/8; Kênh VTV1 – Bản tin Chào buổi sáng ngày 02/8). Trong 2 ngày 

31/7 và 1/8, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình 

“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025 tại xã Quảng Trực (huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/vi-sao-diem-thi-tot-nghiep-thpt-dak-nong-luon-thuoc-nhom-thap-nhat-20220802084936779.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/vi-sao-diem-thi-tot-nghiep-thpt-dak-nong-luon-thuoc-nhom-thap-nhat-20220802084936779.htm
https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-hoi-sinh-nhung-rung-thong-20220801161747442.htm
https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-hoi-sinh-nhung-rung-thong-20220801161747442.htm
https://vtv.vn/video/thoi-su-16h-vtv1-01-8-2022-571827.htm
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Bản tin Điểm báo ngày 02/8/2022  

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

Hội LHPN tỉnh Bình Dương kết nối với các mạnh thường quân, đơn vị tài trợ trao 

tặng nhiều suất quà, tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, đến thăm gia đình 

trẻ em mồ côi trên địa bàn xã Quảng Trực. Tổng trị giá gần 400 triệu đồng. 

Riêng ngày 1/8, Hội LHPN tỉnh Bình Dương, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông và Bộ chỉ 

huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ ký kết chương trình "Đồng hành 

cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021-2025. Theo ký kết, Hội LHPN tỉnh Bình 

Dương, Hội LHPN tỉnh Đắk Nông, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông tham 

mưu cấp ủy của các đơn vị, phối hợp các ngành có liên quan tạo điều kiện hỗ trợ về cơ 

sở vật chất, kinh phí để các đơn vị thực hiện tốt nội dung đã đặt ra. Về đầu trang  

https://phunuvietnam.vn/cham-lo-cho-phu-nu-va-tre-em-kho-khan-vung-bien-gioi-

cua-tinh-dak-nong-20220801230858634.htm  

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/hoi-phu-nu-va-bo-doi-bien-

phong-dong-hanh-cung-nguoi-dan-vung-bien-gioi-tinh-dak-nong-6254878.html  

http://www.hoilhpn.org.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/cham-lo-cho-phu-nu-

va-tre-em-kho-khan-vung-bien-gioi-cua-tinh-%C4%91ak-nong-48943-2.html  

V. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Tăng cường xử lý buôn lậu heo qua biên giới (Baodaknong.org.vn 02/8). Ngày 

29/7, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường các biện pháp 

ngăn chặn, xử lý việc buôn lậu heo qua biên giới. 

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

Sở NN-PTNT, Chi cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh các 

biện pháp kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt các đường mòn, lối mở, cửa khẩu. 

Lực lượng chuyên ngành kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn 

bán, vận chuyển, giết mổ sản phẩm từ heo trái phép. Cơ quan chức năng liên quan cập 

nhật, theo dõi những đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ 

heo, sản phẩm từ heo nghi nhập lậu, nhập lậu. 

Các cấp, ngành đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm, nguy cơ 

dịch bệnh tái phát, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật để người 

dân biết, chủ động thực hiện. Về đầu trang ./. 

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/tang-cuong-xu-ly-buon-lau-heo-qua-bien-gioi-

94313.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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