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V. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG ................................................................ 7 

13. Công an Đắk Nông trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc ....................... 7 

14. Truy tố nhóm đối tượng ngang nhiên phá nhà dân ...................................................... 7 

15. Thuê xe tải từ Bình Thuận lên Đắk Nông bắt trộm hơn 300 kg mèo .......................... 8 

16. Tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh, ba người bị thương nặng ....................... 8 

  

PHẦN A: TIN NỔI BẬT TRONG NƯỚC 

- Không tiêu được tiền, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai xin trả lại  (Vov.vn 

02/8). Theo báo cáo của Bộ Tài chính về giải ngân vốn vay nước ngoài 6 tháng năm 
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2022, giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài kế hoạch 2022 mới chỉ đạt 

9,12% với 3.173 tỷ đồng. Con số này còn thấp so với kết quả giải ngân nguồn vốn đầu 

tư công trong nước 6 tháng đầu năm 2022 (đạt khoảng 29,76% kế hoạch).  

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã nhận được văn bản đề nghị trả lại kế hoạch vốn 

năm 2022 của 3 địa phương (Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai) một số địa phương khác 

đã xác nhận không thể giải ngân được hết kế hoạch vốn tại Hội nghị giải ngân 6 tháng 

(TP.HCM, Cần Thơ,... ). Về đầu trang 

https://vov.vn/kinh-te/khong-tieu-duoc-tien-binh-duong-ha-noi-dong-nai-xin-tra-

lai-post960547.vov  

- Giải bài toán bất cập tiền lương, ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc  

(Laodong.vn 03/8). Thời gian qua, rất nhiều chuyên gia, bác sĩ đã nói về những điều bất 

hợp lý trong tiền lương và chế độ đãi ngộ với nhân lực công tác trong ngành y tế nói 

chung và bác sĩ nói riêng. Nhiều người cho rằng, đây là bài toán cần có lời giải ngay để 

ngăn làn sóng bác sĩ bỏ việc, giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực ngành y. 

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, PGS.TS Vũ Xuân Phú - Phó Giám đốc 

Bệnh viện Phổi Trung ương cho hay, 4 năm trước ông đã lên tiếng về vấn đề này, thế 

nhưng, đến giờ mọi thứ vẫn y nguyên, chẳng thay đổi gì. “Rất nhiều chuyên gia, bác sĩ 

đã nói về những điều bất hợp lý. Thế nhưng, lên tiếng cũng chỉ để đấy, “kêu gào” cũng 

không ai hay, lương bác sĩ vẫn là bài toán khó chưa có lời giải. Bác sĩ ồ ạt nghỉ việc, 

chuyển việc, đặc biệt là sau dịch COVID-19 là điều có thể dự đoán từ trước” - Phó 

Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương nói. Về đầu trang 

https://laodong.vn/xa-hoi/giai-bai-toan-bat-cap-tien-luong-ngan-lan-song-y-bac-si-

nghi-viec-1076128.ldo  

- Zalo nhận "bão" 1 sao và lời từ biệt của người dùng  (Laodong.vn 02/8). Sau 

hơn 1 tháng thông báo về kế hoạch thu phí người dùng trên nền tảng, vào ngày 

1.8.2022, Zalo đã chính cập nhật lên phiên bản mới và bắt đầu hạn chế một số tính năng 

của người dùng phổ thông. Theo đó, để có thể sử dụng không giới hạn, người dùng cần 

phải mua 1 trong 3 gói trả phí gồm: Standard (2.800 đồng/ngày), Pro (5.500 đồng/ngày) 

và Elite (55.000 đồng/ngày). 

Thay vì mở rộng dịch vụ để áp dụng cho thuê bao và giữ nguyên những gì vốn có 

trên bản miễn phí như nhiều ứng dụng OTT khác đang làm, Zalo "bóp" khá nhiều tính 

năng đối với phiên bản không sử dụng gói thuê bao. Ngay trong những ngày đầu triển 

khai tính phí sử dụng, nhiều người dùng đã tỏ thái độ không hài lòng về quyết định của 

nhà phát hành bằng cách chấm điểm "1 sao" cho ứng dụng, kèm theo nhiều bình luận 

không mấy tích cực.  Về đầu trang 

https://laodong.vn/kinh-doanh/zalo-nhan-bao-1-sao-va-loi-tu-biet-cua-nguoi-dung-

1075996.ldo  

PHẦN B: TIN ĐĂK NÔNG 

I. VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM, NỔI CỘM TRONG NGÀY 

- Đắk Nông: UBND thành phố chậm trả lời Cơ quan báo chí về dự án chợ Gia 

Nghĩa mới (Moitruongvadothi.vn 02/8). Mới đây, người dân phản ánh về việc, Dự án 

Chợ Gia Nghĩa mới, được xây dựng từ lâu nhưng cho đến thời điểm hiện nay, chỉ có 

https://vov.vn/kinh-te/khong-tieu-duoc-tien-binh-duong-ha-noi-dong-nai-xin-tra-lai-post960547.vov
https://vov.vn/kinh-te/khong-tieu-duoc-tien-binh-duong-ha-noi-dong-nai-xin-tra-lai-post960547.vov
https://laodong.vn/xa-hoi/giai-bai-toan-bat-cap-tien-luong-ngan-lan-song-y-bac-si-nghi-viec-1076128.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/giai-bai-toan-bat-cap-tien-luong-ngan-lan-song-y-bac-si-nghi-viec-1076128.ldo
https://laodong.vn/kinh-doanh/zalo-nhan-bao-1-sao-va-loi-tu-biet-cua-nguoi-dung-1075996.ldo
https://laodong.vn/kinh-doanh/zalo-nhan-bao-1-sao-va-loi-tu-biet-cua-nguoi-dung-1075996.ldo
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khu vực kinh doanh ngành hàng tươi sống là đi vào hoạt động còn những khu vực khác 

thì vẫn nằm “đắp chiếu”, một số nơi đã có dấu hiệu xuống cấp, xuất hiện vết nứt nẻ, 

khiến cho các tiểu thương bức xúc. 

Ngày 18/7, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam đã liên hệ với UBND 

thành phố Gia Nghĩa để tìm hiểu nguyên nhân Chợ Gia Nghĩa mới vì sao đến nay chưa 

thể đi vào hoạt động. Tại đây, Chánh Văn phòng UBND thành phố Gia Nghĩa đề nghị 

phóng viên viết lại câu hỏi để UBND thành phố sẽ trả lời bằng văn bản. 

Chờ mãi không có văn bản trả lời từ phía UBND thành phố Gia Nghĩa, ngày 27/7, 

phóng viên tiếp tục quay lại Văn phòng UBND thành phố để trao đổi thì được Chánh 

văn phòng UBND thành phố Gia Nghĩa cho biết, mới có văn bản từ Phòng chuyên môn, 

tuy nhiên phải chờ lãnh đạo thẩm định lại đã rồi mới cung cấp được. 

Thế nhưng từ khi trao đổi với Chánh văn phòng UBND thành phố Gia Nghĩa đến 

nay, phóng viên vẫn không hề nhận được bất cứ một văn bản nào trả lời về dự án Chợ 

Gia Nghĩa mới mà phóng viên đặt câu hỏi trước đó từ UBND thành phố. 

Vì vậy, PV đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cần chỉ đạo UBND thành phố Gia 

Nghĩa sớm có văn bản chính thức, công khai trả lời rõ ràng những câu hỏi của phóng 

viên về dự án chợ Gia Nghĩa mới theo đúng quy định. Về đầu trang  

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-ubnd-thanh-pho-cham-tra-loi-co-

quan-bao-chi-ve-du-an-cho-gia-nghia-moi-a107482.html  

- Doanh nghiệp bỏ bê dự án, đất sạch cụm công nghiệp biến thành... "đất tư" 

(Laodong.vn 02/8). Tháng 12.2009, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 

1915/QĐ-UBND phê duyệt đầu tư Dự án Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Quảng Tâm. Dự án do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận (gọi tắt Công ty 

Đại Gia Thuận) làm chủ đầu tư, với quy mô gần 35ha nằm ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy 

Đức. Dự án có tổng số vốn đầu tư là 90 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trong vòng 3 

năm.  

Đến ngày 3.6.2016, chủ đầu tư dự án xin gia hạn đầu tư, nhưng từ đó đến nay lại 

không có bất kỳ hoạt động nào. Sau đó, do Công ty Đại Gia Thuận không triển khai dự 

án, nên năm 2020, UBND tỉnh đã thu hồi 35ha đất và giao về địa phương quản lý. 

Trong quá trình được giao đất, Công ty Đại Gia Thuận không triển khai dự án, để người 

dân lấn chiếm nhưng không báo cáo, phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý dứt 

điểm các vụ việc. 

Cũng liên quan đến dự án Cụm công nghiệp biến thành khu dân cư này thì UBND 

tỉnh Đắk Nông đã có nhiều văn bản yêu cầu UBND huyện Tuy Đức thực hiện các biện 

pháp khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất. Về đầu trang  

https://laodong.vn/xa-hoi/doanh-nghiep-bo-be-du-an-dat-sach-cum-cong-nghiep-

bien-thanh-dat-tu-1075790.ldo  

- Đắk Nông: Cưỡng chế 23 trường hợp lấn chiếm đất trong cụm công nghiệp 

Quảng Tâm (Thanhnien.vn 02/8). Ngày 2.8, UBND H.Tuy Đức cho biết đang tiến hành 

các bước nhằm cưỡng chế để thu hồi diện tích đất bị người dân lấn chiếm trái phép tại 

cụm công nghiệp Quảng Tâm. Trước mắt sẽ cưỡng chế 23/53 trường hợp không xác 

định được đối tượng. 

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-ubnd-thanh-pho-cham-tra-loi-co-quan-bao-chi-ve-du-an-cho-gia-nghia-moi-a107482.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-ubnd-thanh-pho-cham-tra-loi-co-quan-bao-chi-ve-du-an-cho-gia-nghia-moi-a107482.html
https://laodong.vn/xa-hoi/doanh-nghiep-bo-be-du-an-dat-sach-cum-cong-nghiep-bien-thanh-dat-tu-1075790.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/doanh-nghiep-bo-be-du-an-dat-sach-cum-cong-nghiep-bien-thanh-dat-tu-1075790.ldo
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Theo đó, năm 2012, UBND tỉnh Đắk Nông giao gần 35 ha cho doanh nghiệp làm 

dự án cụm công nghiệp Quảng Tâm, ở H.Tuy Đức. Sau đó, chủ đầu tư đã bỏ bê dự án, 

để người dân lấn chiếm hình thành cụm dân cư tự phát. 

Trước thực trạng đất đai bị lấn chiếm, UBND H.Tuy Đức nhiều lần liên lạc với 

chủ đầu tư nhưng bất thành. Để xử lý tình trạng trên, UBND H.Tuy Đức và UBND xã 

Quảng Tâm đã thiết lập hồ sơ vi phạm hành chính theo thẩm quyền. 

Qua rà soát, tổng diện tích bị lấn chiếm gần 32,3 ha với 53 trường hợp vi phạm. 

Trong đó, có 30 trường hợp xác định đối tượng, 23 trường hợp không xác định được đối 

tượng. Cụ thể, có 31 trường hợp chiếm đất để dựng nhà và trồng cây; 2 trường hợp 

chiếm đất để dựng nhà; 17 trường hợp chiếm đất để trồng cây; 3 trường hợp cắm cọc bê 

tông, rào kẽm gai chiếm đất. Về đầu trang  

https://thanhnien.vn/dak-nong-cuong-che-23-truong-hop-lan-chiem-dat-trong-

cum-cong-nghiep-quang-tam-post1484261.html  

II. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đắk Mil lần thứ XIII 

(Baodaknong.org.vn 02/8). Trong 2 ngày 1 và 2/8, Huyện đoàn Đắk Mil tổ chức Đại hội 

đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, với sự tham gia 

của 123 đại biểu chính thức, đại diện cho đông đảo đoàn viên, thanh niên trong huyện. 

Nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Đắk Mil đã đoàn kết, tiếp tục vượt khó, sáng tạo, nỗ 

lực phấn đấu vươn lên giành nhiều kết quả nổi bật và toàn diện trên các mặt công tác, 

hoàn thành 16/17 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 

Nhiệm kỳ 2022-2027, Huyện đoàn Đắk Mil phấn đấu hàng năm 100% cán bộ 

đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, 

Đoàn, Hội; 37.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do 

Đoàn, Hội tổ chức; hơn 30.267 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc 

làm, 11.500 thanh niên được giới thiệu việc làm; hỗ trợ trên 4.000 thiếu nhi có hoàn 

cảnh khó khăn; giới thiệu 750 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp… 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Huyện đoàn Đắk Mil, khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-

2027 với 20 thành viên và bầu 17 đại biểu chính thức đi dự đại hội đoàn cấp trên. Anh 

Y Thoa tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện đoàn Đắk Mil nhiệm kỳ mới. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-

minh-huyen-dak-mil-lan-thu-xiii-94322.html  

III. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Doanh nghiệp nêu 12 khó khăn khi triển khai các dự án đầu tư tại tỉnh Đắk 

Nông (Congthuong.vn 02/8). Ngày 2/8, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắk Nông tổ chức 

gặp mặt, đối thoại với 10 doanh nghiệp có dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông. Buổi gặp mặt, đối thoại nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc cho các dự án đang triển khai hoặc đang gặp vướng mắc. 

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã nêu lên 12 khó khăn trong triển khai các dự án 

đầu tư. Trong đó, nhiều ý kiến tập trung vào những vướng mắc liên quan đến quy 

hoạch, sử dụng đất… 

https://thanhnien.vn/dak-nong-cuong-che-23-truong-hop-lan-chiem-dat-trong-cum-cong-nghiep-quang-tam-post1484261.html
https://thanhnien.vn/dak-nong-cuong-che-23-truong-hop-lan-chiem-dat-trong-cum-cong-nghiep-quang-tam-post1484261.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-huyen-dak-mil-lan-thu-xiii-94322.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-huyen-dak-mil-lan-thu-xiii-94322.html
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Đối với những kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được lãnh 

đạo, các bộ phận chuyên môn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông giải đáp cụ thể. 

Riêng những kiến nghị, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, Sở ở Kế hoạch và Đầu tư 

tổng hợp, phối hợp với các sở liên quan giải đáp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 

thời gian sớm nhất. Về đầu trang  

https://congthuong.vn/doanh-nghiep-neu-12-kho-khan-khi-trien-khai-cac-du-an-

dau-tu-tai-tinh-dak-nong-216061.html  

- Giao dịch bất động sản giảm mạnh, người lướt sóng khó thoát hàng 

(Diaoc.nld.com.vn 03/8). Sau một thời gian tăng giá, thị trường bất động sản phía Bắc 

gồm Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang và vùng Tây Nguyên đều rơi vào trầm lắng. Không 

ít người đánh quả liều "lướt sóng" kiếm lời, nhưng hiện giờ không khác gì ôm bom nổ 

chậm, dù tìm mọi cách vẫn khó thoát hàng. 

Tại TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), các văn phòng công chứng hiện rất vắng 

khách, số lượng hồ sơ chuyển nhượng bất động sản từ đầu tháng 5/2022 đến nay đột 

ngột giảm mạnh. Trên các hội, nhóm, diễn đàn mua bán nhà đất nghỉ dưỡng, đất view 

đẹp ở các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông..., thông tin rao bán đất xuất 

hiện dày đặc nhưng giao dịch thành công rất ít. 

Điều đáng nói là, mặc dù giao dịch rơi vào trầm lắng nhưng giá bất động sản vẫn 

đứng im, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt do người bán đang "om hàng" nằm theo dõi tình 

hình. 

Bên cạnh việc chính quyền nhiều địa phương siết chặt phân lô, tách thửa nên hoạt 

động mua bán đất ở nhiều khu vực đóng băng, việc xoay đồng vốn từ các kênh vay như 

ngân hàng đang ngày càng khó khăn cũng khiến nhiều nhà đầu tư bể kèo mua đất, chết 

ngộp tài chính buộc phải bán ra. Ai cần tiền gấp, muốn bán nhanh phải chấp nhận hạ 

giá. Về đầu trang  

https://diaoc.nld.com.vn/thi-truong-nha-dat/giao-dich-bat-dong-san-giam-manh-

nguoi-luot-song-kho-thoat-hang-2022072911552363.htm  

IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- Ðắk Nông nỗ lực ổn định dân di cư tự do (Baodaknong.org.vn 03/8). Những 

năm qua, tình trạng dân di cư tự do (DCTD) tại Đắk Nông gia tăng mạnh. Bên cạnh các 

hộ được bố trí, sắp xếp nơi ở, nơi sản xuất, hiện vẫn còn hàng ngàn hộ chưa có cuộc 

sống ổn định, ảnh hưởng tới nhiều mặt. 

Theo Sở NN - PTNT, trên địa bàn đang có 38.191 hộ dân DCTD, với 173.973 

khẩu. Tổng số dân DCTD đã được bố trí, sắp xếp ổn định là 30.842 hộ, với 139.602 

khẩu. Hiện tỉnh vẫn còn 7.349 hộ, với 34.371 khẩu dân DCTD chưa được bố trí, sắp xếp 

ổn định về nơi ở, nơi sản xuất. Phần lớn các hộ này chưa có chỗ ở hợp pháp, chưa có hộ 

khẩu, cuộc sống không ổn định. 

Trên cơ sở kiểm tra, rà soát về các dự án ổn định dân DCTD, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đánh giá cụ thể, kỹ 

lưỡng để triển khai thực hiện có hiệu quả. 

Để tháo gỡ khó khăn, tỉnh Đắk Nông cũng đã kiến nghị, đề xuất Chính phủ, các 

bộ, ngành Trung ương sớm ban hành chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư giai 

đoạn 2021-2025 để có cơ sở triển khai thực hiện các dự án DCTD. Trong đó, tỉnh đã đề 

https://congthuong.vn/doanh-nghiep-neu-12-kho-khan-khi-trien-khai-cac-du-an-dau-tu-tai-tinh-dak-nong-216061.html
https://congthuong.vn/doanh-nghiep-neu-12-kho-khan-khi-trien-khai-cac-du-an-dau-tu-tai-tinh-dak-nong-216061.html
https://diaoc.nld.com.vn/thi-truong-nha-dat/giao-dich-bat-dong-san-giam-manh-nguoi-luot-song-kho-thoat-hang-2022072911552363.htm
https://diaoc.nld.com.vn/thi-truong-nha-dat/giao-dich-bat-dong-san-giam-manh-nguoi-luot-song-kho-thoat-hang-2022072911552363.htm
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nghị Chính phủ có cơ chế riêng đối với khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Nông 

nói riêng trong việc giải quyết tình trạng dân DCTD. 

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ Đắk 

Nông tổng kinh phí 540,628 tỷ đồng để đầu tư, hoàn thành 4 dự án đầu tư dang dở giai 

đoạn 2016-2020 và đầu tư các dự án mới, trọng điểm giai đoạn 2021-2025. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/nong-nghiep-nong-thon/%C3%B0ak-nong-no-luc-on-

dinh-dan-di-cu-tu-do-94327.html  

- Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông: Tuyên truyền bình đẳng giới trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số (Baodantoc.vn 02/8). Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức đợt 

tuyên truyền bình đẳng giới, phòng chống bạo lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

(DTTS). Các đợt tuyên truyền nhằm góp phần giảm bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 

gái. Đồng thời, giảm tình trạng mất cân bằng giới tính ở vùng nông thôn, vùng sâu, 

vùng xa. 

Tại xã Xuân Trường (huyện Đắk Song), Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã tổ chức 

Hội nghị triển khai hoạt động tuyên truyền bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số năm 2022. Hội nghị có sự tham gia của hơn 60 cán bộ là trưởng các thôn, bon, 

già làng, Người có uy tín, cán bộ tổ chức chính trị - xã hội thôn, bon. 

Ngoài ra, Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong công tác chỉ đạo thực hiện bình đẳng 

giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ vùng DTTS. Về đầu trang  

https://baodantoc.vn/ban-dan-toc-tinh-dak-nong-tuyen-truyen-binh-dang-gioi-

trong-vung-dong-bao-dtts-1659405957009.htm  

- Tăng cường triển khai tiêm nhắc vắc xin phòng COVID-19 

(Truyenhinhdaknong.vn 02/8). Thời gian gần đây, số ca mắc bệnh COVID-19 có xu 

hướng tăng trở lại trên cả nước với sự xuất hiện của một số biến thể mới của chủng 

Omicron như BA.04, BA.05…Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn 

biến mới phức tạp, thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ và Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ y tế, UBND tỉnh Đăk 

Nông chỉ đạo tăng cường truyền thông, vận động, khuyến khích người dân tiêm chủng 

mũi 3, mũi 4 kịp thời và đầy đủ. 

Vừa qua, khi dịch bệnh Covid-19 lắng xuống đã xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là 

phòng dịch ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người dân; nhiều địa 

phương không đạt tiến độ tiêm mũi 3, mũi 4 như yêu cầu và xuất hiện tình trạng do dự, 

né tránh tiêm vắc xin. Thời gian gần đây, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và 

trước nguy cơ dịch bùng phát trở lại, nhân dân trong tỉnh đã chủ động hơn trong việc 

tiêm nhắc lại vắc xin phòng Covid-19. 

Đến nay, tỷ lệ tiêm nhắc lần 1 cho nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên tại 3 huyện: 

Cư Jut, Đắk Song, Krông Nô đã đạt trên 90%, đạt yêu cầu đề ra. Riêng 5 huyện, thành 

phố còn lại gồm: Gia Nghĩa, Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Glong và Đắk Mil chưa đạt tiến 

độ đề ra, đặc biệt tỷ lệ đạt thấp nhất là huyện Đắk Mil 70,8%, Đắk Glong 80,2%. Về 

đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/tang-cuong-trien-khai-tiem-nhac-vac-xin-

phong-covid-19-13771.htm  

http://baodaknong.org.vn/nong-nghiep-nong-thon/%C3%B0ak-nong-no-luc-on-dinh-dan-di-cu-tu-do-94327.html
http://baodaknong.org.vn/nong-nghiep-nong-thon/%C3%B0ak-nong-no-luc-on-dinh-dan-di-cu-tu-do-94327.html
https://baodantoc.vn/ban-dan-toc-tinh-dak-nong-tuyen-truyen-binh-dang-gioi-trong-vung-dong-bao-dtts-1659405957009.htm
https://baodantoc.vn/ban-dan-toc-tinh-dak-nong-tuyen-truyen-binh-dang-gioi-trong-vung-dong-bao-dtts-1659405957009.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/tang-cuong-trien-khai-tiem-nhac-vac-xin-phong-covid-19-13771.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/tang-cuong-trien-khai-tiem-nhac-vac-xin-phong-covid-19-13771.htm
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V. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Công an Đắk Nông trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc 

(Cand.com.vn 02/8; Cadn.com.vn 02/8; Laodong.vn 02/8). Chiều 2/8, Công an tỉnh Đắk 

Nông đã tổ chức biểu dương, trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong 

công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. 

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc 

Công an tỉnh đã trao thưởng cho 5 đơn vị nói trên, mỗi đơn vị 5 triệu đồng. Đồng thời 

ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc của các đơn vị và khẳng định, 

kết quả này thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội 

phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện chỉ 

đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi 

lên về an ninh trật tự, gây ảnh hưởng xấu tới kinh tế - xã hội; góp phần bảo đảm an 

ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công 

an nhân dân. Về đầu trang  

https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/cong-an-dak-nong-trao-thuong-cho-

cac-don-vi-co-thanh-tich-xuat-sac-i662574/  

https://cadn.com.vn/cong-an-dak-nong-trao-thuong-cho-cac-don-vi-co-thanh-tich-

xuat-sac-trong-dau-tranh-triet-pha-cac-vu-an-ve-hinh-su-kinh-te-ma-tuy-

post264690.html  

https://laodong.vn/phap-luat/triet-xoa-3-cong-ty-ma-xuat-1112-to-hoa-don-cho-

hon-200-doanh-nghiep-1076098.ldo  

- Truy tố nhóm đối tượng ngang nhiên phá nhà dân (Cand.com.vn 03/8; 

Nld.com.vn 03/8; Laodong.vn 03/8; Danviet.vn 03/8; Tienphong.vn 03/8; Tuoitre.vn 

03/8; Thanhnien.vn 03/8; Kinhtenongthon.vn 03/8). Ngày 3/8, thông tin từ Viện KSND 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố các đối tượng 

về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Theo cáo trạng, năm 2021, Công ty năng lượng điện gió Đắk N’Drung - Đắk 

Nông thuê Công ty CP đầu tư SD Việt Nam (trụ sở tại TP Hà Nội) thi công đường dây 

tải điện 220KV qua xã Thuận Hà, huyện Đắk Song. Tháng 8/2021, Công ty CP đầu tư 

SD Việt Nam đã thuê Ngô Đức Vy (46 tuổi, trú tại huyện Đắk Song) trực tiếp chỉ đạo 

thi công, bảo vệ thi công và thay mặt công ty thực hiện việc giải phóng mặt bằng, thỏa 

thuận bồi thường với các hộ dân có liên quan. Trong đó có hộ ông Đào Văn Dũng. 

Tháng 8/2021, hộ ông Dũng đã dựng một căn nhà khung sắt, mái và tường lợp tôn 

có diện tích khoảng 100m2 trên thửa đất của gia đình. Biết sự việc, Vy đã liên hệ với 

UBND xã Thuận Hà đề nghị ra quyết định xử phạt, cưỡng chế tháo dỡ. 

Cũng theo cáo trạng, mặc dù biết việc chính quyền địa phương không cho phép 

tháo dỡ căn nhà của gia đình ông Dũng nhưng Vy, Nguyễn Trọng Thành, Trần Văn 

Toàn, Đàm Tiến Hợi, Phạm Hùng Danh, Đoàn Văn Phú, Nguyễn Hải Tiến và Lê Văn 

Đức (cùng trú tỉnh Đắk Nông) vẫn tiến hành tháo dỡ, xô đổ nhà của ông Dũng, gây thiệt 

hại hơn 26 triệu đồng. Về đầu trang  

https://cand.com.vn/ban-tin-113/truy-to-nhom-doi-tuong-ngang-nhien-pha-nha-

dan-i662628/  

https://nld.com.vn/phap-luat/ngang-nhien-pha-nha-dan-de-thi-cong-dien-gio-

20220803090242029.htm  

https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/cong-an-dak-nong-trao-thuong-cho-cac-don-vi-co-thanh-tich-xuat-sac-i662574/
https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/cong-an-dak-nong-trao-thuong-cho-cac-don-vi-co-thanh-tich-xuat-sac-i662574/
https://cadn.com.vn/cong-an-dak-nong-trao-thuong-cho-cac-don-vi-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-dau-tranh-triet-pha-cac-vu-an-ve-hinh-su-kinh-te-ma-tuy-post264690.html
https://cadn.com.vn/cong-an-dak-nong-trao-thuong-cho-cac-don-vi-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-dau-tranh-triet-pha-cac-vu-an-ve-hinh-su-kinh-te-ma-tuy-post264690.html
https://cadn.com.vn/cong-an-dak-nong-trao-thuong-cho-cac-don-vi-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-dau-tranh-triet-pha-cac-vu-an-ve-hinh-su-kinh-te-ma-tuy-post264690.html
https://laodong.vn/phap-luat/triet-xoa-3-cong-ty-ma-xuat-1112-to-hoa-don-cho-hon-200-doanh-nghiep-1076098.ldo
https://laodong.vn/phap-luat/triet-xoa-3-cong-ty-ma-xuat-1112-to-hoa-don-cho-hon-200-doanh-nghiep-1076098.ldo
https://cand.com.vn/ban-tin-113/truy-to-nhom-doi-tuong-ngang-nhien-pha-nha-dan-i662628/
https://cand.com.vn/ban-tin-113/truy-to-nhom-doi-tuong-ngang-nhien-pha-nha-dan-i662628/
https://nld.com.vn/phap-luat/ngang-nhien-pha-nha-dan-de-thi-cong-dien-gio-20220803090242029.htm
https://nld.com.vn/phap-luat/ngang-nhien-pha-nha-dan-de-thi-cong-dien-gio-20220803090242029.htm


8 

 

Bản tin Điểm báo ngày 03/8/2022  

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

https://laodong.vn/phap-luat/truy-to-nhom-nguoi-pha-nha-dan-de-thi-cong-dien-

gio-1076273.ldo  

https://danviet.vn/dak-nong-truy-to-doi-tuong-tu-y-thao-do-nha-dan-de-lay-mat-

bang-thi-cong-dien-gio-20220803092853697.htm  

https://tienphong.vn/truy-to-8-bi-can-vuot-mat-chinh-quyen-cuong-che-nha-dan-

post1458614.tpo  

https://tuoitre.vn/truy-to-nhom-pha-nha-dan-gan-tru-dien-gio-o-dak-nong-

20220803110904765.htm  

https://thanhnien.vn/dak-nong-truy-to-nhom-bi-can-co-y-pha-nha-dan-tai-mot-du-

an-dien-gio-post1484497.html  

https://kinhtenongthon.vn/truy-to-cac-doi-tuong-pha-nha-dan-de-thi-cong-dien-

gio-o-huyen-dak-song-post51568.html  

- Thuê xe tải từ Bình Thuận lên Đắk Nông bắt trộm hơn 300 kg mèo 

(Nld.com.vn 03/8; Plo.vn 03/8; Cand.com.vn 03/8; Infonet.vietnamnet.vn 03/8; 

Danviet.vn 03/8). Sáng 3-8, lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết 

đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Từ ngày 21 đến ngày 27-7, các đối tượng đã bắt trộm và dùng xe tải chở về tỉnh 

Bình Thuận tiêu thụ 228kg mèo sống. Ngày 30-7, khi các đối tượng tiếp tục vận chuyển 

93,5kg mèo sống đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã bước đầu xác định được 18 bị hại bị 

mất trộm mèo ở TP Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp với 35 con mèo, nặng 82,3kg. Do 

vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đề nghị các nạn nhân liên hệ để phối hợp 

điều tra. Về đầu trang  

https://nld.com.vn/phap-luat/thue-xe-tai-tu-binh-thuan-len-dak-nong-bat-trom-

hon-300-kg-meo-20220803103006868.htm  

https://plo.vn/tam-giu-nhom-nguoi-thue-o-to-di-trom-meo-post692149.html  

https://cand.com.vn/ban-tin-113/thue-o-to-trom-hon-3-ta-tieu-ho-dem-ban-

i662637/  

https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/pha-bang-nhom-thue-xe-o-to-di-

trom-meo-416739.html  

https://danviet.vn/bat-nhom-doi-tuong-thue-o-to-di-trom-meo-

20220803112924296.htm  

- Tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh, ba người bị thương nặng 

(TTXVN/Baotintuc.vn/Vnanet.vn/VietnamPlus.vn 02/8; Baodansinh.vn 02/8; Vov.vn 

02/8; Cand.com.vn 02/8; Sggp.org.vn 02/8; Congthuong.vn 02/8; Infonet.vietnamnet.vn 

02/8; Giaoducthoidai.vn 02/8; Tienphong.vn 02/8; Vtc.vn 02/8; Plo.vn 02/8; Nld.com.vn 

02/8; Laodong.vn 02/8; Thanhnien.vn 02/8; Nguoiduatin.vn 02/8; Tuoitre.vn 02/8; 

Tamnhin.trithuccuocsong.vn 02/8; Kinhtedothi.vn 02/8; Atgt.vn 02/8; Danviet.vn 02/8; 

Thanhnien.vn 02/8; Baovephapluat.vn 02/8). Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2/8, vụ tai 

nạn giao thông liên hoàn giữa xe đầu kéo và hai xe tải đã xảy ra tại Km1804 + 500, 

đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), 

khiến ba người bị thương nặng. 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo 82C-053.18 kéo theo rơ-

moóc 82R-000.66 do lái xe Phan Công Hòa (53 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum) điều khiển lưu 

https://laodong.vn/phap-luat/truy-to-nhom-nguoi-pha-nha-dan-de-thi-cong-dien-gio-1076273.ldo
https://laodong.vn/phap-luat/truy-to-nhom-nguoi-pha-nha-dan-de-thi-cong-dien-gio-1076273.ldo
https://danviet.vn/dak-nong-truy-to-doi-tuong-tu-y-thao-do-nha-dan-de-lay-mat-bang-thi-cong-dien-gio-20220803092853697.htm
https://danviet.vn/dak-nong-truy-to-doi-tuong-tu-y-thao-do-nha-dan-de-lay-mat-bang-thi-cong-dien-gio-20220803092853697.htm
https://tienphong.vn/truy-to-8-bi-can-vuot-mat-chinh-quyen-cuong-che-nha-dan-post1458614.tpo
https://tienphong.vn/truy-to-8-bi-can-vuot-mat-chinh-quyen-cuong-che-nha-dan-post1458614.tpo
https://tuoitre.vn/truy-to-nhom-pha-nha-dan-gan-tru-dien-gio-o-dak-nong-20220803110904765.htm
https://tuoitre.vn/truy-to-nhom-pha-nha-dan-gan-tru-dien-gio-o-dak-nong-20220803110904765.htm
https://thanhnien.vn/dak-nong-truy-to-nhom-bi-can-co-y-pha-nha-dan-tai-mot-du-an-dien-gio-post1484497.html
https://thanhnien.vn/dak-nong-truy-to-nhom-bi-can-co-y-pha-nha-dan-tai-mot-du-an-dien-gio-post1484497.html
https://kinhtenongthon.vn/truy-to-cac-doi-tuong-pha-nha-dan-de-thi-cong-dien-gio-o-huyen-dak-song-post51568.html
https://kinhtenongthon.vn/truy-to-cac-doi-tuong-pha-nha-dan-de-thi-cong-dien-gio-o-huyen-dak-song-post51568.html
https://nld.com.vn/phap-luat/thue-xe-tai-tu-binh-thuan-len-dak-nong-bat-trom-hon-300-kg-meo-20220803103006868.htm
https://nld.com.vn/phap-luat/thue-xe-tai-tu-binh-thuan-len-dak-nong-bat-trom-hon-300-kg-meo-20220803103006868.htm
https://plo.vn/tam-giu-nhom-nguoi-thue-o-to-di-trom-meo-post692149.html
https://cand.com.vn/ban-tin-113/thue-o-to-trom-hon-3-ta-tieu-ho-dem-ban-i662637/
https://cand.com.vn/ban-tin-113/thue-o-to-trom-hon-3-ta-tieu-ho-dem-ban-i662637/
https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/pha-bang-nhom-thue-xe-o-to-di-trom-meo-416739.html
https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/pha-bang-nhom-thue-xe-o-to-di-trom-meo-416739.html
https://danviet.vn/bat-nhom-doi-tuong-thue-o-to-di-trom-meo-20220803112924296.htm
https://danviet.vn/bat-nhom-doi-tuong-thue-o-to-di-trom-meo-20220803112924296.htm
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Bản tin Điểm báo ngày 03/8/2022  

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

thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk. Xe chạy đến địa điểm 

trên đã bất ngờ xảy ra tai nạn với xe tải 50H-079.32 do tài xế Nguyễn Ngọc An (33 tuổi, 

ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển theo chiều ngược lại. 

Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục va chạm vào xe tải 48H-011.65 (lưu thông theo hướng 

ngược lại) do lái xe Nguyễn Thanh Quang (45 tuổi, ngụ tại huyện Đắk Song, Đắk 

Nông) điều khiển. Vụ va chạm khiến tài xế Quang cùng phụ xe là Vũ Văn Quân (ngụ 

huyện Đắk Song, Đắk Nông) và tài xế xe đầu kéo là Phan Công Hòa đều bị thương 

nặng.  Về đầu trang ./. 

https://baotintuc.vn/phap-luat/tai-nan-lien-hoan-tren-duong-ho-chi-minh-ba-nguoi-

bi-thuong-nang-20220802163438315.htm  

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/an-toan-giao-thong-tai-nan-

lien-hoan-tren-duong-ho-chi-minh-ba-nguoi-bi-thuong-nang-6256522.html  

https://www.vietnamplus.vn/tai-nan-lien-hoan-tren-duong-ho-chi-minh-ba-nguoi-

bi-thuong-nang/808965.vnp  

https://baodansinh.vn/dak-nong-tai-nan-giao-thong-lien-hoan-tren-duong-ho-chi-

minh-20220802153649.htm  

https://congthuong.vn/dak-nong-tai-nan-giao-thong-lien-hoan-nhieu-nguoi-bi-

thuong-216057.html  

https://www.sggp.org.vn//tai-nan-lien-hoan-tren-duong-ho-chi-minh-3-nguoi-

nguy-kich-831700.html  

https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/an-toan-giao-thong/hien-truong-vu-tai-nan-

lien-hoan-tai-dak-nong-xe-dau-keo-huc-bay-hanh-lang-ngua-bung-len-troi-416687.html  

https://giaoducthoidai.vn/dak-nong-tai-nan-lien-hoan-tren-duong-ho-chi-minh-

post602973.html  

https://vov.vn/xa-hoi/tai-nan-lien-hoan-3-nguoi-nhap-vien-cap-cuu-

post960635.vov  

https://cand.com.vn/giao-thong/tai-nan-lien-hoan-tren-duong-ho-chi-minh-nhieu-

nguoi-bi-thuong-i662553/  

https://tienphong.vn/tai-nan-lien-hoan-nguoi-dan-pha-cabin-cuu-tai-xe-

post1458382.tpo  

https://thanhnien.vn/tai-nan-lien-hoan-giua-xe-dau-keo-va-2-xe-tai-3-nguoi-bi-

thuong-nang-post1484202.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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