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V. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG ................................................................ 8 

15. Đắk Nông: Tạm giam 5 đối tượng để làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn ...... 8 

16. Gắn bó với công tác điều tra, phá án ............................................................................ 8 
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vấn đề: Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 không quy định phải 

ghi nơi sinh trong hộ chiếu. Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế cũng cho phép ghi 

hoặc là không ghi. Trước các phản ứng của một số nước vừa qua thì các cục chức năng 

hay Bộ Công an có động thái như thế nào? 

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt 

Nam đi ra nước ngoài học tập, du lịch, lao động, làm việc, Bộ Công an và Bộ Ngoại 

giao đang phối hợp với nhau và các đối tác để xử lý các vấn đề mang tính kỹ thuật. 

Trong thời gian rất sớm chúng ta sẽ giải quyết được nhưng trước mắt để tạo điều kiện 

thuận lợi, Bộ Công an quyết định sẽ ghi ở phần bổ sung ghi chú trong hộ chiếu nơi sinh 

của công dân nếu cần thiết. Các công dân có thể đến Cục Xuất nhập cảnh, cơ quan đại 

diện của Việt Nam ở nước ngoài bổ sung vào mục ghi chú về nơi sinh. Đấy là biện pháp 

giải quyết trước mắt. Về đầu trang 

https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/bo-cong-an-nghien-cuu-bo-sung-muc-noi-sinh-o-

ho-chieu-moi-post960977.vov  

- Khơi thông tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp (Nhandan.vn 03/8). 

Trong những năm qua, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã đã khẳng định được vai 

trò quan trọng trong phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, khu 

vực kinh tế này vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế trong tiến trình phát triển nền 

nông nghiệp hiện đại, bền vững. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nguồn lực tài chính 

và khả năng tiếp cận nguồn vốn. 

Tại diễn đàn "Khai thông tín dụng vi mô phục vụ chuỗi liên kết sản xuất, chế 

biến, tiêu thụ nông sản" do Diễn đàn Kết nối nông sản 970 (Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn) vừa tổ chức, nhiều giải pháp đã được đưa ra để các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, các hợp tác xã tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn, thực hiện thành công sứ mệnh 

nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp. Về đầu trang 

https://nhandan.vn/khoi-thong-tin-dung-phuc-vu-san-xuat-nong-nghiep-

post708556.html  

PHẦN B: TIN ĐĂK NÔNG 

I. VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM, NỔI CỘM TRONG NGÀY 

- Thi công gian dối, làm giả hồ sơ dự thầu, doanh nghiệp "số má" ở Đắk 

Nông vẫn không bị xử lý (Nld.com.vn 03/8). Ngày 3-8, một lãnh đạo Ban Quản lý dự 

án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (BQLDA 

ĐTXDCCT NN&PTNT) tỉnh Đắk Nông, xác nhận có nghe thông tin về việc Công ty 

TNHH Tân Trường Phát (tỉnh Đắk Nông) làm giả hồ sơ dự thầu tại huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông. 

Theo vị này, liên doanh Công ty TNHH Tân Trường Phát đang tham gia dự thầu 

gói thầu cải tạo, nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5 có tổng mức đầu tư 190 tỉ đồng, từ nguồn 

ngân sách trung ương. Mặc dù nghe thông tin về việc Công ty TNHH Tân Trường Phát 

gian dối trong việc làm hồ sơ dự thầu ở huyện Đắk Song nhưng đến nay chưa có cơ 

quan có thẩm quyền nào thông báo nên doanh nghiệp vẫn chưa bị cấm dự thầu gói Tỉnh 

lộ 5. 

https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/bo-cong-an-nghien-cuu-bo-sung-muc-noi-sinh-o-ho-chieu-moi-post960977.vov
https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/bo-cong-an-nghien-cuu-bo-sung-muc-noi-sinh-o-ho-chieu-moi-post960977.vov
https://nhandan.vn/khoi-thong-tin-dung-phuc-vu-san-xuat-nong-nghiep-post708556.html
https://nhandan.vn/khoi-thong-tin-dung-phuc-vu-san-xuat-nong-nghiep-post708556.html


3 

 

Bản tin Điểm báo ngày 04/8/2022  

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

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song cho biết Công 

ty TNHH Tân Trường Phát gian lận trong đấu thầu là có thật. Tuy nhiên, vị này thừa 

nhận chưa báo cáo vụ việc gian lận trong đấu thầu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk 

Nông. Về đầu trang  

https://nld.com.vn/thoi-su/thi-cong-gian-doi-lam-gia-ho-so-du-thau-doanh-

nghiep-so-ma-o-dak-nong-van-khong-bi-xu-ly-20220803160239606.htm  

- Đắk Nông: UBND thành phố Gia Nghĩa thông tin về dự án Chợ Gia Nghĩa 

mới (Moitruongvadothi.vn 04/8). Ngày 2/8, Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử có 

bài: “Đắk Nông: UBND thành phố Gia Nghĩa chậm trả lời Cơ quan báo chí về Dự án 

Chợ Gia Nghĩa mới”, phản ánh về dự án Chợ Gia Nghĩa mới, cụ thể: Chợ Gia Nghĩa 

mới, được quy hoạch trên khu đất có diện tích khoảng 1,6 ha, bao gồm toàn bộ diện tích 

của Trường tiểu học Võ Thị Sáu, diện tích khu chợ Vòm (cũ) và đất thu hồi của các hộ 

dân liền kề do Công ty cổ phần xây dựng GIQ làm chủ đầu tư. 

Sau khi bài viết được đăng tải, ông Thạch Cảnh Tịnh, Phó chủ tịch UBND thành 

phố Gia Nghĩa đã kí và cho ban hành Văn bản số 2067/UBND-KT gửi Tạp chí MT&ĐT 

Việt Nam thông tin về lý do vì sao đến nay dự án Chợ Gia Nghĩa mới vẫn chưa đi vào 

họat động. 

Theo Công văn số 1088/UBND-KTN ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông 

đồng ý cho Công ty cổ phần xây dựng GIQ đưa khu vực kinh doanh ngành hàng tươi 

sống và hạng mục nhà bán hàng tươi sống số 02 (dãy kiot số 02) thuộc Dự án chợ Gia 

Nghĩa giai đoạn 1 đi vào hoạt động.  Đối với khu vực còn lại của chợ Gia Nghĩa ( giai 

đoạn 2), nhà đầu tư chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc giao đất cho thuê đất, 

thi công xây dựng nên chưa thể đi vào hoạt động. 

Đối với các kiốt còn lại chưa bàn giao cho người dân, trong thời gian sắp tới 

UBND thành phố sẽ đôn đốc, hỗ trợ cho nhà đầu tư hoàn thiện xong các hạng mục và 

các thủ tục còn lại sẽ bàn giao chợ đi vào hoạt động để tránh gây bức xúc, không ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh của bà con tiểu thương. Về đầu trang  

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-ubnd-thanh-pho-gia-nghia-thong-tin-

ve-du-an-cho-gia-nghia-moi-a107542.html  

- Dân cũng sai khi lấn chiếm hơn 32ha đất tại cụm công nghiệp ở Đắk Nông 

(Laodong.vn 04/8; Thanhnien.vn 04/8). Sáng 4.8, UBND huyện Tuy Đức tổ chức họp 

báo cung cấp thông tin về việc xử lý các trường hợp lấn chiếm đất trái pháp luật tại Cụm 

công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.  

Được biết, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công 

nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm, Công ty Đại Gia Thuận không có biện pháp 

quản lý, bảo vệ diện tích đất được thuê, để cho người dân lấn chiếm toàn bộ diện tích; 

đồng thời để người dân sang nhượng trái phép khi chưa đủ điều kiện là hành vi vi phạm 

pháp luật. 

Do đó, từ tháng 11/2019 đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã tiến hành thu hồi khu 

đất giao cho UBND huyện Tuy Đức quản lý. Thế nên, xuyên suốt quá trình diện tích đất 

người dân đang chiếm dụng có nguồn gốc là đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quản 

lý của Nhà nước (đất công). 

Như vậy, người dân đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật - lấn chiếm Cụm 

Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm và chuyển nhượng trái phép mà có. 

https://nld.com.vn/thoi-su/thi-cong-gian-doi-lam-gia-ho-so-du-thau-doanh-nghiep-so-ma-o-dak-nong-van-khong-bi-xu-ly-20220803160239606.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/thi-cong-gian-doi-lam-gia-ho-so-du-thau-doanh-nghiep-so-ma-o-dak-nong-van-khong-bi-xu-ly-20220803160239606.htm
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-ubnd-thanh-pho-gia-nghia-thong-tin-ve-du-an-cho-gia-nghia-moi-a107542.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-ubnd-thanh-pho-gia-nghia-thong-tin-ve-du-an-cho-gia-nghia-moi-a107542.html
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Mặt khác, việc các hộ dân đề nghị UBND huyện cấp quyền sử dụng dất trong Cụm 

Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm là không có cơ sở pháp lý, không 

đúng các quy định của pháp luật về đất đai. 

Hiện nay, UBND huyện Tuy Đức đã yêu cầu các hộ dân đang sử dụng đất trong 

Cum Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm nghiêm chỉnh chấp hành các 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định áp dụng thực hiện biện pháp khắc 

phục hậu quả đối với hành vi chiếm đất đã được UBND các cấp ban hành. Đối với các 

trường hợp không chấp hành, UBND huyện Tuy Đức sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy 

định của pháp luật. Về đầu trang  

https://laodong.vn/xa-hoi/dan-cung-sai-khi-lan-chiem-hon-32ha-dat-tai-cum-

cong-nghiep-o-dak-nong-1076742.ldo  

https://thanhnien.vn/dak-nong-phat-nang-cac-truong-hop-tai-lan-chiem-dat-cum-

cong-nghiep-post1484837.html  

II. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Đắk Nông: Bốc thăm ngẫu nhiên 28 cán bộ, công chức để tiến hành xác 

minh tài sản (Congluan.vn 04/8; Thanhtra.com.vn 03/8). Vừa qua, Thanh tra tỉnh Đắk 

Nông đã tổ chức cuộc họp để bốc thăm nhằm tiến hành xác minh đối với các trường hợp 

thuộc diện phải kê khai tài sản của tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh 

Đắk Nông. 

Qua bốc thăm ngẫu nhiên, đã xác định được 28 cán bộ, công chức để tiến hành 

xác minh tài sản, gồm: 05 người thuộc Sở Tài chính; 02 người thuộc Công ty Cổ phần 

Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông; 04 người thuộc thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

17 người thuộc UBND TP Gia Nghĩa. 

Được biết, trước đó UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1219/QĐ-

UBND về việc phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính 

quyền địa phương. 

Theo nội dung kế hoạch, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh triển khai việc xác minh 

tại 4 đơn vị nêu trên. Tại mỗi đơn vị được xác minh, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành bốc 

thăm, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm. Trong đó, có ít 

nhất 1 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị được xác minh. Về đầu trang  

https://www.congluan.vn/dak-nong-boc-tham-ngau-nhien-28-can-bo-cong-chuc-

de-tien-hanh-xac-minh-tai-san-post207495.html  

https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/tin-tuc/boc-tham-ngau-nhien-

de-xac-minh-tai-san-thu-nhap-cua-can-bo-cong-chuc-nam-2022-200213.html  

- Thống nhất các nội dung tổ chức Hội nghị Quốc tế về Hang động núi lửa 

lần thứ 20 diễn ra tại Đắk Nông (Truyenhinhdaknong.vn 04/8). Chiều 3/8, UBND tỉnh 

Đắk Nông làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo truyền thông Tấm và 

Cám về việc tổ chức Hội nghị Quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20 (ISV 20) diễn ra 

tại Đắk Nông. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh chủ trì. 

https://laodong.vn/xa-hoi/dan-cung-sai-khi-lan-chiem-hon-32ha-dat-tai-cum-cong-nghiep-o-dak-nong-1076742.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/dan-cung-sai-khi-lan-chiem-hon-32ha-dat-tai-cum-cong-nghiep-o-dak-nong-1076742.ldo
https://thanhnien.vn/dak-nong-phat-nang-cac-truong-hop-tai-lan-chiem-dat-cum-cong-nghiep-post1484837.html
https://thanhnien.vn/dak-nong-phat-nang-cac-truong-hop-tai-lan-chiem-dat-cum-cong-nghiep-post1484837.html
https://www.congluan.vn/dak-nong-boc-tham-ngau-nhien-28-can-bo-cong-chuc-de-tien-hanh-xac-minh-tai-san-post207495.html
https://www.congluan.vn/dak-nong-boc-tham-ngau-nhien-28-can-bo-cong-chuc-de-tien-hanh-xac-minh-tai-san-post207495.html
https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/tin-tuc/boc-tham-ngau-nhien-de-xac-minh-tai-san-thu-nhap-cua-can-bo-cong-chuc-nam-2022-200213.html
https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/tin-tuc/boc-tham-ngau-nhien-de-xac-minh-tai-san-thu-nhap-cua-can-bo-cong-chuc-nam-2022-200213.html
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Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Đăk Nông và đơn vị tổ chức sự kiện thống nhất 

các nội dung liên quan đến công tác tổ chức hội nghị như: Chương trình văn nghệ, nơi 

ăn nghỉ, đưa đón đại biểu, truyền thông quảng bá, lịch trình diễn ra tại hội nghị, không 

gian tổ chức các buổi gala... Đơn vị tổ chức sự kiện cũng đề xuất bổ sung thêm một số 

hoạt động nhằm quảng bá du lịch, văn hoá, lịch sử của Đắk Nông.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn 

Mười khẳng định việc đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về hang động núi lửa lần thứ 

20 là một cơ hội lớn để tỉnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh Đắk Nông, đặc biệt là Công 

viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Hội nghị cũng là dịp để các chuyên gia đầu 

ngành biết đến và đánh giá hệ thống hang động núi lửa độc đáo của Đắk Nông. Từ đó 

triển khai các hoạt động du lịch, khai thác có hiệu quả các di sản của địa phương. Về 

đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/thong-nhat-cac-noi-dung-to-chuc-hoi-nghi-

quoc-te-ve-hang-dong-nui-lua-lan-thu-20-dien-ra-tai-dak-nong-13792.htm  

III. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Nhà thầu xây dựng gồng mình trong bão giá (Baodautu.vn 03/8). Cơn “bão 

giá” nguyên vật liệu xây dựng đang đẩy các nhà thầu xây dựng dự án hạ tầng tại miền 

Trung-Tây Nguyên vào thế khó khăn, phải đối diện với nhiều thách thức về tiến độ và 

nguồn vốn. 

Tại Đắk Nông, anh Hoàng Thanh Việt, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Huy 

Thành Phát ở TP. Gia Nghĩa cho biết, doanh nghiệp thường bán cát ra thị trường với giá 

330.000 - 350.000 đồng/khối, nhưng hiện tại, do khan hiếm nguồn hàng và chi phí đầu 

vào tăng cao, nên đơn giá tăng gần gấp rưỡi. Ngoài giá cát, thì thời điểm này, giá gạch 

cũng đã leo thang, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. 

Một chủ thầu xây dựng các công trình sử dụng vốn nhà nước ở tỉnh Đắk Nông 

cho biết, hiện nay, giá cả các loại vật liệu xây dựng như sắt thép, cát, gạch, tôn... đều 

tăng cao, vượt mức công bố giá vật tư, vật liệu mà Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cho 

phép để lập, thẩm định, phê duyệt dự toán giá cả các gói thầu trên địa bàn tỉnh. 

“Giá vật liệu tăng cao thì chi phí thi công, xây dựng các công trình chắc chắn sẽ 

bị đội thêm, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, bởi hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông đã đấu thầu trọn gói việc thi công công trình, nên không được điều chỉnh 

theo đơn giá thị trường. Hơn nữa, việc điều chỉnh đơn giá các mặt hàng vật liệu xây 

dựng không phải trong một sớm, một chiều”, đại diện doanh nghiệp xây dựng này chia 

sẻ. Về đầu trang  

https://baodautu.vn/batdongsan/nha-thau-xay-dung-gong-minh-trong-bao-gia-

d170745.html  

- Tìm cách bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Baodaknong.org.vn 04/8). Đắk Nông có 

mức độ đa dạng sinh học ở các thủy vực tương đối cao. Đây là môi trường sống lý 

tưởng cho nhiều loài thủy sinh, cá nước ngọt quý hiếm, giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, 

đến nay, tại các dòng sông, suối, ao, đầm, đồng ruộng rất hiếm gặp những quần đàn các 

loài cá, nhất là những loài thủy sản có giá trị cao, quý hiếm. 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/thong-nhat-cac-noi-dung-to-chuc-hoi-nghi-quoc-te-ve-hang-dong-nui-lua-lan-thu-20-dien-ra-tai-dak-nong-13792.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/thong-nhat-cac-noi-dung-to-chuc-hoi-nghi-quoc-te-ve-hang-dong-nui-lua-lan-thu-20-dien-ra-tai-dak-nong-13792.htm
https://baodautu.vn/batdongsan/nha-thau-xay-dung-gong-minh-trong-bao-gia-d170745.html
https://baodautu.vn/batdongsan/nha-thau-xay-dung-gong-minh-trong-bao-gia-d170745.html
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Hiện nay, tình trạng khai thác thủy sản bằng các ngư cụ cấm, chất nổ, xung điện 

vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Tình trạng khai thác không đúng mùa vụ, kích thước cho 

phép cũng diễn ra phổ biến. 

Để bảo vệ, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên, tạo sinh kế cộng 

đồng, bảo vệ sinh thái, hàng năm, Sở NN - PTNT tiến hành các hoạt động tái tạo nguồn 

lợi thủy sản.Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/tim-cach-bao-ve-nguon-loi-thuy-san-

94358.html  

- Tiềm năng lớn từ du lịch Farmstay (Baodaknong.org.vn 04/8). Du lịch 

Farmstay trên địa bàn tỉnh thời gian qua phát triển khá mạnh, thu hút được nhiều sự 

quan tâm của du khách, nhất là giới trẻ. Tỉnh cũng đã có chủ trương phát triển phổ biến 

loại hình du lịch này. 

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, tiềm năng về Farmstay tại tất cả các huyện, thành 

phố của tỉnh là rất lớn. Nhận thấy những giá trị của Farmstay, vừa qua, UBND tỉnh đã 

có chủ trương phát triển loại hình du lịch này. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười cho biết, trong điều kiện các loại 

hình lưu trú trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, việc xây dựng, phát triển các mô hình 

Homestay, Farmstay là rất cần thiết. 

Các cơ sở này sẽ giúp cho du lịch Đắk Nông “níu chân” được du khách, tăng 

nguồn thu từ du lịch và quảng bá được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/tiem-nang-lon-tu-du-lich-farmstay-94359.html  

IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- Đắk Nông lên tiếng việc "chưa chi đồng nào" tiền hỗ trợ thuê nhà 

(Dantri.com.vn 04/8). Ngày 4/8, UBND tỉnh Đắk Nông vừa có báo cáo gửi Bộ trưởng 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các chính sách để đảm bảo an 

sinh xã hội 7 tháng đầu năm 2022. 

Theo đó, tỉnh Đắk Nông khẳng định, 100% nhóm đối tượng được thụ hưởng đã 

được phê duyệt và chi hỗ trợ kịp thời, đúng quy định. 

Sau một tháng triển khai, theo kết quả rà soát và phê duyệt, toàn tỉnh Đắk Nông 

có 11 đối tượng thuộc diện được hỗ trợ với số tiền dự kiến là 16,5 triệu đồng. Đến trước 

thời điểm báo cáo, 100% số đối tượng đã được nhận tiền theo đúng thời gian quy định. 

UBND tỉnh Đắk Nông cũng thông tin thêm, nguyên nhân số đối tượng được 

hưởng theo Quyết định 08 chỉ có 11 người lao động là do doanh nghiệp của tỉnh chủ 

yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Người lao động chủ yếu đang làm việc tại Khu công 

nghiệp Tâm Thắng và Nhân Cơ (hai khu công nghiệp của tỉnh Đắk Nông) và đều là 

người địa phương hoặc được doanh nghiệp hỗ trợ nhà ở nên không thuộc đối tượng thụ 

hưởng. Về đầu trang  

https://dantri.com.vn/an-sinh/dak-nong-len-tieng-viec-chua-chi-dong-nao-tien-

ho-tro-thue-nha-20220804083249080.htm  

- Số ca mắc Covid-19 có chiều hướng gia tăng trở lại (Truyenhinhdaknong.vn 

04/8). Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông, hiện nay, tình 

hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang có diễn biến phức tạp, số ca mắc có chiều 

hướng gia tăng dần trở lại. 

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/tim-cach-bao-ve-nguon-loi-thuy-san-94358.html
http://baodaknong.org.vn/kinh-te/tim-cach-bao-ve-nguon-loi-thuy-san-94358.html
http://baodaknong.org.vn/kinh-te/tiem-nang-lon-tu-du-lich-farmstay-94359.html
https://dantri.com.vn/an-sinh/dak-nong-len-tieng-viec-chua-chi-dong-nao-tien-ho-tro-thue-nha-20220804083249080.htm
https://dantri.com.vn/an-sinh/dak-nong-len-tieng-viec-chua-chi-dong-nao-tien-ho-tro-thue-nha-20220804083249080.htm
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Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông đề nghị các cơ quan, 

ban, ngành, địa phương kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch, nâng cao ý thức cho 

cán bộ, công chức và người dân, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin cho 

các đối tượng nhằm đảm bảo miễn dịch tốt nhất trước nguy cơ bùng phát dịch đợt mới. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh đề nghị 5 huyện, thành phố trên 

tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, truyền thông và tổ chức các điểm tiêm chủng lưu 

động để người dân dễ tiếp cận. 

Đối với các địa phương chưa đạt tiến độ đề ra hiện đã hết vắc xin tiến hành ra 

soát lại các đối tượng hiện còn, đề xuất nhu cầu. Đối với nhóm học sinh không có mặt 

tại địa phương, đề nghị phối hợp rà soát, thông báo cho các đối tượng chưa tiêm được 

tiêm chủng ngay sau khi quay lại địa phương. Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/so-ca-mac-covid-19-co-chieu-huong-gia-

tang-tro-lai-13794.htm  

- Đắk Nông đề nghị đơn giản hoá thủ tục hành chính khi thành lập trường 

ngoài công lập (Giaoduc.net.vn 04/8). Thực hiện loạt bài về quá trình triển khai Nghị 

quyết 35/NQ-CP từ năm 2019 đến nay, với mong muốn ghi nhận từ chính các địa 

phương triển khai, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam gửi công văn tới 63 tỉnh, thành 

phố đề nghị cung cấp thông tin về những kết quả, thuận lợi, khó khăn sau 3 năm triển 

khai Nghị quyết cũng như đề xuất, kiến nghị. 

Vừa qua, Toà soạn đã nhận được công văn phản hồi của nhiều tỉnh, thành phố, 

trong đó có tỉnh Đắk Nông. Để rộng đường dư luận, Toà soạn thông tin tới độc giả một 

số nội dung chính mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã cung cấp do Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Toàn ký. 

https://giaoduc.net.vn/dak-nong-de-nghi-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-khi-

thanh-lap-truong-ncl-post228510.gd  

Về đầu trang  

- Sớm khắc phục mái nhà trường học do lốc xoáy ở Ðắk R’lấp 

(Baodaknong.org.vn 04/8). Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp Nguyễn Quang Tứ vừa có 

văn bản kết luận yêu cầu nhanh chóng khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra tại Trường 

tiểu học Võ Thị Sáu, xã Kiến Thành. 

Theo nội dung văn bản, UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ 

đầu tư, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND xã Kiến Thành lập hồ sơ 

triển khai đầu tư sửa chữa, khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra để kịp thời phục vụ 

năm học mới. Việc lập hồ sơ phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp 

luật. Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Tài chính–Kế hoạch huyện tham mưu UBND 

huyện cân đối, bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Trước đó, vào khoảng 16h đến 18h ngày 25/7, tại thôn 6, xã Kiến Thành có một 

trận mưa to, giông lốc xoáy lớn khoảng 3 tiếng đã làm tốc mái 4 phòng làm việc của 

nhà trường. Qua kiểm tra nhanh, cơn lốc đã làm tốc mái toàn bộ 4 phòng làm việc, la 

phông bằng tôn cũng hư hỏng, một số mái tôn bay xa tới vài chục mét, hư hại 4 máy in, 

1 máy phô tô, 2 máy tính cá nhân và một số giấy tờ bị nước mưa làm hư hỏng… ước 

tổng thiệt hại 300 triệu đồng. Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/so-ca-mac-covid-19-co-chieu-huong-gia-tang-tro-lai-13794.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/so-ca-mac-covid-19-co-chieu-huong-gia-tang-tro-lai-13794.htm
https://giaoduc.net.vn/dak-nong-de-nghi-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-khi-thanh-lap-truong-ncl-post228510.gd
https://giaoduc.net.vn/dak-nong-de-nghi-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-khi-thanh-lap-truong-ncl-post228510.gd
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http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/som-khac-phuc-mai-nha-truong-hoc-do-loc-

xoay-o-%C3%B0ak-r-lap-94368.html  

V. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Đắk Nông: Tạm giam 5 đối tượng để làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa 

đơn (TTXVN/Baotintuc.vn/VietnamPlus.vn/Bnews.vn 04/8; Sggp.org.vn 04/8; Plo.vn 

03/8; Baogiaothong.vn 03/8; Congthuong.vn 04/8; Congan.com.vn 04/8; Cand.com.vn 

03/8; Infonet.vietnamnet.vn 03/8; Cadn.com.vn 04/8; Laodong.vn 03/8; 

Suckhoedoisong.vn 04/8; Thuonghieucongluan.com.vn 04/8; Antt.vn 04/8; 

Thanhnien.vn 04/8; Tuoitre.vn 03/8). Ngày 4/8, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra 

quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm 

rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại điều 203, Bộ luật Hình sự 

2015. 

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc 

Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh (đều có trụ sở tại tỉnh Đắk Nông) do một nhóm đối 

tượng, chủ mưu là Doãn Đình Đông chỉ đạo thành lập từ năm 2018-2021 nhằm bán hóa 

đơn giá trị gia tăng. Khách hàng của các công ty này là các doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng có nhu cầu sử dụng hóa đơn 

giá trị gia tăng để kê khai hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

Cơ quan chức năng xác định, ba công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất hơn 

1.100 hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp. Tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ 

đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng. Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức 

chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ 

đồng... Về đầu trang  

https://baotintuc.vn/phap-luat/dak-nong-tam-giam-5-doi-tuongde-lam-ro-hanh-vi-

mua-ban-trai-phep-hoa-don-20220804085139334.htm  

https://www.vietnamplus.vn/lap-hon-30-cong-ty-ma-o-nhieu-tinh-thanh-de-ban-

hoa-don-trai-phep/809269.vnp  

https://bnews.vn/dak-nong-tam-giam-5-doi-tuong-de-lam-ro-hanh-vi-mua-ban-

trai-phep-hoa-don/253603.html  

https://www.sggp.org.vn//bat-nhom-doi-tuong-lap-nhieu-cong-ty-ma-de-ban-hoa-

don-gtgt-trai-phep-832088.html  

https://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/nhom-doi-tuong-lap-hon-30-cong-ty-tai-

nhieu-tinh-thanh-de-ban-hoa-don-khung_134983.html  

https://congthuong.vn/dak-nong-triet-pha-3-cong-ty-ma-ban-hoa-don-trai-phep-

cho-hon-200-doanh-nghiep-216218.html  

https://www.baogiaothong.vn/triet-pha-duong-day-lap-cong-ty-ma-ban-trai-phep-

hon-1100-hoa-don-d561497.html  

https://plo.vn/thanh-lap-hang-chuc-cong-ty-ma-de-ban-hoa-don-trai-phep-

post692290.html  

- Gắn bó với công tác điều tra, phá án (Thời nay 04/8, tr17). Đại tá Đỗ Trọng 

Hoãn có khuôn mặt hài hòa, cân đối, nước da ngăm đen, sương gió. Anh quê ở Lệ Thủy, 

Quảng Bình. Năm 2001, anh được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an huyện Đắk 

http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/som-khac-phuc-mai-nha-truong-hoc-do-loc-xoay-o-%C3%B0ak-r-lap-94368.html
http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/som-khac-phuc-mai-nha-truong-hoc-do-loc-xoay-o-%C3%B0ak-r-lap-94368.html
https://baotintuc.vn/phap-luat/dak-nong-tam-giam-5-doi-tuongde-lam-ro-hanh-vi-mua-ban-trai-phep-hoa-don-20220804085139334.htm
https://baotintuc.vn/phap-luat/dak-nong-tam-giam-5-doi-tuongde-lam-ro-hanh-vi-mua-ban-trai-phep-hoa-don-20220804085139334.htm
https://www.vietnamplus.vn/lap-hon-30-cong-ty-ma-o-nhieu-tinh-thanh-de-ban-hoa-don-trai-phep/809269.vnp
https://www.vietnamplus.vn/lap-hon-30-cong-ty-ma-o-nhieu-tinh-thanh-de-ban-hoa-don-trai-phep/809269.vnp
https://bnews.vn/dak-nong-tam-giam-5-doi-tuong-de-lam-ro-hanh-vi-mua-ban-trai-phep-hoa-don/253603.html
https://bnews.vn/dak-nong-tam-giam-5-doi-tuong-de-lam-ro-hanh-vi-mua-ban-trai-phep-hoa-don/253603.html
https://www.sggp.org.vn/bat-nhom-doi-tuong-lap-nhieu-cong-ty-ma-de-ban-hoa-don-gtgt-trai-phep-832088.html
https://www.sggp.org.vn/bat-nhom-doi-tuong-lap-nhieu-cong-ty-ma-de-ban-hoa-don-gtgt-trai-phep-832088.html
https://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/nhom-doi-tuong-lap-hon-30-cong-ty-tai-nhieu-tinh-thanh-de-ban-hoa-don-khung_134983.html
https://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/nhom-doi-tuong-lap-hon-30-cong-ty-tai-nhieu-tinh-thanh-de-ban-hoa-don-khung_134983.html
https://congthuong.vn/dak-nong-triet-pha-3-cong-ty-ma-ban-hoa-don-trai-phep-cho-hon-200-doanh-nghiep-216218.html
https://congthuong.vn/dak-nong-triet-pha-3-cong-ty-ma-ban-hoa-don-trai-phep-cho-hon-200-doanh-nghiep-216218.html
https://www.baogiaothong.vn/triet-pha-duong-day-lap-cong-ty-ma-ban-trai-phep-hon-1100-hoa-don-d561497.html
https://www.baogiaothong.vn/triet-pha-duong-day-lap-cong-ty-ma-ban-trai-phep-hon-1100-hoa-don-d561497.html
https://plo.vn/thanh-lap-hang-chuc-cong-ty-ma-de-ban-hoa-don-trai-phep-post692290.html
https://plo.vn/thanh-lap-hang-chuc-cong-ty-ma-de-ban-hoa-don-trai-phep-post692290.html
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Bản tin Điểm báo ngày 04/8/2022  

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

R’Lấp, rồi đến năm 2007, anh được điều động bổ nhiệm làm Trưởng Công an huyện 

Tuy Đức.  

Đến năm 2010, anh được điều động về làm Trưởng Công an huyện Đắk Rlấp, rồi 

tháng 11/2015, làm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Đắk Nông cho đến nay. Dù 

được điều động đi đâu, công tác ở vị trí nào, anh cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp 

trên giao phó, luôn được nhân dân yêu quý và đạt được nhiều thành tích. 

Suốt 37 năm làm công tác điều tra, anh phá hàng trăm vụ án lớn nhỏ khác nhau, 

mỗi vụ án đều có những trăn trở riêng, nhưng áp lực lớn nhất là phải nhanh chóng làm 

rõ, xác định, bắt giữ được người phạm tội, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân 

dân. Song cũng có nhiều nỗi buồn, khó khăn lớn nhất đối với người chiến sĩ Công an 

nhân dân nói chung và người làm công tác điều tra nói riêng, ít có thời gian cho gia 

đình. Có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, anh phải đi công tác trong thời gian dài, 

không về nhà. Những ngày lễ, Tết, những lúc vợ con ốm đau, rất cần đến bờ vai của 

người đàn ông là trụ cột của gia đình, nhưng anh lại không có mặt. Tuy nhiên, anh may 

mắn và tự hào có được người vợ đảm đang, thấu hiểu công việc của chồng cũng là hậu 

phương vững chắc giúp anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về đầu trang ./. 

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

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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