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- Thủ tướng: Chuyển đổi số để người dân, DN sử dụng dịch vụ công thuận 
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chuyển đổi số để đánh giá kết quả chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2022 và xác định 

những hướng giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới diễn ra sáng 08/8, Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải liên tục đổi mới, có tư duy đột phá 

và tầm nhìn chiến lược, phát huy tính chủ động, tính sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn 

kết, càng khó khăn, thách thức thì càng phải đoàn kết, tránh mọi tư duy “cát cứ thông 

tin, số liệu, dữ liệu”, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý dữ liệu được phân 

công nhưng trên hết đó đều là tài sản quốc gia, tài sản này chỉ được làm giầu thêm khi 

được liên thông, chia sẻ, xác thực cùng nhau hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ 

tốt nhất cho nhân dân.  Về đầu trang 

https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-chuyen-doi-so-de-nguoi-dan-dn-su-dung-dich-

vu-cong-thuan-tien-hon-post961891.vov  

- WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,5% năm 2022  (Nhandan.vn 

08/8). Chiều 8/8, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức buổi công 

bố Báo cáo Điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam ấn phẩm tháng 8 năm 2022 

với tựa đề “Giáo dục để tăng trưởng”. 

Báo cáo nhận định, quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam tăng tốc trong sáu 

tháng vừa qua, nhờ khu vực chế tạo chế biến đứng vững và các ngành dịch vụ phục hồi 

mạnh mẽ. Vì vậy, theo WB, tăng trưởng GDP được dự báo tăng mạnh từ 2,6% trong 

năm 2021 lên 7,5% trong năm 2022, lạm phát được dự báo tăng trung bình 3,8%. Báo 

cáo phân tích, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,2% trong quý IV/2021, 5,1% trong quý 

I/2022 và 7,7% trong quý II/2022, khi người tiêu dùng “thỏa mãn” những nhu cầu dồn 

nén trước đó và số lượt du khách quốc tế gia tăng. Về đầu trang 

https://nhandan.vn/wb-du-bao-tang-truong-kinh-te-viet-nam-dat-7-5-nam-2022-

post709454.html  

- Bộ Công an: Sẽ sửa đổi, bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới (Nld.com.vn 

08/8). Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về một 

số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Trước đó, theo kế hoạch dự kiến của UBTVQH, Bộ 

trưởng Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn vào ngày 10-8. 

Tại báo cáo, Bộ Công an đã đề cập đến việc cấp hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. 

Đây là một trong những nội dung sẽ được các đại biểu Quốc hội chất vấn người đứng 

đầu Bộ Công an. Theo Bộ Công an, để giải quyết vấn đề trên, đồng thời tạo điều kiện 

thuận lợi cho công dân khi làm thủ tục xin thị thực vào các nước trong khu vực 

Schengen gồm 26 quốc gia Châu Âu, cơ quan này đã thống nhất với Bộ Ngoại giao 

trước mắt tiến hành bị chú "nơi sinh" vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân khi công dân 

có đề nghị. 

Bộ Công an cũng cho biết về lâu dài sẽ tiến hành sửa đổi mẫu hộ chiếu, trong đó 

bổ sung mục "nơi sinh" trang nhân thân hộ chiếu. Hiện Bộ đang lấy ý kiến của Ủy ban 

Quốc phòng - an ninh, Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại 

giao về vấn đề này. Về đầu trang 

https://nld.com.vn/thoi-su/bo-cong-an-se-sua-doi-bo-sung-noi-sinh-vao-ho-chieu-

mau-moi-20220808200045729.htm  

https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-chuyen-doi-so-de-nguoi-dan-dn-su-dung-dich-vu-cong-thuan-tien-hon-post961891.vov
https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-chuyen-doi-so-de-nguoi-dan-dn-su-dung-dich-vu-cong-thuan-tien-hon-post961891.vov
https://nhandan.vn/wb-du-bao-tang-truong-kinh-te-viet-nam-dat-7-5-nam-2022-post709454.html
https://nhandan.vn/wb-du-bao-tang-truong-kinh-te-viet-nam-dat-7-5-nam-2022-post709454.html
https://nld.com.vn/thoi-su/bo-cong-an-se-sua-doi-bo-sung-noi-sinh-vao-ho-chieu-mau-moi-20220808200045729.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/bo-cong-an-se-sua-doi-bo-sung-noi-sinh-vao-ho-chieu-mau-moi-20220808200045729.htm
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PHẦN B: TIN ĐĂK NÔNG 

I. VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM, NỔI CỘM TRONG NGÀY 

- Vì sao người dân chưa được giải tỏa đền bù theo quy định (Bảo vệ pháp luật 

08/8, tr10). Việc tranh chấp, lấn chiếm đất sản xuất giữa người dân với các doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp tại tỉnh Đắk Nông đã diễn ra từ lâu. Mặc dù cấp 

ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường hỗ trợ, xử lý nhưng đến việc vẫn chưa được giải 

quyết triệt để trong việc giải tỏa đền bù theo quy định khiến các hộ dân gặp khó khăn 

trong sản xuất kinh doanh. 

Điển hình như vụ việc tranh chấp đất giữa người dân và Công ty CP Đầu tư xây 

dựng Phúc Lâm Thành. Theo đó, tháng 6/2004, bà Trần Thị Thu Hương nhận sang 

nhượng lại diện tích khoảng 2ha, là đất khai hoang canh tác từ năm 1997 và được 

UBND xã Đắk R’tih (nay là xã Quảng Tâm), huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (nay là 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) xác nhận. Thửa đất này được bà Hương canh tác, sản 

xuất cây lương thực ổn định cho đến ngày 18/3/2010 UBND tỉnh Đắk Nông ra quyết 

định số 329/QĐ-UBND V/v cho “Công ty CP Đầu tư xây dựng Phúc Lâm Thành thuê 

đất để thực hiện dự án đầu tư khu du lịch sinh thái Đắk Lung” diện tích 91,6 ha, trong 

đó có đất của bà Hương đang canh tác ổn định.  

Bà Hương cho biết thêm, sự việc diễn ra tranh chấp ngày 4/7/2022 giữa Công ty 

CP Đầu tư xây dựng Phúc Lâm Thành và gia đình bà đã được các cơ quan chức năng 

địa phương can thiệp kịp thời, với nội dung chính là gia đình bà có giấy tờ mua bán 

canh tác ổn định được quy định tại khoản 1, Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 nhưng 

chưa được bồi thường, tái định cư theo quy định. 

Được biết, trong những năm qua, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông về lĩnh vực đất đai diễn biến phức tạp và kéo dài, nội dung đơn thư 

chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải tỏa, tái định cư và tranh chấp, quản lý 

sử dụng đất tại địa phương. Trước thực tế đó, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các sở, 

ngành, địa phương triển khai nhiều biện pháp phù hợp để xử lý dứt điểm việc tranh 

chấp. Về đầu trang  

- Học sinh trượt lớp 10: Phụ huynh cầu cứu vì con không có chỗ học? 

(Dantri.com.vn 09/8). Cuối tháng 7, một phụ huynh tại huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã 

đăng tải một bài viết, chia sẻ những suy nghĩ của mình về việc con không trúng tuyển 

vào trường THPT trên địa bàn. Theo phụ huynh này, cả huyện chỉ có một trường (THPT 

trường THPT Lê Quý Đôn- PV) nhưng học sinh trên địa bàn huyện lại không có cơ hội 

vào học vì thiếu giáo viên và nhà trường đã tuyển đủ học sinh. 

Ngay sau đó, trường THPT Lê Quý Đôn đã thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp 

10 ngoài chỉ tiêu được giao. 35 học sinh đã tham gia dự tuyển vào lớp 10 nhưng không 

trúng tuyển đợt 1 (trong đó có trường hợp con của phụ huynh trên), nếu có nguyện vọng 

học tập tại trường thì được tham gia xét tuyển đợt 2. 

Trường hợp trên không phải duy nhất tại Đắk Nông, bởi năm học 2022-2023, hầu 

hết các trường THPT đều gặp áp lực về tuyển sinh lớp 10. Liên quan đến công tác tuyển 

sinh hàng năm, ông Phan Thanh Hải, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông cho 

rằng, để hạn chế tình trạng trượt lớp 10, tránh ảnh hưởng tâm lý của học sinh, các 

trường cần làm tốt đề án phân luồng học sinh, trong đó tăng cường tuyên truyền cho phụ 
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huynh và hướng nghiệp cho học sinh tại THCS. Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua 

tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp rất 

cao và những em trưởng thành từ môi trường này đều có cơ hội việc làm.Về đầu trang  

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/hoc-sinh-truot-lop-10-phu-huynh-

cau-cuu-vi-con-khong-co-cho-hoc-20220808162615009.htm  

- Đắk Nông: UBND xã Trúc Sơn có buông lỏng công tác quản lý đất đai? 

(Moitruongvadothi.vn 09/8). Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã phản ánh, ông 

Phạm Hà, cán bộ Công an huyện Cư Jut đã bị UBND huyện Cư Jut xử phạt về 2 hành 

vi, cụ thể là, hủy hoại 4176 m2 đất tại thửa đất số 39, tờ bản đồ số 27 và hành vi mở 

đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính (với diện tích san ủi trải thảm nhựa: 

chiều dài 130m x chiều rộng 4m x dày 20cm tại thửa đất số 228, tờ bản đồ số 27, địa chỉ 

thửa đất: thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông. 

Ngoài ra, UBND xã Trúc Sơn ra quyết định xử phạt, ông Hoàng Văn Tỉnh ở tại 

Buôn Tơng Jũ, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về hành vi hủy hoại 

đất, diện tích là 475 m2 thuộc thửa đất số 80, tờ bản đồ số 36 thuộc giấy CNQSDĐ số 

BB 375406 do UBND huyện Cư Jut. Theo đó, ông Phạm Hà; ông Hoàng Văn Tỉnh buộc 

khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, nếu không chấp hành nhà 

nước sẽ thu hồi đất….Thế nhưng từ khi phía UBND xã Trúc Sơn, UBND huyện Cư Jut 

ra quyết định xử phạt, ông Phạm Hà, ông Hoàng Văn Tỉnh vẫn không khôi phục lại tình 

trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 

Cũng tại xã Trúc Sơn, khu vực sát với bờ đập Hồ thủy lợi Trúc Sơn thuộc Cty 

TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông quản lý, xuất hiện một con đường 

đất mới được san ủi, mở rộng, có dấu hiệu xâm phạm đến hành lang của Hồ thủy lợi. 

Từ thực tế cũng như cách làm việc của chính quyền xã Trúc Sơn ở trên, người dân 

đặt câu hỏi, liệu lãnh đạo xã Trúc Sơn có buông lỏng quản lý về hành vi hủy hoại đất 

của ông Phạm Hà, ông Hoàng Văn Tỉnh hay không? Và, trách nhiệm của lãnh đạo xã ra 

sao? Về đầu trang  

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-ubnd-xa-truc-son-co-buong-long-

cong-tac-quan-ly-dat-dai-a107831.html  

- Vì môi trường không ô nhiễm do rác thải: Cần một nền tảng giải pháp đồng 

bộ (Truyền hình Đắk Nông – Thời sự tối ngày 08/8 tại phút 6:29). Thời gian gần đây, tại 

nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ, tồn đọng nhiều 

ngày trên các trục đường chính, nội thị, đô thị và cả trên đường quốc lộ. Tình trạng này 

không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mĩ quan đô thị, đường phố mà rác thải sinh hoạt 

tồn đọng lâu ngày không được thu gom, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống, sức 

khỏe con người. 

https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-8-8-2022-13861.htm  

Về đầu trang  

- Những chuyến xe khách "nêm người" (Baodaknong.org.vn 08/8). Gần đây, 

nhiều người dân phản ánh tình trạng xe khách tuyến Đắk Nông - TP. Hồ Chí Minh 

thường xuyên chở quá số người quy định, không bảo đảm an toàn cho hành khách. 

Phóng viên Báo Đắk Nông đã xâm nhập thực tế và ghi nhận những phản ánh của người 

dân là có cơ sở. 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/hoc-sinh-truot-lop-10-phu-huynh-cau-cuu-vi-con-khong-co-cho-hoc-20220808162615009.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/hoc-sinh-truot-lop-10-phu-huynh-cau-cuu-vi-con-khong-co-cho-hoc-20220808162615009.htm
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-ubnd-xa-truc-son-co-buong-long-cong-tac-quan-ly-dat-dai-a107831.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-ubnd-xa-truc-son-co-buong-long-cong-tac-quan-ly-dat-dai-a107831.html
https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-8-8-2022-13861.htm
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Theo ghi nhận thực tế của phóng viên cũng như phản ánh của hành khách, dù chở 

quá số người, hoạt động rất tùy tiện, nhưng các xe khách dường như không hề bị lực 

lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Chuyến xe ngày 15/7/2022 mà phóng viên chứng kiến 

là một ví dụ. Sau khi rời Bến xe miền Đông, xe liên tục dừng đỗ hai bên đường đón 

khách, nhưng không hề có lực lượng nào kiểm tra. 

Trong đó, lúc khoảng 22h30', xe chạy qua địa bàn xã Đắk Ru, Quảng Tín (Đắk 

R'lấp) và có nhiều cảnh sát giao thông tuần tra hai bên đường. Khi đó, tài xế bật sáng 

hết các đèn trong xe rồi đi qua một cách thản nhiên. Đoạn từ Đắk R'lấp về TP. Gia 

Nghĩa, xe liên tục dừng đỗ hai bên quốc lộ 14 để trả khách, nhưng cũng không hề bị 

kiểm tra, xử lý. Đoạn đường dù không dài, nhưng phải mất hơn một giờ đồng hồ, xe 

mới về tới trung tâm Gia Nghĩa. 

Trên hành trình từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Nghĩa, phóng viên đã bắt chuyện với 

một phụ xe 48B00... Anh này tiết lộ một số thông tin về "luật lệ" trên đường để không 

bị kiểm tra, xử lý. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/phap-luat-doi-song/nhung-chuyen-xe-khach-nem-nguoi-

94411.html  

II. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Đắk Nông tăng 13 bậc xếp hạng chỉ số chuyển đổi số năm 2021 

(Truyenhinhdaknong.vn 08/8). Sáng 8/8, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 

Bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số DTI cấp quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh năm 2021. 

Trong đó, tỉnh Đắk Nông đã có sự vươn lên mạnh mẽ khi xếp thứ 41 trong cả nước, 

tăng 13 bậc so với năm 2020. 

So với năm 2020, tất cả 3 chỉ số trụ cột đánh giá về chuyển đổi số của tỉnh Đắk 

Nông đều có sự thay đổi đáng kể. Trong đó, chính quyền số xếp thứ 52, kinh tế số thứ 

34 và xã hội số thứ 18. Ngoài 3 chỉ số đánh giá duy trì của năm 2020, năm 2021 Bộ TT 

và TT bổ sung đánh giá thêm 5 chỉ số khác là: Nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, 

nhân lực số và an toàn thông tin mạng. 

Với  việc chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh được xếp thứ 41 toàn quốc, Đắk Nông 

được xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố có mức tăng DTI nhanh, mạnh nhất nước. Đây 

là kết quả sau quá trình nỗ lực điều hành, thực hiện các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi 

số của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông. Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-tang-13-bac-xep-hang-chi-so-

chuyen-doi-so-nam-2021-13852.htm  

- Đắk Nông: Chuyển đổi số là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 

(Thanhnien.vn 09/8). Chuyển đổi số là xu hướng mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt 

ra nhiều thách thức đối với các cấp, ngành, địa phương, tác động mạnh mẽ đến tất cả 

các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Thực hiện theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 1.11.2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông 

về chuyển đổi số giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch chuyển đổi số 

giai đoạn 2022-2025 tại Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21.3.2022 của UBND tỉnh, 

thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng nhằm đẩy nhanh 

tiến độ chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội. Sự vào cuộc của các 

cấp, ngành, địa phương, Đắk Nông đã và đang từng bước xây dựng Chính quyền số theo 

http://baodaknong.org.vn/phap-luat-doi-song/nhung-chuyen-xe-khach-nem-nguoi-94411.html
http://baodaknong.org.vn/phap-luat-doi-song/nhung-chuyen-xe-khach-nem-nguoi-94411.html
https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-tang-13-bac-xep-hang-chi-so-chuyen-doi-so-nam-2021-13852.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-tang-13-bac-xep-hang-chi-so-chuyen-doi-so-nam-2021-13852.htm
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hướng hiện đại. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ 

ngày càng hiệu quả, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc, tiết kiệm 

thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân. 

Theo kế hoạch, 6 tháng cuối năm 2022, Đắk Nông sẽ tiếp tục triển khai các hoạt 

động, giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, 

UBND cấp huyện chưa có công chức có trình độ từ đại học chuyên ngành Công nghệ 

thông tin trở lên tham mưu chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị có kế hoạch tuyển dụng 

trong đợt thi tuyển công chức, đảm bảo nhân lực tham mưu chuyển đổi số tại cơ quan, 

đơn vị. Về đầu trang  

https://thanhnien.vn/dak-nong-chuyen-doi-so-la-dong-luc-thuc-day-phat-trien-

kinh-te-xa-hoi-post1486381.html  

- Đắk Nông: TP Gia Nghĩa mở rộng niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR 

(Sohuutritue.net.vn 08/8). Thời gian vừa qua, TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) đẩy mạnh, mở 

rộng niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) bằng mã QR tại bộ phận một cửa trên địa 

bàn. 

Nhiều người dân giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh gọn lẹ sau khi việc 

niêm yết tra cứu thông tin bằng mã QR được thực hiện. Điều này giúp gắn kết việc số 

hóa hồ sơ với quy trình tiếp nhận, xử lý, tạo thuận lợi quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu, 

đơn giản hóa quy trình thời gian giải quyết các TTHC. 

Ngoài việc thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp thì việc đẩy mạnh chuyển đổi 

số còn giúp số hóa dịch vụ hành chính. Chánh Văn Phòng HĐND-UBND, Trưởng bộ 

phận một cửa – ông Nguyễn Tiến Tùng cho hay: “Tất cả bộ phận một cửa trên địa bàn 

TP Gia Nghĩa đã đầu tư nâng cấp hệ thống đường truyền, công khai mật khẩu wifi, bố 

trí cán bộ hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR. Việc quét 

mã QR sẽ góp phần số hóa dịch vụ hành chính, tạo nền tảng để TP Gia Nghĩa thực hiện 

thành công lộ trình xây dựng chính quyền số”. Về đầu trang  

https://sohuutritue.net.vn/dak-nong-tp-gia-nghia-mo-rong-niem-yet-thu-tuc-hanh-

chinh-bang-ma-qr-d147195.html  

III. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Ấn tượng nông nghiệp chất lượng cao ở Gia Nghĩa (Baodaknong.org.vn 09/8). 

Sản xuất nông nghiệp ở Gia Nghĩa thời gian qua đã có nhiều bước phát triển vượt bậc. 

Trong đó, khâu sản xuất đã được gắn với các tiêu chuẩn chất lượng, chuỗi giá trị, hướng 

tới đầu ra ổn định. 

Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp của Gia Nghĩa luôn duy trì ở mức tăng 

trưởng ổn định, cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất 

hàng hóa gắn với thị trường. UBND TP. Gia Nghĩa đã xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu, 

phát triển bền vững. 

Gia Nghĩa cũng đã triển khai thực hiện kế hoạch phát triển vùng nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, Đề án cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. 

Ngoài trồng trọt, TP hiện có khoảng 15 cơ sở, trang trại chăn nuôi tập trung, khép 

kín quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, có 2 trang trại liên kết theo 

https://thanhnien.vn/dak-nong-chuyen-doi-so-la-dong-luc-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-post1486381.html
https://thanhnien.vn/dak-nong-chuyen-doi-so-la-dong-luc-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-post1486381.html
https://sohuutritue.net.vn/dak-nong-tp-gia-nghia-mo-rong-niem-yet-thu-tuc-hanh-chinh-bang-ma-qr-d147195.html
https://sohuutritue.net.vn/dak-nong-tp-gia-nghia-mo-rong-niem-yet-thu-tuc-hanh-chinh-bang-ma-qr-d147195.html
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chuỗi giá trị với Công ty C.P Việt Nam để chăn nuôi heo với quy mô 8.000 – 10.000 

con/năm. 

Nông nghiệp chất lượng cao, đạt các tiêu chuẩn chứng nhận, chuỗi giá trị là hướng 

đi mà TP đang tập trung triển khai, hướng tới. Bước đầu, hoạt động này đạt kết quả tích 

cực khi vừa bảo đảm thu nhập, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống cho cư dân. Về 

đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/nong-nghiep-nong-thon/an-tuong-nong-nghiep-chat-

luong-cao-o-gia-nghia-94438.html  

IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- Đắk Nông sẽ tổ chức Lễ phát động chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 vào 

ngày 19/8/2022 (Truyenhinhdaknong.vn 08/8). Chiều ngày 8/8, Sở Y tế Đắk Nông tổ 

chức cuộc họp thống nhất một số nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Lễ phát 

động chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19. 

Qua thảo luận, cuộc họp đã thống nhất tổ chức Lễ phát động vào sáng ngày 

19/8/2022, tại TP.Gia Nghĩa. Lực lượng tham gia Lễ phát động có tổng số 680 người và 

152 phương tiện. Sau Lễ phát động sẽ tổ chức diễu hành hưởng ứng trên một số tuyến 

đường trung tâm TP.Gia nghĩa. Sau diễu hành, tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19 

cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố 

Gia Nghĩa.  

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thanh Huynh nhấn 

mạnh, việc tổ chức Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức, sự quan tâm và tăng cường 

trách nhiệm của lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các 

tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân trong công tác tiêm vắc xin phòng 

Covid-19. Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-se-to-chuc-le-phat-dong-chien-dich-

tiem-vac-xin-covid-19-vao-ngay-19-8-2022-13856.htm  

- Người dân gửi thư cảm ơn Công an huyện Đắk Mil khám phá nhanh vụ 

trộm cắp tài sản (Cadn.com.vn 08/8). Ngày 8-8, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông 

nhận được thư cảm ơn của bà Dương Thị Thu Hường, trú tại xã Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông bày tỏ lòng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục 

vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đắk Mil trong việc khám phá nhanh vụ trộm cắp 

xe máy. 

Trước đó, vào ngày 23/7/2022, sau khi nhận tin báo của người dân về việc trên địa 

bàn xã Thuận An, huyện Đắk Mil vừa mất trộm 2 chiếc xe máy (trong đó có 1 chiếc xe 

máy của bà Dương Thị Thu Hường), lãnh đạo Công an huyện Đăk Mil đã chỉ đạo Đội 

Điều tra tổng hợp nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an xã Thuận 

An và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối 

tượng trong thời gian ngắn nhất. Về đầu trang  

https://cadn.com.vn/nguoi-dan-gui-thu-cam-on-cong-an-huyen-dak-mil-kham-

pha-nhanh-vu-trom-cap-tai-san-post264950.html  

- Đắk Nông: Người dân gửi thư cảm ơn cán bộ Công an xã vì những việc làm 

ý nghĩa nhân văn (Cadn.com.vn 09/8). Ngày 9-8, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông 

nhận được thư cảm ơn của bà H’Liêm Ya, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh 

http://baodaknong.org.vn/nong-nghiep-nong-thon/an-tuong-nong-nghiep-chat-luong-cao-o-gia-nghia-94438.html
http://baodaknong.org.vn/nong-nghiep-nong-thon/an-tuong-nong-nghiep-chat-luong-cao-o-gia-nghia-94438.html
https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-se-to-chuc-le-phat-dong-chien-dich-tiem-vac-xin-covid-19-vao-ngay-19-8-2022-13856.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-se-to-chuc-le-phat-dong-chien-dich-tiem-vac-xin-covid-19-vao-ngay-19-8-2022-13856.htm
https://cadn.com.vn/nguoi-dan-gui-thu-cam-on-cong-an-huyen-dak-mil-kham-pha-nhanh-vu-trom-cap-tai-san-post264950.html
https://cadn.com.vn/nguoi-dan-gui-thu-cam-on-cong-an-huyen-dak-mil-kham-pha-nhanh-vu-trom-cap-tai-san-post264950.html
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Đắk Nông bày tỏ lòng cảm kích trước việc làm ý nghĩa, nhân văn vì Nhân dân phục vụ 

của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Nô…  

Trong thư bà H’Liêm Ya cho biết, vào tháng 3 năm 2022 trên đường từ rẫy ở xã 

Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông về nhà ở huyện Cư Jút để khám bệnh thì 

xe của vợ chồng bà bị hư hỏng, trời sắp tối, ít người qua lại. Trong lúc chưa biết phải xử 

lý như thế nào thì có một nam thanh niên đến hỏi chuyện. 

Sau câu chuyện biết được bà H’Liêm Ya bị ốm cần phải đi bệnh viên ngay thì 

người thanh niên này đã nhanh chóng dùng xe máy của mình chở bà đến Bệnh viện 

huyện Cư Jút để thăm khám và điều trị... Lúc đó, do đang mệt nên bà chỉ biết người 

thanh niên này tên là Y Thương chứ chưa biết người này ở đâu và làm gì. Sau này được 

chồng và người thân kể lại tôi mới biết, anh Y Thương đang công tác tại Công an xã 

Nâm Nung, huyện Krông Nô và trong quá trình công tác anh rất gần gũi với Nhân dân 

và có nhiều đóng góp cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương... Về đầu 

trang  

https://cadn.com.vn/dak-nong-nguoi-dan-gui-thu-cam-on-can-bo-cong-an-xa-vi-

nhung-viec-lam-y-nghia-nhan-van-post264985.html  

V. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Bản án đau lòng từ mâu thuẫn gia đình (Zingnews.vn 09/8; Cadn.com.vn 

09/8). Mới đây, TAND tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm theo hình thức 

trực tuyến vụ án Giết người đối với bị cáo L.V.S. (1984, trú xã Đắk Wil, H. Cư Jút, Đắk 

Nông). Nạn nhân trong vụ án cũng chính là chị V.T.L., người vợ đầu ấp tay gối bao 

nhiêu năm qua của bị cáo. 

Tại phiên tòa, chị L. cho biết mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng đã xảy ra từ lâu nay với 

nhiều chuyện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nay chồng ra tay giết mình, chị 

cũng không đòi bồi thường tổn thất gì và mong tòa xem xét giảm án giúp cho S. để sớm 

được làm lại cuộc đời. Căn cứ vào kết quả tranh tụng, xem xét tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 

L.V.S. 13 năm tù vì tội Giết người. Về đầu trang ./. 
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