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- Đề nghị cải cách tiền lương, giải quyết vấn đề thu nhập thấp của cán bộ, 

công chức, viên chức  (Laodong.vn 09/8). Chiều 9.8, Ủy ban Thường vụ đã xem xét 

báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7.2022. Phát biểu ý kiến, Chủ nhiệm 

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị nghiên cứu bổ sung tình 
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trạng cán bộ, nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển việc. Đây là vấn đề đang nổi lên ở rất 

nhiều địa phương. 

Tiếp nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn 

Đắc Vinh cho biết, không chỉ nhân viên y tế đang có chế độ lương thấp. Trong hệ thống 

Nhà nước, tiền lương những người mới tuyển dụng vào đều rất thấp. Như giáo viên 

mầm non chuyển ra ngoài làm doanh nghiệp, giờ đây muốn thu hút họ quay lại rất khó 

bởi lương rất thấp. Do vậy, ông Vinh kiến nghị, hiện tại dịch bệnh đã được kiểm soát, 

kinh tế đang phục hồi nên phải tập trung lại việc cải cách tiền lương, từ đó giải quyết 

vấn đề thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Về đầu trang 

https://laodong.vn/thoi-su/de-nghi-cai-cach-tien-luong-giai-quyet-van-de-thu-

nhap-thap-cua-cbccvc-1078949.ldo  

- Đẩy mạnh phát triển xuất khẩu điều vào những thị trường trọng điểm 

(Nhandan.vn 09/8). Theo dự báo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) thị trường 

hạt điều toàn cầu sẽ tăng trưởng bình quân 4,6% trong giai đoạn 2022-2027. Mặc dù 

vậy, ở giai đoạn hiện nay, cũng giống như nhiều mặt hàng khác xuất khẩu điều đang 

phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đặc biệt là những ảnh hưởng do dịch Covid-

19 gây ra. 

Pháp là thị trường nhập khẩu hạt điều lớn thứ 3 tại Liên minh châu Âu (EU). Để 

nâng cao giá trị sản phẩm và gia tăng thị phần hạt điều Việt Nam tại Pháp, Hiệp định 

EVFTA là công cụ tốt nhưng ngoài quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan, đáp ứng 

các quy định của EU và Pháp là tối quan trọng. Hệ thống pháp luật liên quan đến thực 

phẩm của EU và Pháp khá phức tạp, có quy định riêng về độc tố nấm mốc, dư lượng 

thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng kim loại nặng, chất ô nhiễm vi sinh. Trước khi đưa 

hàng hóa vào thị trường Pháp, doanh nghiệp nên tìm văn phòng luật sư hỗ trợ trong việc 

cập nhật thông tin mới nhất, xây dựng hợp đồng và trong quá trình giao dịch để tránh 

rủi ro. Về đầu trang 

https://nhandan.vn/day-manh-phat-trien-xuat-khau-dieu-vao-nhung-thi-truong-

trong-diem-post709605.html  

- 76% số vụ tại nạn, sự cố trên biển đến từ các tàu cá (VOV.vn 09/8). Theo số 

liệu thống kê của trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tính từ đầu 

năm tới nay, đơn vị đã tiếp nhận 128 thông tin báo nạn từ các phương tiện trên biển 

giảm gần 20% so với năm 2021. Đáng chú ý là hơn 76% số vụ báo nạn là đến từ các tàu 

cá với thông tin bị hỏng máy, thủng vỏ tàu, tàu chìm do đâm va, ngư dân bị tai nạn lao 

động… 

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2022 vùng biển nước ta có 

thể sẽ chịu tác động của hơn 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Để chủ động ứng phó với 

mùa mưa bão năm 2022, ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp 

tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho rằng, bà con ngư dân cần hết sức lưu ý đến 

việc chủ động ứng phó với bão, gió mùa và áp thấp khi ra khơi. Cần chủ động thông báo 

vị trí tọa độ tàu khai thác, thông tin kịp thời về bờ cho các lực lượng chức năng khi tàu 

gặp sự cố. Về đầu trang 

https://vov.vn/xa-hoi/76-so-vu-tai-nan-su-co-tren-bien-den-tu-cac-tau-ca-

post962169.vov  

https://laodong.vn/thoi-su/de-nghi-cai-cach-tien-luong-giai-quyet-van-de-thu-nhap-thap-cua-cbccvc-1078949.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/de-nghi-cai-cach-tien-luong-giai-quyet-van-de-thu-nhap-thap-cua-cbccvc-1078949.ldo
https://nhandan.vn/day-manh-phat-trien-xuat-khau-dieu-vao-nhung-thi-truong-trong-diem-post709605.html
https://nhandan.vn/day-manh-phat-trien-xuat-khau-dieu-vao-nhung-thi-truong-trong-diem-post709605.html
https://vov.vn/xa-hoi/76-so-vu-tai-nan-su-co-tren-bien-den-tu-cac-tau-ca-post962169.vov
https://vov.vn/xa-hoi/76-so-vu-tai-nan-su-co-tren-bien-den-tu-cac-tau-ca-post962169.vov
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PHẦN B: TIN ĐĂK NÔNG 

II. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Đắk Nông gỡ vướng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

(TTXVN 10/8). Theo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Nông, trong năm 2022 tỉnh được 

phân bổ hơn 550 tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và Sở Tài chính 

vừa hoàn thành việc cấp phát cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Ba chương trình mục tiêu quốc gia bao gồm: chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi. 

Cũng theo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Nông, việc phân bổ thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Một số dự án, tiêu biểu như chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vẫn chưa có thông tư hướng dẫn. 

Hiện nay, Đắk Nông đang tập trung ban hành các văn bản về phân cấp quản lý, 

tổ chức các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; danh mục các dự án đầu tư 

áp dụng cơ chế đặc thù; kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm 

nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 – 2025; kế hoạch thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2022 – 2030… Về đầu trang  

II. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Doanh nghiệp Vương quốc Anh muốn đầu tư tại Đắk Nông 

(Baodaknong.org.vn 10/8). Ngày 10/8, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, bà Nguyễn 

Thị Tình, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông đã chủ trì buổi làm việc với 

Công ty New Canopy Sustainable Ventures Ltd (Vương quốc Anh) nhằm tăng cường 

hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sinh kế địa phương. 

Tại buổi làm việc, đại diện New Canopy đã giới thiệu về hoạt động của Công ty. 

Trong đó, New Canopy có thế mạnh chuyên về trồng cây cọ, chế biến tinh dầu cọ. 

New Canopy bày tỏ mong muốn được tìm hiểu về quy hoạch phát triển nông 

nghiệp của tỉnh. Công ty muốn có quỹ đất lớn để trồng cây cọ, xây dựng nhà máy chế 

biến tinh dầu cọ. 

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Nguyễn Thị Tình đã thông tin về vị trí địa lý, điều 

kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai của tỉnh. Bà Tình giới thiệu sơ lược những nội dung New 

Canopy quan tâm. Trong đó, Sở NN-PTNT nhận định, cọ không phải là loại cây có thế 

mạnh tại Đắk Nông. Tỉnh Đắk Nông cung cấp cho New Canopy danh mục các dự án 

kêu gọi, thu hút đầu tư đến tỉnh năm 2022. 

Trên cơ sở gợi mở tại buổi làm việc, New Canopy sẽ nghiên cứu, tìm cơ hội đầu 

tư một dự án nông nghiệp bền vững, phù hợp với đặc thù của địa phương. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/doanh-nghiep-vuong-quoc-anh-

muon-dau-tu-tai-dak-nong-94476.html  

- Đắk Nông thu hút 396 dự án, tổng vốn hơn 74.000 tỷ đồng (Baodautu.vn 

10/8). Ngày 10/8, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cho biết, từ khi thành lập Tỉnh 

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/doanh-nghiep-vuong-quoc-anh-muon-dau-tu-tai-dak-nong-94476.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/doanh-nghiep-vuong-quoc-anh-muon-dau-tu-tai-dak-nong-94476.html
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đến nay, địa phương đã thu hút đầu tư 396 dự án với tổng vốn đăng ký trên 74.000 tỷ 

đồng. 

Trong đó, vốn đầu tư trong nước là 384 dự án, với tổng vốn đầu tư là 66.739 tỷ 

đồng, chiếm 90,2% tổng vốn đăng ký. Trong khi vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chỉ 12 dự 

án, với tổng vốn đầu tư 7.261 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng vốn đăng ký. 

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, Sở đã tham mưu UBND tỉnh 

chấm dứt hoạt động khoảng 120. Nguyên nhân chủ yếu là do nhà đầu tư vi phạm về 

pháp luật đất đai do vi phạm các nghĩa vụ tài chính về đất đai, để dân lấn chiếm phá 

rừng. 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, một trong những nguyên nhân 

khiến thu hút đầu tư của tỉnh chưa như kỳ vọng là do vướng về quy hoạch. Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cho biết, Đắk Nông đang thực hiện quy hoạch tỉnh Đắk Nông 

giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND tỉnh Đắk Nông đang chỉ đạo 

quyết liệt để sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh được phê duyệt, Đắk Nông sẽ tập trung các 

nguồn lực hoặc huy động từ xã hội để sớm triển khai các quy hoạch ngành. Trong đó, 

tập trung ưu tiên quy hoạch các ngành Công nghiệp; Nông – lâm nghiệp; Du lịch. Từ đó 

sớm hoàn thiện các cơ sở pháp lý kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm thực 

hiện tốt 3 trụ cột kinh tế của tỉnh. Về đầu trang  

https://baodautu.vn/dak-nong-thu-hut-396-du-an-tong-von-hon-74000-ty-dong-

d171322.html  

- Đắk Nông: Đẩy mạnh triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di 

động Etax Mobile (Thuenhanuoc.vn 09/8). UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Văn 

bản số 4385/UBND-KT về việc triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động 

Etax Mobile trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Cục Thuế tỉnh phối hợp với 

các cơ quan chức năng trên địa bàn và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh cài 

đặt ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan 

thuế. 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Nông ông Trần Văn Long nhấn mạnh, để tiếp tục 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế thông qua việc 

tăng cường cung cấp các dịch vụ thuế điện tử để đồng hành, hỗ trợ NNT tốt hơn; đồng 

thời góp phần góp phần thực hiện mục tiêu “Đề án phát triển thanh toán không dùng 

tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025” và “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, 

ngành Thuế tỉnh đã tích cực tuyên truyền, triển khai dịch vụ điện tử cho người nộp thuế 

thông qua ứng dụng thuế điện tử thiết bị di động. Để đẩy mạnh triển khai ứng dụng 

eTax Mobile đến NNT, Cục Thuế tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo và tổ triển khai ứng 

dụng eTax Mobile. 

Tuy nhiên cũng phải thẳng thắn nhìn nhận nhiều hộ kinh doanh còn ngại thay 

đổi, tiếp cận cái mới nên quá trình vận động NNT sử dụng ứng dụng eTax Mobile còn 

gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, Cục Thuế giao chỉ tiêu thực hiện tỷ lệ đăng ký 

tài khoản và nộp thuế điện tử cho từng phòng, Chi cục Thuế khu vực qua đó tích cực 

https://baodautu.vn/dak-nong-thu-hut-396-du-an-tong-von-hon-74000-ty-dong-d171322.html
https://baodautu.vn/dak-nong-thu-hut-396-du-an-tong-von-hon-74000-ty-dong-d171322.html
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vận động các hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng các ứng dụng thuế điện tử do cơ quan 

thuế cung cấp. Về đầu trang  

https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/nhip-song-thue/dak-nong-day-manh-

trien-khai-ung-dung-thue-dien-tu-cho-thiet-bi-di-dong-etax-mobile  

- Thu hồi chứng nhận OCOP đối với 5 sản phẩm của Công ty Cổ phần 

thương mại Sachi Tây Nguyên (Truyenhinhdaknong.vn 10/8). Ngày 5/8, UBND tỉnh 

Đắk Nông đã có quyết định số 1301 về việc thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn OCOP đối với 5 sản phẩm của Công ty Cổ phần thương mại Sachi Tây Nguyên, 

xã Thuận An (Đắk Mil). 

5 sản phẩm bị thu hồi chứng nhận OCOP gồm: dầu sachi; hạt sachi rang giòn; 

hạt sachi nhân trắng; ngũ cốc sachi và trà sachi. Các sản phẩm này từng được công nhận 

đạt OCOP hạng từ 3-4 sao vào năm 2020. 

Qua kiểm tra của ngành chức năng, Công ty đang ngừng hoạt động, không sản 

xuất sản phẩm, không phát triển được vùng nguyên liệu và đang làm thủ tục giải thể để 

chuyển đổi hình thức hoạt động sang loại hình khác. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu 

lực, giấy chứng nhận nhãn hiệu OCOP của Công ty Cổ phần thương mại Sachi Tây 

Nguyên không còn giá trị. Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/thu-hoi-chung-nhan-ocop-doi-voi-5-san-

pham-cua-cong-ty-co-phan-thuong-mai-sachi-tay-nguyen-13880.htm  

III. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- Tiếp tục truyên truyền, vận đông người dân bàn giao diện tích đất lấn 

chiếm tại Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm 

(Truyenhinhdaknong.vn 10/8). Để khôi phục lại hiện trạng đất tại Cụm Công nghiệp, 

tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm bị người dân lấn chiếm, từ tháng 8/2022, UBND 

huyện Tuy Đức (Đắk Nông) tiến hành cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với 23 

trường hợp lấn chiếm 8,6 ha đất. Tiếp đến tháng 9/2022, sẽ tiến hành cưỡng chế đợt 2 

đối với 30 trường hợp còn lại với diện tích 23,69 ha đất. 

Để khôi phục lại hiện trạng đất tại Cụm Công nghiệp, tiểu thủ Công nghiệp 

Quảng Tâm bị người dân lấn chiếm, từ tháng 8/2022, UBND huyện Tuy Đức (Đắk 

Nông) tiến hành cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với 23 trường hợp lấn chiếm 

8,6 ha đất. Tiếp đến tháng 9/2022, sẽ tiến hành cưỡng chế đợt 2 đối với 30 trường hợp 

còn lại với diện tích 23,69 ha đất. Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/tiep-tuc-truyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-

ban-giao-dien-tich-dat-lan-chiem-tai-cum-cong-nghiep-tieu-thu-cong-nghiep-quang-

tam-13881.htm  

- Điện lưới đã về "thôn đèn dầu" (Dantri.com.vn 09/8). Công trình cấp điện 

thôn Đắk Lang vừa hoàn thành nghiệm thu, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh 

hoạt, sản xuất cho người dân ở nơi từng "khát" điện lưới của tỉnh Đắk Nông. 

Toàn thôn Đắk Lang hiện có 360 hộ dân. Các hộ dân này đang sống rải rác từng 

cụm, không tập trung. Nhiều năm qua, bà con nơi đây phải tự kéo điện về sử dụng, an 

toàn, chất lượng điện năng cũng không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. 

Những ngày gần đây, Công trình cấp điện thôn Đắk Lang thuộc Dự án cấp điện 

nông thôn tỉnh Đắk Nông có chiều dài hơn 2km đã đưa điện về thôn Đắk Lang, từng 

https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/nhip-song-thue/dak-nong-day-manh-trien-khai-ung-dung-thue-dien-tu-cho-thiet-bi-di-dong-etax-mobile
https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/nhip-song-thue/dak-nong-day-manh-trien-khai-ung-dung-thue-dien-tu-cho-thiet-bi-di-dong-etax-mobile
https://truyenhinhdaknong.vn/news/thu-hoi-chung-nhan-ocop-doi-voi-5-san-pham-cua-cong-ty-co-phan-thuong-mai-sachi-tay-nguyen-13880.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/thu-hoi-chung-nhan-ocop-doi-voi-5-san-pham-cua-cong-ty-co-phan-thuong-mai-sachi-tay-nguyen-13880.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/tiep-tuc-truyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-ban-giao-dien-tich-dat-lan-chiem-tai-cum-cong-nghiep-tieu-thu-cong-nghiep-quang-tam-13881.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/tiep-tuc-truyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-ban-giao-dien-tich-dat-lan-chiem-tai-cum-cong-nghiep-tieu-thu-cong-nghiep-quang-tam-13881.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/tiep-tuc-truyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-ban-giao-dien-tich-dat-lan-chiem-tai-cum-cong-nghiep-tieu-thu-cong-nghiep-quang-tam-13881.htm
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bước giải quyết việc "khát điện" cho các hộ dân tại địa phương này. Bước đầu, công 

trình cấp điện cho khoảng 70/360 hộ dân, tiến tới việc "phủ điện" cho toàn bộ thôn Đắk 

Lang. Công trình hoàn thành đã giúp nhiều người dân được sử dụng điện an toàn, hiệu 

quả trong sinh hoạt và sản xuất.  

Theo ông Nguyễn Tiến Duẩn, Chủ tịch UBND xã Quảng Khê, trong thôn hiện 

vẫn còn hơn 300 hộ phải tự kéo điện về sử dụng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục 

đề xuất với ngành điện để thực hiện rà soát, quan tâm đầu tư, đưa điện lưới quốc gia đến 

với các hộ dân còn lại trên địa bàn thôn. Về đầu trang  

https://dantri.com.vn/doi-song/dien-luoi-da-ve-thon-den-dau-

20220809154902398.htm  

- Ðắk Nông có 20 tác phẩm được chọn trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật 

khu vực VII (Baodaknong.org.vn 10/8). Ngày 9/8, tại tỉnh Bình Phước, Hội Mỹ thuật 

Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm Mỹ 

thuật khu vực VII, lần thứ 27 năm 2022. 

Triển lãm trưng bày 128 tác phẩm của 114 tác giả của 9 tỉnh khu vực VII bao 

gồm: Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, 

Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tây Ninh. 

Tỉnh Đắk Nông có 20 tác phẩm của 16 hội viên được chọn trưng bày tại triển 

lãm. Trong đó, tác phẩm “Niềm vui từ đất” của họa sĩ Đỗ Phú Đa được Hội Mỹ thuật 

Việt Nam trao giải khuyến khích; tác phẩm “Bản sắc 2” của tác giả Đào Văn Minh được 

giới thiệu dự giải thưởng Liên Hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2022. 

Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-nuoc/%C3%B0ak-nong-co-20-tac-pham-

duoc-chon-trung-bay-tai-trien-lam-my-thuat-khu-vuc-vii-94470.html  

IV. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Đắk Nông nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông tại vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số (Vtv.vn 09/8; Kênh VTV8 - Chương trình Nóng cùng V8 ngày 09/8). Với đặc 

thù ở xa trung tâm hành chính, sống rải rác thưa thớt trên một địa bàn rộng. Bên cạnh đó 

với nhận thức còn chưa cao, do đó tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống việc 

tuân thủ chấp hành các quy định tai nạn giao thông khi tham giao thông chưa được 

người dân tuân thủ chấp hành. Điều này hiện không chỉ gây khó khăn về mặt quản lí của 

lực lượng chức năng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. 

Để giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường việc tuân thủ quy định an toàn giao 

thông tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì hiện ngoài việc lực lượng chức năng tăng 

cường kiểm tra xử lý. Thì chính quyền địa phương cần tăng cường đẩy mạnh tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông người dân bằng nhiều hình 

thức và thường xuyên. Đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng 

xa. 

https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-no-luc-giam-thieu-tai-nan-giao-thong-tai-vung-

dong-bao-dan-toc-thieu-so-20220809144535697.htm 

Về đầu trang  

- Đề nghị truy tố, xét xử hai đối tượng lừa đảo hàng loạt tiệm vàng 

(TTXVN/Baotintuc.vn/Bnews.vn/VietnamPlus.vn 09/8; Cand.com.vn 10/8; Zingnews.vn 

https://dantri.com.vn/doi-song/dien-luoi-da-ve-thon-den-dau-20220809154902398.htm
https://dantri.com.vn/doi-song/dien-luoi-da-ve-thon-den-dau-20220809154902398.htm
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-nuoc/%C3%B0ak-nong-co-20-tac-pham-duoc-chon-trung-bay-tai-trien-lam-my-thuat-khu-vuc-vii-94470.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-nuoc/%C3%B0ak-nong-co-20-tac-pham-duoc-chon-trung-bay-tai-trien-lam-my-thuat-khu-vuc-vii-94470.html
https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-no-luc-giam-thieu-tai-nan-giao-thong-tai-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-20220809144535697.htm
https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-no-luc-giam-thieu-tai-nan-giao-thong-tai-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-20220809144535697.htm
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09/8; Baodansinh.vn 10/8; Congthuong.vn 09/8; Tienphong.vn 09/8; Daidoanket.vn 

09/8; Vov.vn 09/8; Infonet.vietnamnet.vn 09/8; Giaoducthoidai.vn 09/8; Nld.com.vn 

09/8; Plo.vn 09/8; Tuoitre.vn 09/8; Laodong.vn 09/8; Danviet.vn 09/8; Vtv.vn 09/8; 

Thanhnien.vn 09/8; Kênh VTV1 - Chương trình Thời sự 12h ngày 10/8; Công an nhân 

dân 10/8, tr5; Tamnhin.trithuccuocsong.vn 10/8). Ngày 9/8, Công an huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị vừa có kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân 

cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đăng Cát Tiên (36 tuổi, trú tại Phường 4, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Bích (46 tuổi, trú tại phường Bình 

Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản theo quy định tại điều 174, Bộ luật Hình sự 2015. 

Theo kết quả điều tra, với thủ đoạn là đến các tiệm vàng để hỏi mua vàng, ngoại 

tệ (chủ yếu là đô la Mỹ - USD), sau đó Tiên và Bích yêu cầu chủ tiệm vàng hoặc nhân 

viên các tiệm vàng cung cấp số tài khoản ngân hàng để thanh toán tiền mua vàng, ngoại 

tệ bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, thực chất việc chuyển khoản từ tài khoản 

của Bích, Tiên đến chủ tiệm vàng là lừa đảo, còn vàng, USD hai đối tượng chiếm đoạt 

của các chủ tiệm vàng là… thật.  

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Về đầu trang  

https://baotintuc.vn/phap-luat/de-nghi-truy-to-xet-xu-hai-doi-tuong-lua-dao-

hang-loat-tiem-vang-20220809183926304.htm  

https://bnews.vn/de-nghi-truy-to-xet-xu-hai-doi-tuong-lua-dao-hang-loat-tiem-

vang/254214.html  

https://www.vietnamplus.vn/de-nghi-truy-to-xet-xu-2-doi-tuong-lua-dao-hang-

loat-tiem-vang/810171.vnp  

https://cand.com.vn/ban-tin-113/de-nghi-truy-to-2-doi-tuong-chuyen-lua-dao-tai-

cac-tiem-vang-i663397/  

https://baodansinh.vn/lua-dao-nhieu-tiem-vang-khap-noi-hai-nu-quai-bi-bat-tai-

dak-nong-20220809220207.htm  

https://zingnews.vn/hai-phu-nu-lua-hang-loat-tiem-vang-post1343939.html  

https://congthuong.vn/dak-nong-de-nghi-truy-to-2-doi-tuong-lua-chuyen-tien-

qua-tai-khoan-de-chiem-doat-tai-san-216694.html  

https://tienphong.vn/hai-nu-quai-lua-dao-loat-tiem-vang-post1460250.tpo  

http://daidoanket.vn/dak-nong-de-nghi-truy-to-doi-tuong-lua-dao-chu-tiem-

vang-de-chiem-doat-tai-san-5693512.html  

https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/nhom-doi-tuong-lua-dao-hang-loat-tiem-vang-

sa-luoi-post962199.vov  

https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/hang-loat-tiem-vang-bi-2-nu-

quai-lua-dao-chiem-doat-hang-tram-trieu-dong-417227.html  

https://giaoducthoidai.vn/dak-nong-nhom-doi-tuong-chuyen-lua-hoi-mua-vang-

roi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-post603783.html  

https://nld.com.vn/phap-luat/nhom-nguoi-danh-up-tiem-vang-o-dak-nong-tp-

hcm-dong-nai-20220809154228811.htm  

- Vây bắt đối tượng bị truy nã khi đang lén lút về thăm vợ con 

(Baovephapluat.vn 09/8; Danviet.vn 10/8). Sau hơn một tháng lẩn trốn trong rừng sâu vì 

https://baotintuc.vn/phap-luat/de-nghi-truy-to-xet-xu-hai-doi-tuong-lua-dao-hang-loat-tiem-vang-20220809183926304.htm
https://baotintuc.vn/phap-luat/de-nghi-truy-to-xet-xu-hai-doi-tuong-lua-dao-hang-loat-tiem-vang-20220809183926304.htm
https://bnews.vn/de-nghi-truy-to-xet-xu-hai-doi-tuong-lua-dao-hang-loat-tiem-vang/254214.html
https://bnews.vn/de-nghi-truy-to-xet-xu-hai-doi-tuong-lua-dao-hang-loat-tiem-vang/254214.html
https://www.vietnamplus.vn/de-nghi-truy-to-xet-xu-2-doi-tuong-lua-dao-hang-loat-tiem-vang/810171.vnp
https://www.vietnamplus.vn/de-nghi-truy-to-xet-xu-2-doi-tuong-lua-dao-hang-loat-tiem-vang/810171.vnp
https://cand.com.vn/ban-tin-113/de-nghi-truy-to-2-doi-tuong-chuyen-lua-dao-tai-cac-tiem-vang-i663397/
https://cand.com.vn/ban-tin-113/de-nghi-truy-to-2-doi-tuong-chuyen-lua-dao-tai-cac-tiem-vang-i663397/
https://baodansinh.vn/lua-dao-nhieu-tiem-vang-khap-noi-hai-nu-quai-bi-bat-tai-dak-nong-20220809220207.htm
https://baodansinh.vn/lua-dao-nhieu-tiem-vang-khap-noi-hai-nu-quai-bi-bat-tai-dak-nong-20220809220207.htm
https://zingnews.vn/hai-phu-nu-lua-hang-loat-tiem-vang-post1343939.html
https://congthuong.vn/dak-nong-de-nghi-truy-to-2-doi-tuong-lua-chuyen-tien-qua-tai-khoan-de-chiem-doat-tai-san-216694.html
https://congthuong.vn/dak-nong-de-nghi-truy-to-2-doi-tuong-lua-chuyen-tien-qua-tai-khoan-de-chiem-doat-tai-san-216694.html
https://tienphong.vn/hai-nu-quai-lua-dao-loat-tiem-vang-post1460250.tpo
http://daidoanket.vn/dak-nong-de-nghi-truy-to-doi-tuong-lua-dao-chu-tiem-vang-de-chiem-doat-tai-san-5693512.html
http://daidoanket.vn/dak-nong-de-nghi-truy-to-doi-tuong-lua-dao-chu-tiem-vang-de-chiem-doat-tai-san-5693512.html
https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/nhom-doi-tuong-lua-dao-hang-loat-tiem-vang-sa-luoi-post962199.vov
https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/nhom-doi-tuong-lua-dao-hang-loat-tiem-vang-sa-luoi-post962199.vov
https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/hang-loat-tiem-vang-bi-2-nu-quai-lua-dao-chiem-doat-hang-tram-trieu-dong-417227.html
https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/hang-loat-tiem-vang-bi-2-nu-quai-lua-dao-chiem-doat-hang-tram-trieu-dong-417227.html
https://giaoducthoidai.vn/dak-nong-nhom-doi-tuong-chuyen-lua-hoi-mua-vang-roi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-post603783.html
https://giaoducthoidai.vn/dak-nong-nhom-doi-tuong-chuyen-lua-hoi-mua-vang-roi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-post603783.html
https://nld.com.vn/phap-luat/nhom-nguoi-danh-up-tiem-vang-o-dak-nong-tp-hcm-dong-nai-20220809154228811.htm
https://nld.com.vn/phap-luat/nhom-nguoi-danh-up-tiem-vang-o-dak-nong-tp-hcm-dong-nai-20220809154228811.htm
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Bản tin Điểm báo ngày 10/8/2022  

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

bị truy nã, đối tượng Sùng A Sinh vừa bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ khi 

đang lén lút về thăm vợ con. 

Ngày 9/8, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk 

Nông đã phối hợp với Công an xã Quảng Phú tiến hành vây bắt được đối tượng truy nã 

Sùng A Sinh (SN 1988, trú tại thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông) để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 

251 BLHS. Về đầu trang ./.https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-

trat-tu/vay-bat-doi-tuong-bi-truy-na-khi-dang-len-lut-ve-tham-vo-con-126638.html  

https://danviet.vn/dak-nong-doi-tuong-tron-truy-na-bi-bat-khi-len-ve-nha-tham-

vo-20220810050757589.htm  

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

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 

https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/vay-bat-doi-tuong-bi-truy-na-khi-dang-len-lut-ve-tham-vo-con-126638.html
https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/vay-bat-doi-tuong-bi-truy-na-khi-dang-len-lut-ve-tham-vo-con-126638.html
https://danviet.vn/dak-nong-doi-tuong-tron-truy-na-bi-bat-khi-len-ve-nha-tham-vo-20220810050757589.htm
https://danviet.vn/dak-nong-doi-tuong-tron-truy-na-bi-bat-khi-len-ve-nha-tham-vo-20220810050757589.htm
mailto:bcxb.stttt@daknong.gov.vn

