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PHẦN A: TIN NỔI BẬT TRONG NƯỚC 

- Giá trị tăng thêm từ đất đai rất nhiều nhưng tiền không vào ngân sách 

(VOV.vn 18/9). Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, ngày 

18/9 đã diễn ra Hội thảo chuyên đề với chủ đề “đẩy mạnh cải cách thể chế - hoàn thiện 

chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội”. 

Theo ông Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT, Việt Nam đang bước 

vào giai đoạn phát triển mới từ nay đến 2045 với mục tiêu phải trở thành nước công 

nghiệp có thu nhập cao, tức là phải vượt qua bẫy thu nhập trung bình.  Thông thường, 

các nền kinh tế này lấy nguồn nhân lực chất lượng cao và công nghệ làm động lực; lấy 

quản lý - sử dụng đất đai là vai trò tạo vốn lớn để đầu tư phát triển. Họ tận dụng khuyến 

khích vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) như một nguồn vốn cần tiếp cận gắn với 

chuyển giao công nghệ, nguồn vốn chính cần khai thác được lấy từ vốn tiềm ẩn trong 

đất đai. Về đầu trang 

https://vov.vn/chinh-tri/gia-tri-tang-them-tu-dat-dai-rat-nhieu-nhung-tien-khong-

vao-ngan-sach-post956547.vov  

- Chuyên gia kiến nghị không nên giảm thuế giá trị gia tăng với xăng dầu 

(Laodong.vn 17/9). Tháng 6.2022, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phương án 

giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu. 

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Phụng - nguyên Cục trưởng Cục Thuế 

doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính) cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã 

áp dụng nhiều biện pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, như sử dụng công cụ thuế đối 

với xăng dầu. Về đầu trang 

https://laodong.vn/kinh-doanh/chuyen-gia-kien-nghi-khong-nen-giam-thue-gia-tri-

gia-tang-voi-xang-dau-1094406.ldo  

- Bộ GTVT đề xuất kiểm toán cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 (VTV.vn 18/9). Bộ 

Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Kiểm toán Nhà nước về việc phối hợp thực 

hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp của các Dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Kiểm toán Nhà nước hỗ trợ, chỉ đạo các đơn 

vị kiểm toán chuyên ngành (khu vực) thực hiện kiểm toán hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự 

toán xây dựng công trình các đoạn tuyến/gói thầu xây lắp của các Dự án thành phần 

trước khi thực hiện công tác chỉ định thầu các gói thầu xây lắp đảm bảo tiến độ khởi 

công các Dự án trước ngày 31/12/2022 và triển khai thi công đồng loạt trước ngày 

31/3/2023.Về đầu trang 

https://vtv.vn/kinh-te/bo-gtvt-de-xuat-kiem-toan-cao-toc-bac-nam-giai-doan-2-

20220918173944713.htm  

https://vov.vn/chinh-tri/gia-tri-tang-them-tu-dat-dai-rat-nhieu-nhung-tien-khong-vao-ngan-sach-post956547.vov
https://vov.vn/chinh-tri/gia-tri-tang-them-tu-dat-dai-rat-nhieu-nhung-tien-khong-vao-ngan-sach-post956547.vov
https://laodong.vn/kinh-doanh/chuyen-gia-kien-nghi-khong-nen-giam-thue-gia-tri-gia-tang-voi-xang-dau-1094406.ldo
https://laodong.vn/kinh-doanh/chuyen-gia-kien-nghi-khong-nen-giam-thue-gia-tri-gia-tang-voi-xang-dau-1094406.ldo
https://vtv.vn/kinh-te/bo-gtvt-de-xuat-kiem-toan-cao-toc-bac-nam-giai-doan-2-20220918173944713.htm
https://vtv.vn/kinh-te/bo-gtvt-de-xuat-kiem-toan-cao-toc-bac-nam-giai-doan-2-20220918173944713.htm
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PHẦN B: TIN ĐĂK NÔNG 

I. VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM, NỔI CỘM TRONG NGÀY 

- Tháo gỡ vướng mắc khi thi công hồ chứa nước Đắk N’ting, Đắk Nông 

(TTXVN/Baotintuc.vn/VietnamPlus.vn 18/9). Hàng chục hộ dân tại xã Quảng Sơn, 

huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông đang phải dùng bè tự chế để di chuyển qua khu vực 

thượng nguồn hồ thủy lợi Đắk N’ting sau khi công trình này tích nước. Tình trạng này 

tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và cũng đặt ra câu hỏi về quá trình thi công, xây dựng 

cũng như những tác động của công trình này. 

Ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, xã chưa nhận được 

thông báo về việc tích nước, vận hành của hồ chứa nước Đắk N’ting. Việc tích nước này 

là cần thiết vì cánh đồng lúa khu vực hạ nguồn hồ Đắk N’ting đang bị ngập úng. 

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông - đơn vị chủ đầu tư, 

hồ chứa nước Đắk N’ting đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện. Việc nước dâng cao 

khoảng 3 - 4 tuần nay là do khu vực này đang cao điểm mùa mưa chứ không phải do 

chủ đầu tư hay đơn vị thi công tự ý tích nước, vận hành công trình.Về đầu trang  

https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/thao-go-vuong-mac-khi-thi-cong-ho-chua-

nuoc-dak-ntingdak-nong-20220918114437800.htm  

https://www.vietnamplus.vn/dak-nong-nguoi-dan-phai-che-be-qua-song-vi-ho-

thuy-loi-tich-nuoc/816955.vnp  

- Đắk Nông: Thu hồi 61/65 sổ đỏ cấp trái quy định, 4 sổ đã chuyển nhượng xử 

lý thế nào? (Infonet.vietnamnet.vn 16/9; Vtv.vn 16/9; Kênh VTV8 - Chương trình Nóng 

cùng V8 ngày 16/9). Chiều 16/9, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Hợp, Phó 

Chủ tịch huyện Đắk Glong cho biết, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, địa 

phương đang tiến hành thu hồi 65 cuốn sổ đỏ cấp sai quy định cho người dân. 

Ông Hợp thông tin thêm, hiện UBND huyện Đắk Glong đã thu hồi được 61 sổ đỏ, 

4 sổ còn lại chưa thu hồi được là do người dân đã sang nhượng với nhau nên sẽ ra tòa án 

giải quyết. 

Liên quan đến vụ việc này hiện, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông đã giao cho Công 

an tỉnh Đắk Nông điều tra, xác minh dấu hiệu hình sự trong vụ cấp 65 sổ đỏ nêu trên. 

Về đầu trang  

https://infonet.vietnamnet.vn/chi-dao-thu-hoi-hang-tram-so-do-cap-trai-quy-dinh-

tai-huyen-dak-g-long-6-5000366.html  

https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-xem-xet-thu-hoi-hang-tram-so-do-cap-sai-o-ta-dung-

20220916155236493.htm  

- Đắk Nông dự án 400 tỷ chậm khởi công do vướng giải phóng mặt bằng 

(Vtv.vn 18/9; Kênh VTV8 - Chương trình Nóng cùng V8 ngày 18/9). Tại tỉnh Đắk Nông, 

dự án Quảng trường Trung tâm thành phố Gia Nghĩa, theo kế hoạch, được tiến hành bàn 

giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 31/7/2022 và dự kiến khởi công vào đầu tháng 

9/2022. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thực hiện xong khâu giải phóng mặt bằng, 

còn nhiều hộ dân thuộc dự án chưa đồng thuận với các chính sách hỗ trợ, đền bù nên 

buộc chính quyền địa phương phải lùi thời gian khởi công. 

Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố Gia Nghĩa có tổng mức đầu tư 400 tỷ 

đồng. Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tiếp tục xây dựng 

https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/thao-go-vuong-mac-khi-thi-cong-ho-chua-nuoc-dak-ntingdak-nong-20220918114437800.htm
https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/thao-go-vuong-mac-khi-thi-cong-ho-chua-nuoc-dak-ntingdak-nong-20220918114437800.htm
https://www.vietnamplus.vn/dak-nong-nguoi-dan-phai-che-be-qua-song-vi-ho-thuy-loi-tich-nuoc/816955.vnp
https://www.vietnamplus.vn/dak-nong-nguoi-dan-phai-che-be-qua-song-vi-ho-thuy-loi-tich-nuoc/816955.vnp
https://infonet.vietnamnet.vn/chi-dao-thu-hoi-hang-tram-so-do-cap-trai-quy-dinh-tai-huyen-dak-g-long-6-5000366.html
https://infonet.vietnamnet.vn/chi-dao-thu-hoi-hang-tram-so-do-cap-trai-quy-dinh-tai-huyen-dak-g-long-6-5000366.html
https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-xem-xet-thu-hoi-hang-tram-so-do-cap-sai-o-ta-dung-20220916155236493.htm
https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-xem-xet-thu-hoi-hang-tram-so-do-cap-sai-o-ta-dung-20220916155236493.htm
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thành phố Gia Nghĩa trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của tỉnh Đắk 

Nông. 

Chính quyền thành phố Gia Nghĩa đã thành lập nhiều đoàn công tác, tổ chức nhiều 

đợt vận động, tuyên truyền và trao đổi với người dân để làm rõ một số số vướng mắc 

liên quan đến chính sách đền bù, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Tuy nhiên, người dân vẫn 

chưa đồng thuận. Việc chậm giải phóng mặt bằng buộc Đắk Nông phải điều chỉnh lùi kế 

hoạch bàn giao mặt bằng và khởi công dự án đến tháng 10/2022. Về đầu trang  

https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-du-an-400-ty-cham-khoi-cong-do-vuong-giai-phong-

mat-bang-20220918152724838.htm  

- Ám ảnh cung đường về xã nông thôn mới 'vá rồi lại rách' (Tienphong.vn 17/9; 

Vtc.vn 18/9). Đường về xã Nam Dong (huyện Cư Jút) trở thành nỗi ám ảnh của người 

dân vì đã xuống cấp nghiêm trọng, “ổ gà”, “ổ voi”, thậm chí xuất hiện cả các “ao nước” 

giữa đường. 

Theo ghi nhận của Tiền Phong, đoạn đường liên xã nối trung tâm huyện Cư Jút và 

xã Nam Dong đã hư hỏng nặng. Nhất là khu vực trung tâm chợ Nam Dong và đoạn qua 

các trường học như Trường THPT Phan Bội Châu. Những khu vực này xuất hiện rất 

nhiều “ổ voi”, thậm chí cả “ao nước” giữa đường khiến việc tham gia giao thông của 

người dân gặp nhiều khó khăn. 

Đại diện UBND huyện Cư Jút cho biết, tuyến đường vào xã Nam Dong đã hư hỏng 

nghiêm trọng, phải đầu tư làm lại mới chứ không thể sửa chữa. Do kinh phí đầu tư lớn, 

UBND tỉnh Đắk Nông dự kiến đầu tư đường trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

2021- 2025. Về đầu trang  

https://tienphong.vn/am-anh-cung-duong-ve-xa-nong-thon-moi-va-roi-lai-rach-

post1470437.tpo  

https://vtc.vn/can-canh-tuyen-duong-lien-xa-chang-chit-o-voi-o-ga-o-dak-nong-

dan-keu-troi-ar701507.html  

- Nhà dân bị ngập sau mưa, chính quyền cho biết sẽ sửa chữa đoạn đường 

(Plo.vn 17/9). Nhiều nhà dân ở phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bị 

ngập nước sau trận mưa lớn. Chính quyền cho biết đã đưa đoạn đường bị ngập này vào 

dự án sửa chữa.  

Bà PTQ (ngụ phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) phản ánh 

khoảng sáu năm nay gia đình chị cùng nhiều hộ dân khác sống trong cảnh khốn khổ. Cứ 

sau mỗi trận mưa, nước từ đường quốc lộ 14 tràn vào nhà, cụ thể như cơn mưa lớn diễn 

ra cách đây vài ngày.  

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Đắk Nông cho biết đã nắm được vụ 

việc nhiều người dân sinh sống bên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14, đoạn qua phường 

Quảng Thành, TP Gia Nghĩa) bị nước ngập vào nhà sau cơn mưa lớn.Về đầu trang  

https://plo.vn/nha-dan-bi-ngap-sau-mua-chinh-quyen-cho-biet-se-sua-chua-doan-

duong-post698254.html  

II. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Quy hoạch tỉnh Đắk Nông: Xác định 3 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội 

(Congthuong.vn 16/9; Nld.com.vn 18/9; Nhandan.vn 16/9; Danviet.vn 16/9; 

Tamnhin.trithuccuocsong.vn 17/9, vnanet.vn/ttxvn 16/9; Truyenhinhdaknong 16/9; 

https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-du-an-400-ty-cham-khoi-cong-do-vuong-giai-phong-mat-bang-20220918152724838.htm
https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-du-an-400-ty-cham-khoi-cong-do-vuong-giai-phong-mat-bang-20220918152724838.htm
https://tienphong.vn/am-anh-cung-duong-ve-xa-nong-thon-moi-va-roi-lai-rach-post1470437.tpo
https://tienphong.vn/am-anh-cung-duong-ve-xa-nong-thon-moi-va-roi-lai-rach-post1470437.tpo
https://vtc.vn/can-canh-tuyen-duong-lien-xa-chang-chit-o-voi-o-ga-o-dak-nong-dan-keu-troi-ar701507.html
https://vtc.vn/can-canh-tuyen-duong-lien-xa-chang-chit-o-voi-o-ga-o-dak-nong-dan-keu-troi-ar701507.html
https://plo.vn/nha-dan-bi-ngap-sau-mua-chinh-quyen-cho-biet-se-sua-chua-doan-duong-post698254.html
https://plo.vn/nha-dan-bi-ngap-sau-mua-chinh-quyen-cho-biet-se-sua-chua-doan-duong-post698254.html
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Baodaknong 16/9; vietnamhoinhap 16/9). Tại "Hội thảo góp ý quy hoạch tỉnh Đắk 

Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050", các đơn vị tư vấn đã đề xuất 3 trụ cột 

phát triển kinh tế - xã hội.  

Ba trụ cột phát triển kinh tế của Đắk Nông trong giai đoạn tới được đề xuất gồm Tổ 

hợp công bôxít - nhôm - luyện kim và công nghiệp năng lượng sạch; Nông nghiệp bền 

vững thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với thị trường và Du lịch. Đơn vị tư vấn đề 

xuất lộ trình phát triển, mục tiêu cần đạt ở 3 mốc thời gian quan trọng: 2025; 2030 và 

tầm nhìn đến 2050 với các kịch bản, giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể. 

Trong thời gian diễn ra Hội thảo, sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng Quy 

hoạch, các đại biểu dự Hội thảo đã thảo luận, phản biện, đánh giá về các nội dung quan 

điểm phát triển, mục tiêu, kịch bản phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột 

phá thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

Có những chia sẻ về lộ trình phát triển của tỉnh Đắk Nông, TS. Nguyễn Trọng 

Uyên, Nguyên Viện phó Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) cho rằng, một trong những điểm cần quan tâm của quy hoạch tỉnh 

Đắk Nông lần này đó là phải phát huy được những đặc thù, những khác biệt và khắc 

phục những cái tương đồng giữa vùng, miền và các tỉnh lân cận. Về đầu trang  

https://congthuong.vn/quy-hoach-tinh-dak-nong-xac-dinh-3-tru-cot-phat-trien-

kinh-te-xa-hoi-220269.html  

https://nld.com.vn/mien-trung-tay-nguyen/quy-hoach-dak-nong-se-the-nao-

20220918111740428.htm  

https://nhandan.vn/nhieu-dong-gop-hoan-thien-quy-hoach-tinh-dak-nong-

post715583.html  

https://danviet.vn/hoi-thao-khoa-hoc-lay-y-kien-gop-y-quy-hoach-tinh-dak-nong-

20220916163028432.htm  

https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/hoi-thao-khoa-hoc-tham-van-quy-hoach-tinh-

dak-nong-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-125163.html  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/quy-hoach-tinh-nen-tang-vung-chac-de-dak-

nong-co-buoc-dot-pha-trong-tuong-lai-14384.htm 

https://vtv.vn/video/thoi-su-18h-vtv8-16-9-2022-579056.htm 

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/quy-hoach-tinh-bai-ban-de-tao-dot-

pha-manh-me-95104.html 

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/gan-200-dai-bieu-tham-gia-hoi-thao-

quy-hoach-tinh-dak-nong-95094.html 

- Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông làm việc với Tập đoàn TH (Truyenhinhdaknong.vn 

16/9). Sáng 16/9, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh 

Đắk Nông chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn TH. Dự buổi làm việc 

có đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo 

UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan. 

Tại buổi làm việc, Tập đoàn TH đã trình chiếu giới thiệu sơ lược về doanh nghiệp. 

Đây là tập đoàn chuyên sản xuất sữa, các chế phẩm từ sữa, nước… Bà Thái Hương, Chủ 

tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH đã chia sẻ về cách thức đầu tư, các lĩnh vực thế 

mạnh và các dự án lớn đang được tập đoàn triển khai. Phía Tập đoàn TH đã đề nghị 

nghiên cứu, khảo sát đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.  

https://congthuong.vn/quy-hoach-tinh-dak-nong-xac-dinh-3-tru-cot-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-220269.html
https://congthuong.vn/quy-hoach-tinh-dak-nong-xac-dinh-3-tru-cot-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-220269.html
https://nld.com.vn/mien-trung-tay-nguyen/quy-hoach-dak-nong-se-the-nao-20220918111740428.htm
https://nld.com.vn/mien-trung-tay-nguyen/quy-hoach-dak-nong-se-the-nao-20220918111740428.htm
https://nhandan.vn/nhieu-dong-gop-hoan-thien-quy-hoach-tinh-dak-nong-post715583.html
https://nhandan.vn/nhieu-dong-gop-hoan-thien-quy-hoach-tinh-dak-nong-post715583.html
https://danviet.vn/hoi-thao-khoa-hoc-lay-y-kien-gop-y-quy-hoach-tinh-dak-nong-20220916163028432.htm
https://danviet.vn/hoi-thao-khoa-hoc-lay-y-kien-gop-y-quy-hoach-tinh-dak-nong-20220916163028432.htm
https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/hoi-thao-khoa-hoc-tham-van-quy-hoach-tinh-dak-nong-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-125163.html
https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/hoi-thao-khoa-hoc-tham-van-quy-hoach-tinh-dak-nong-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-125163.html
https://truyenhinhdaknong.vn/news/quy-hoach-tinh-nen-tang-vung-chac-de-dak-nong-co-buoc-dot-pha-trong-tuong-lai-14384.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/quy-hoach-tinh-nen-tang-vung-chac-de-dak-nong-co-buoc-dot-pha-trong-tuong-lai-14384.htm
https://vtv.vn/video/thoi-su-18h-vtv8-16-9-2022-579056.htm
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/quy-hoach-tinh-bai-ban-de-tao-dot-pha-manh-me-95104.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/quy-hoach-tinh-bai-ban-de-tao-dot-pha-manh-me-95104.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/gan-200-dai-bieu-tham-gia-hoi-thao-quy-hoach-tinh-dak-nong-95094.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/gan-200-dai-bieu-tham-gia-hoi-thao-quy-hoach-tinh-dak-nong-95094.html
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Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã giới thiệu sơ lược về tiềm năng, thế 

mạnh và định hướng kêu gọi đầu tư, phát triển của tỉnh. Đắk Nông rất mong muốn có 

những doanh nghiệp lớn như Tập đoàn TH đến khảo sát, đầu tư tại tỉnh để góp phần và 

sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh rất hoan nghênh và đánh giá cao việc Tập đoàn 

TH đã trở lại Đắk Nông. Tỉnh rất mong muốn lần trở lại này, Tập đoàn TH sẽ nghiên 

cứu, khảo sát được những dự án tiềm năng để đầu tư tại địa phương. Tỉnh Đắk Nông 

cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa để Tập đoàn TH triển khai các dự án. Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/lanh-dao-tinh-dak-nong-lam-viec-voi-tap-

doan-th-14381.htm  

- Tập huấn kỹ năng số cho 4.000 người (Baodaknong.org.vn 16/9). Chiều 16/9, 

Sở TT&TT tỉnh Đắk Nông phối hợp Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ TT&TT) tổ chức 

Hội nghị tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về Tổ công nghệ số cộng 

đồng; phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; hướng dẫn sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt 

Viettel Money, VNPT Money; hướng dẫn nền tảng mua bán trên sàn thương mại điện 

tử, sàn Voso và Postmart; hướng dẫn cài đặt và sử dụng trình duyệt Cốc cốc; kỹ năng sử 

dụng phần mềm bảo đảm an toàn thông tin mạng… 

Theo Sở TT&TT, toàn tỉnh hiện đã thành lập 100% tổ công nghệ số cộng đồng cấp 

xã, phường, thị trấn và các thôn, bon, với trên 4.100 thành viên tham gia. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/tap-huan-ky-nang-so-cho-4-000-nguoi-

95103.html  

III. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Đến năm 2025 không còn giao dịch bằng tiền mặt qua Kho bạc 

(Haiquanonline.com.vn 17/9). Thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền 

mặt, hiện nay, số lượng giao dịch bằng tiền mặt trên toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước 

(KBNN) đã giảm mạnh. Điều này giúp mục tiêu đến cuối năm 2025 không còn giao 

dịch chi bằng tiền mặt và tiếp tục giảm các giao dịch thu bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà 

nước dần trở thành hiện thực. 

Theo báo cáo từ KBNN Đắk Nông, để thực hiện thành công Đề án phát triển thanh 

toán không dùng tiền mặt, đơn vị đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-KBĐN phê duyệt 

kế hoạch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại KBNN Đắk Nông đến năm 2025 

và một số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp gửi các cơ quan liên quan để triển 

khai thực hiện tốt đề án. 

Với các giải pháp đã thực hiện, số lượng giao dịch và số món phát sinh trong công 

tác thu, chi tiền mặt qua KBNN Đắk Nông đã giảm xuống đáng kể. Đặc biệt, từ tháng 

6/2022, tại các đơn vị KBNN Cư Jút, Đắk Song, Đắk GLong, Đắk RLấp và tại Văn 

phòng KBNN Đắk Nông không còn phát sinh giao dịch thu chi tiền mặt.  

Thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân bỏ 

thói quen giao dịch bằng tiền mặt. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện kết nối giữa hạ tầng của 

KBNN với các cơ quan Thuế, Hải quan, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thanh 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/lanh-dao-tinh-dak-nong-lam-viec-voi-tap-doan-th-14381.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/lanh-dao-tinh-dak-nong-lam-viec-voi-tap-doan-th-14381.htm
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/tap-huan-ky-nang-so-cho-4-000-nguoi-95103.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/tap-huan-ky-nang-so-cho-4-000-nguoi-95103.html
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toán điện tử liên ngân hàng quốc gia (IPBS) và hệ thống thanh toán của các ngân hàng 

thương mại. Về đầu trang  

https://haiquanonline.com.vn/den-nam-2025-khong-con-giao-dich-bang-tien-mat-

qua-kho-bac-167031.html  

IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- Đắk Nông triển khai cung cấp dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình năm 

2022 (Gia đình & Xã hội 17/9, tr7). Nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về 

công tác Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình (DS-KHHGĐ), chỉ tiêu các biện pháp tránh 

thai trong năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) triển khai kế 

hoạch tổ chức cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại các xã trên địa bàn huyện. 

Theo đó, Trung tâm Y tế huyện tổ chức cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại 6/6 xã thuộc 

huyện, các dịch vụ được cung cấp bao gồm đặt vòng tránh thai, cấy que tránh thai, cấp 

phát bao cao su, thuốc uống tránh thai, khám và điều trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, 

tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ. 

Việc cung cấp các dịch vụ KHHGĐ đã góp phần giúp công tác DS-KHHGĐ đạt 

các kết quả mong đợi như: Sớm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số, giảm tỉ lệ 

sinh con thứ 3 tại địa bàn huyện, thực hiện quy mô gia đình ít con, no ấm bình đẳng và 

tiến bộ, đảm bảo các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ đến với người dân 

một cách kịp thời và hiệu quả. Về đầu trang  

- Vùng lõi nghèo có điện lưới (Kênh VTV1 - Chương trình Thời sự 16h ngày 18/9 

tại phút 4:20). Tại Đắk Nông, việc đầu tư đưa điện lưới quốc gia về các vùng khó khăn 

được ưu tiên nhằm hoàn thành tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới và 

góp phần quan trọng thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền 

vững. Ghi nhận tại Đắk Glong, huyện nghèo nhất của Đắk Nông. 

https://vtv.vn/video/thoi-su-16h-vtv1-18-9-2022-579367.htm  

Về đầu trang   

- Nỗ lực thực hiện chính sách ổn định dân cư (Qdnd.vn 18/9; Quân đội nhân dân 

18/9, tr6). Tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông là tỉnh có số lượng dân di cư tự do 

(DCTD) nhiều thứ 2, chỉ sau tỉnh Đắk Lắk. Trong những năm qua, tỉnh Đắk Nông đã có 

nhiều nỗ lực thực hiện các chính sách ổn định dân DCTD. 

Trước tình trạng dân DCTD đến đông, có thời điểm ồ ạt, tỉnh Đắk Nông đã kiến 

nghị Trung ương hỗ trợ, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương triển khai 

nhiều chương trình, dự án ổn định dân cư, như bố trí định canh, định cư vào vùng quy 

hoạch; tạo điều kiện cho bà con được nhập khẩu tại nơi ở mới.  

Riêng giai đoạn từ năm 2005 đến nay, Đắk Nông đã lập và triển khai 14 dự án, với 

mục tiêu định canh, định cư cho 8.660 hộ; tổng kinh phí 953,566 tỷ đồng, trong đó ngân 

sách Trung ương 859,299 tỷ đồng, ngân sách địa phương và nguồn vốn khác 94,267 tỷ 

đồng. Cũng từ năm 2005 đến nay, có 1.078 hộ DCTD trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được 

cấp 543,12ha đất ở và đất sản xuất, trong đó có 43,12ha đất ở và 500ha đất sản xuất. 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn 7.931 hộ, với 35.667 nhân khẩu là dân 

DCTD chưa được bố trí, sắp xếp ổn định. Trong đó có 3.749 hộ, với 16.836 nhân khẩu 

nằm trong các dự án quy hoạch đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt và đang triển 

khai thực hiện; 4.182 hộ, với 18.831 nhân khẩu chưa được bố trí, đang sinh sống rải rác 

https://haiquanonline.com.vn/den-nam-2025-khong-con-giao-dich-bang-tien-mat-qua-kho-bac-167031.html
https://haiquanonline.com.vn/den-nam-2025-khong-con-giao-dich-bang-tien-mat-qua-kho-bac-167031.html
https://vtv.vn/video/thoi-su-16h-vtv1-18-9-2022-579367.htm
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trên đất lâm nghiệp, thuộc rừng sản xuất, rừng phòng hộ, cần phải quy hoạch, bố trí 

trong thời gian tới. 

Mục tiêu của tỉnh Đắk Nông là sớm ổn định cuộc sống cho 7.931 hộ, với 35.667 

nhân khẩu là dân DCTD chưa được bố trí, sắp xếp, nhất là số hộ đang sống rải rác trong 

rừng bên ngoài vùng quy hoạch dân cư. Đắk Nông phấn đấu đến năm 2025 không còn 

tình trạng dân DCTD chưa được bố trí vào vùng quy hoạch và đến năm 2030 bảo đảm 

ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất bền vững cho các hộ dân DCTD trên địa bàn. Về 

đầu trang  

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/dan-toc-ton-giao/chinh-sach-phat-trien/no-luc-thuc-

hien-chinh-sach-on-dinh-dan-cu-705673  

- Đắk Nông: Xử phạt trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

(Moitruongvadothi.vn 16/9). Ông Trương Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Nam Dong, 

huyện Cư Jut vừa ra Quyết định số 11/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với 

ông Phạm Giang Long trú tại thôn 2, xã Tâm Thắng về việc, đã tự ý chuyển đổi đất 

trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp với số tiền là 4.000.000 đồng. 

Cụ thể, ông Phạm Giang Long đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính chuyển đất 

trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyển cho phép; diện tích chuyển đổi là 121 m2, tại thửa đất số 35, tờ bản đồ số 37, địa 

chỉ thôn Tân Bình, xã Nam Dong theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 11, Nghị định 

số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai. Về đầu trang  

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-xu-phat-truong-hop-tu-y-chuyen-doi-

muc-dich-su-dung-dat-a110848.html  

- Thắt chặt nghĩa tình quân dân vùng biên (Nld.com.vn 17/9; Người lao động 

17/9, tr3). Ngày 16-9, tại xã Đăk D’Rông và xã Đắk Wil của huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông, Ban Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức chương trình "Dân vận khéo - Kết nối 

biên cương" năm 2022. 

Đắk Nông là 1 trong 6 tỉnh biên giới được Ban Dân vận Thành ủy TP HCM chọn 

tổ chức chương trình "Dân vận khéo - Kết nối biên cương" năm 2022, diễn ra từ ngày 

15-8 đến 31-12, cùng với An Giang, Tây Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum. 

Tại huyện Cư Jút, chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. Ban tổ chức 

chương trình đã thăm hỏi, động viên, trao tặng các công trình mang đậm dấu ấn "Dân 

vận khéo" cho cán bộ, chiến sĩ, người dân nơi đây. Bên cạnh đó, công trình "Dân vận 

khéo - Nghĩa tình quân dân" trao tặng 20 giỏ quà nhu yếu phẩm cho các hộ đồng bào 

dân tộc thiểu số và chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm chốt dân phòng biên giới 

khó khăn. Ban tổ chức cũng trao tặng 2 công trình văn hóa, thể dục - thể thao. 

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình này, ban tổ chức đã trao tặng 5 lá cờ Tổ 

quốc do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" 

của Báo Người Lao Động và 2.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" 

của chương trình này cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Cư Jút. Về đầu trang  

https://nld.com.vn/thoi-su/that-chat-nghia-tinh-quan-dan-vung-bien-

20220916225205544.htm  

- Tỉnh Đắk Nông: Đẩy mạnh chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi 

(Ngaymoionline.com.vn 16/9). Tỉnh Đắk Nông hiện có 71 cơ sở Hội Người cao tuổi 

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/dan-toc-ton-giao/chinh-sach-phat-trien/no-luc-thuc-hien-chinh-sach-on-dinh-dan-cu-705673
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/dan-toc-ton-giao/chinh-sach-phat-trien/no-luc-thuc-hien-chinh-sach-on-dinh-dan-cu-705673
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-xu-phat-truong-hop-tu-y-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-a110848.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-xu-phat-truong-hop-tu-y-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-a110848.html
https://nld.com.vn/thoi-su/that-chat-nghia-tinh-quan-dan-vung-bien-20220916225205544.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/that-chat-nghia-tinh-quan-dan-vung-bien-20220916225205544.htm
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(NCT) với 713 Chi hội thôn, bon, tổ dân phố; 32.200 hội viên NCT, trong đó có 2.200 

hội viên dưới 60 tuổi; hơn 3.458 NCT tham gia sinh hoạt tại 166 Câu lạc bộ. 

Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 

3.458 NCT tham gia sinh hoạt tại 166 CLB với nhiều loại hình phong phú, đa dạng như 

Liên thế hệ tự giúp nhau, dưỡng sinh, thơ ca, cồng chiêng, cờ tướng, sinh vật cảnh, dệt 

thổ cẩm, văn nghệ, thể dục - thể thao... 

Các cấp Hội NCT tích cực tham gia các phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương 

sáng”, “NCT sản xuất kinh doanh giỏi”, “NCT tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh, bảo vệ môi trường", “Toàn dân phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò 

NCT”; tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa, chung tay vì người nghèo … 

Trong thời gian tới, Hội NCT tỉnh sẽ triển khai các hoạt động trong "Tháng hành 

động vì NCT"; tổ chức vận động nguồn lực từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng 

cuộc sống của NCT về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ NCT nghèo, 

NCT hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể 

dục thể thao của người trung, cao tuổi, liên hoan “Tiếng hát NCT” ở địa phương, cơ sở 

từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2022. Về đầu trang  

https://ngaymoionline.com.vn/day-manh-cham-soc-phat-huy-vai-tro-nguoi-cao-

tuoi-37550-37550.html  

V. Y TẾ - GIÁO DỤC 

- Đắk Nông: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid 19 

(Moitruongvadothi.vn 19/9). Tỉnh ủy Đắk Nông vừa có Văn bản số 1019-CV/TU về 

việc, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh 

trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid 19. 

Theo đó, các Huyện ủy, Đảng ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy: Tiếp tục chỉ đạo 

quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm của 

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo Trung Ương, Tỉnh ủy về công tác 

phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đồng thời nêu rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, ban ngành, đoàn thể và người 

đứng đầu trong việc lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền triển khai các giải pháp tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid 19, đảm bảo không bỏ sót đối tượng nào cần tiêm, tăng cường tỷ lệ 

bao phủ vắc xin và đảm bảo đủ vắc xin, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế cho công 

tác phòng chống dịch bệnh.Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến phức tạp của dịch 

bệnh nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của Covid 19, chủ động các phương án đáp 

ứng kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

liên quan tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tuyệt đối không chủ 

quan, huy động toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống dịch 

trong bối cảnh mới. Về đầu trang  

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-

phong-chong-dich-covid-19-a111010.html  

- Đắk Nông kiến nghị có chính sách đãi ngộ thu hút nhân lực chất lượng cao 

ngành Y tế (TTXVN/Baotintuc.vn 17/9). Theo Sở Y tế Đắk Nông, từ năm 2018 đến nay, 

toàn tỉnh đã có 63 bác sỹ xin nghỉ việc, 11 bác sỹ xin chuyển công tác ra ngoài tỉnh. 

https://ngaymoionline.com.vn/day-manh-cham-soc-phat-huy-vai-tro-nguoi-cao-tuoi-37550-37550.html
https://ngaymoionline.com.vn/day-manh-cham-soc-phat-huy-vai-tro-nguoi-cao-tuoi-37550-37550.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-phong-chong-dich-covid-19-a111010.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-phong-chong-dich-covid-19-a111010.html
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Tình trạng này khiến nhân lực ngành Y tế ngày càng thiếu trầm trọng, ảnh hưởng tới 

công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập. 

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Nông, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là 

do thu nhập thấp. Hiện mức lương của bác sỹ mới ra trường chỉ ở mức gần 3,5 triệu 

đồng/tháng. Mức lương này "chỉ đảm bảo một phần nhu cầu cuộc sống". Trong khi đó, 

thu nhập tại các cơ sở y tế ngoài công lập thường cao hơn ít nhất từ 3-4 lần. Do đó, phần 

lớn bác sỹ xin nghỉ việc để chuyển từ khu vực công sang khu vực tư. 

Theo Sở Y tế Đắk Nông, trước mắt, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện cố gắng vận động lực lượng y bác sỹ tiếp tục gắn bó với 

khu vực công bằng việc thực hiện đúng, đủ, tốt việc chi trả các chế độ, chính sách theo 

quy định. Đồng thời, các đơn vị quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho lực lượng này, 

ưu tiên cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ các y bác sỹ. Về đầu trang  

https://baotintuc.vn/y-te/dak-nong-kien-nghi-co-chinh-sach-dai-ngo-thu-hut-nhan-

luc-chat-luong-cao-nganh-y-te-20220917090003845.htm  

- Không để học sinh thiếu sách giáo khoa (Baodaknong.org.vn 19/9). Do nhiều 

nguyên nhân, năm học 2022-2023 tình trạng thiếu sách giáo khoa diễn ra cục bộ tại một 

số trường học trên địa bàn tỉnh. Ngành Giáo dục đã và đang triển khai các giải pháp, 

bảo đảm hỗ trợ kịp thời nguồn sách giáo khoa phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. 

Năm học 2022-2023, toàn huyện Đắk Glong có 22 trường tiểu học và THCS với 

hơn 16.000 học sinh. Bà Đinh Thị Hằng, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT huyện cho biết: 

“Hiện nay, toàn huyện còn khoảng 10% học sinh thiếu sách giáo khoa đang được phòng 

và các trường tích cực vận động từ các nguồn để hỗ trợ học sinh trong thời gian sớm 

nhất”. 

Trước thực trạng học sinh khó khăn chưa có sách giáo khoa, Sở GD-ĐT đã kêu gọi 

và được Công ty Cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Nam, Nhà xuất bản Giáo dục 

tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 150 bộ sách giáo khoa các khối lớp 6, 7, 10. Sau khi tiếp 

nhận, Sở GD-ĐT đã tổ chức trao tặng trực tiếp cho thư viện các nhà trường; trong đó ưu 

tiên cho các trường có nhiều học sinh thiếu sách, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc 

thiểu số. Các bộ sách được giao thư viện trường bảo quản, học sinh có thể đăng ký 

mượn để học. Các trường sẽ yêu cầu học sinh bảo quản tốt để cuối năm học trả lại thư 

viện và tiếp tục cho các lớp sau có nhu cầu mượn học. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/giao-duc-dao-tao/khong-de-hoc-sinh-thieu-sach-giao-

khoa-95119.html  

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông tổ chức tuyển sinh và nhập học đợt 

1 (Giáo dục & Thời đại 17/9, tr7). Tính đến ngày 16/9, Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Đắk Nông đã tổ chức tuyển sinh và nhập học đợt 1 cho hơn 300 tân HS, SV. Trường tổ 

chức nhiều hoạt động thiết thực trong “Tuần sinh hoạt công dân HS, SV đầu khóa năm 

học 2022 – 2023”.  

Tại đây, thầy, cô giáo, các chuyên gia sẽ trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin 

cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; cũng 

như chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục nghề nghiệp; giáo dục chính trị, chế độ, 

chính sách; khen thưởng, kỷ luật...  

Ngoài ra, HS, SV được nghe phổ biến về Quy chế đào tạo; Quy định về kiểm tra, 

thi; chương trình đào tạo; kế hoạch học tập; Quán triệt công tác an ninh, trật tự; thông 

https://baotintuc.vn/y-te/dak-nong-kien-nghi-co-chinh-sach-dai-ngo-thu-hut-nhan-luc-chat-luong-cao-nganh-y-te-20220917090003845.htm
https://baotintuc.vn/y-te/dak-nong-kien-nghi-co-chinh-sach-dai-ngo-thu-hut-nhan-luc-chat-luong-cao-nganh-y-te-20220917090003845.htm
http://baodaknong.org.vn/giao-duc-dao-tao/khong-de-hoc-sinh-thieu-sach-giao-khoa-95119.html
http://baodaknong.org.vn/giao-duc-dao-tao/khong-de-hoc-sinh-thieu-sach-giao-khoa-95119.html
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tin về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chương trình công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên của trường năm học 2022-2023. Về đầu trang  

- Mang con chữ đến vùng cao (Svvn.tienphong.vn 18/9). Tiếp nối thành công của 

ba mùa chiến dịch trước, năm nay, Chiến dịch DOP 2022 chọn tổ chức tại thôn Bãi Trâu 

3 (tỉnh Đắk Nông), nhằm mang lại một mùa Hè ý nghĩa cho các em nhỏ tại đây. 

Trong điều kiện đi lại khó khăn, hầu như không có sóng điện thoại và Internet, 

chiến dịch năm nay đã mang lại nhiều hoạt động bổ ích cho các em nhỏ. Theo đó, các 

tình nguyện viên thay nhau dạy các môn về kỹ năng sống và hướng nghiệp cho các em 

lớp Thiên thần (6-11 tuổi), Ước mơ (12-14 tuổi) và Hy vọng (15-17 tuổi). Bên cạnh đó, 

các tiết khoa học thường thức cũng được tổ chức song song 3 buổi trên tuần để các em 

hiểu hơn về các hiện tượng thường gặp trong cuộc sống. Ngoài ra, các tình nguyện viên 

còn chiếu những thước phim ý nghĩa nhằm truyền tải nhiều bài học và thông điệp đến 

các em. Mỗi cuối tuần, các em sẽ được tham gia các ngày hội tích hợp kiến thức như 

Ngày hội thể thao, Ngày hội môi trường... 

Trải qua gần nửa năm chuẩn bị nhân lực và vật lực, Chiến dịch DOP 2022 không 

chỉ mở ra cho các em nhỏ một thế giới quan mới, mà còn tạo ra những hoạt động khăng 

khít với người dân bản, nêu cao tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc nói chung và người 

Kinh với người H’mông nói riêng. Nhiều người dân không biết nói tiếng Kinh đã chủ 

động giao tiếp với các bạn hơn thông qua ánh mắt, cử chỉ... Về đầu trang  

https://svvn.tienphong.vn/mang-con-chu-den-vung-cao-post1470699.tpo  

VI. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Công an Đắk Nông nâng cao năng lực, hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ 

(Cand.com.vn 18/9; Công an nhân dân 18/9, tr3). Trong 5 năm trở lại đây, toàn tỉnh 

Đắk Nông xảy ra 50 sự cố, tai nạn, trong đó có 40 vụ đuối nước. Tỉnh đã điều động 150 

lượt phương tiện, trang thiết bị, cùng gần 500 lượt cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh 

sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tham gia tìm kiếm, Cứu nạn cứu hộ (CNCH), cứu 

được 21 người, hướng dẫn cho 24 người thoát nạn, cứu vớt được nhiều tài sản có giá trị 

cho Nhà nước và nhân dân.... 

Trong 5 năm qua (2017-2021), trên cơ sở tham mưu của lực lượng Công an, 

UBND tỉnh Đắk Nông đã tập trung chỉ đạo các mặt công tác về CNCH theo hướng khẩn 

trương, quyết liệt, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý Nhà nước về PCCC, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của 

các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong công tác CNCH. Công tác tuyên truyền, xây 

dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH được triển khai sâu rộng, đa dạng, 

có nhiều đổi mới; công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH 

được coi trọng… 

Ngày 29/10/2021, tại thành phố Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức thành 

công thực tập phương án chữa cháy và CNCH huy động nhiều lực lượng phương tiện 

năm 2021. Đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Nông tổ chức thực tập phương án chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ với quy mô cấp tỉnh, lực lượng, phương tiện được huy động với số 

lượng lớn nhất từ trước đến nay... Về đầu trang  

https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-dak-nong-nang-cao-nang-luc-hieu-

qua-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-i667860/  

https://svvn.tienphong.vn/mang-con-chu-den-vung-cao-post1470699.tpo
https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-dak-nong-nang-cao-nang-luc-hieu-qua-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-i667860/
https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-dak-nong-nang-cao-nang-luc-hieu-qua-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-i667860/
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- Bắt đối tượng biến hội trường thôn thành điểm tiêm chích ma túy 

(Laodong.vn 16/9). Ngày 16.9, Công an huyện Đắk R’lấp cho biết, đơn vị vừa bắt quả 

tang đối tượng Nguyễn Đức Thọ (SN 1974) trú tại thôn 7, xã Nhân Cơ về hành vi tàng 

trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Đức Thọ từng có 4 tiền án và 1 tiền sự. 

Sau khi bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Thọ, lực lượng công an truy xét và 

triệu tập 6 đối tượng nghiện chất ma túy có liên quan đến điểm sử dụng trái phép chất 

ma túy trên để đấu tranh làm rõ. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thọ khai nhận, do nghiện ma túy lâu năm và biết 

đối tượng H. (chưa rõ nhân thân lai lịch) bán heroine nên khoảng 15h ngày 14.9.2022, 

Thọ liên hệ với H. mua 1 triệu đồng ma túy về sử dụng. Sau khi mua được 10 gói ma 

túy của H., Thọ mang về nhà và sử dụng hết 2 gói, 8 gói ma túy còn lại cất giấu trên 

người nhằm mục đích sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang. Ngoài 

ra, Công an huyện Đắk R’lấp còn phát hiện thu giữ thêm 2 gói heroine Thọ mua và cất 

giấu trước đó để sử dụng. 

Tại khu vực Hội trường thôn 7, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa 

phương tổ chức thu gom và tiêu hủy đối với các dụng cụ như bơm kim tiêm của các đối 

tượng sử dụng ma túy để lại tại hiện trường. Về đầu trang  

https://laodong.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-bien-hoi-truong-thon-thanh-diem-tiem-

chich-ma-tuy-1094149.ldo  

- Đắk Nông nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông do xe công nông (Vtv.vn 16/9; 

Kênh VTV8 - Chương trình Nóng cùng V8 ngày 16/9). Đối với nông dân trên địa bàn 

tỉnh Đắk Nông nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung, xe công nông là một nông 

cụ phục vụ sản xuất rất đa năng. Tuy nhiên, do xe công nông kềnh càng, thiếu các thiết 

bị an toàn như đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu chuyển hướng nên khi tham gia giao thông 

gây mất an toàn, nhất là vào ban đêm. 

Để chấn chỉnh thực trạng trên, cán bộ CSGT đã trực tiếp có mặt tại tuyến đường để 

tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân. Theo đó, 

trong quá trình lưu thông người dân cần tuân thủ các quy định như không được chở 

người trên xe công nông, không được điều khiển khi uống rượu bia. Xe phải đầy đủ các 

điều kiện kỹ thuật an toàn cần thiết. 

Song song với việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, 

lực lượng chức năng còn tiến hành dán decal phản quang cho các xe công nông. Mỗi xe 

được dán hai decal phản quang phía trước xe và 2 Decal phản quang phía sau xe để tăng 

độ nhận biết, giúp phòng ngừa tai nạn khi lưu thông vào ban đêm. Việc làm này được 

người dân đồng lòng hưởng ứng. Về đầu trang  

https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-no-luc-keo-giam-tai-nan-giao-thong-do-xe-cong-

nong-20220916152749457.htm  

- Nhẹ dạ, cả tin sập bẫy lừa đảo (Antv.gov.vn 16/9; Truyền hình An ninh – Bản tin 

Nhận diện tội phạm ngày 16/9). Các cơ quan chức năng vẫn liên tục tuyên truyền, cảnh 

báo về các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. Thế nhưng nhiều người 

dân vì thiếu cảnh giác, nhẹ dạ cả tin vẫn sập bẫy lừa, tiền mất tật mạng. 

Một vụ lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản khi mua vàng xảy ra tại tỉnh Đắk 

Nông, trong lúc bà Lê Thị Kim Liên, chủ tiệm vàng Kim Vân ở thị trấn Đắk Mil, huyện 

Đắk Mil, đang bán hàng thì có 2 người phụ nữ đến hỏi mua vàng rồi lừa đảo bằng hình 

https://laodong.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-bien-hoi-truong-thon-thanh-diem-tiem-chich-ma-tuy-1094149.ldo
https://laodong.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-bien-hoi-truong-thon-thanh-diem-tiem-chich-ma-tuy-1094149.ldo
https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-no-luc-keo-giam-tai-nan-giao-thong-do-xe-cong-nong-20220916152749457.htm
https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-no-luc-keo-giam-tai-nan-giao-thong-do-xe-cong-nong-20220916152749457.htm
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thức thanh toán chuyển khoản để chiếm đoạt vàng của bà Liên với tổng số tiền số tiền 

trên 85 triệu đồng. 

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil đã chuyển hồ sơ sang 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đăng Cát Tiên (sinh 

năm 1986), trú tại phường 4, Quận Gò Vấp và Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1976), trú tại 

phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh về tội lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản. 

Ngoài việc đến 5 tiệm vàng trên địa bàn huyện Đắk Mil để lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản với tổng số tiền gần 100 triệu đồng, trước đó Tiên và Bích đã lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản là vàng với trị giá hàng trăm triệu đồng của nhiều tiệm vàng trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Về đầu trang  

https://www.antv.gov.vn/tin-tuc/phap-luat/nhe-da-ca-tin-sap-bay-lua-dao-

469063.html  

- Đắk Nông xử phạt chủ xe giao xe tải cho tài xế không đủ điều kiện lái xe 

(Vtv.vn 18/9; Kênh VTV8 - Chương trình Nóng cùng V8 ngày 18/9). Công an TP. Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH 

MTV Thương mại và Dịch vụ Thành Lợi Đắk Nông về hành vi giao xe ô tô tải cho 

người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông. 

Trước đó, vào tối 14/9, tại địa bàn TP. Gia Nghĩa, lực lượng Cảnh sát Giao thông 

thành phố phát hiện xe tải mang BKS: 48C-02446 do tài xế Bùi Thế Lâm điều khiển 

chở hàng vượt quá tải trọng cho phép trên 10% đến 30% và Giấy phép lái xe ô tô đã quá 

thời hạn sử dụng 3 tháng. Công an TP. Gia Nghĩa đã tiến hành xử phạt tài xế Lâm tổng 

cộng 6,9 triệu đồng vì 2 lỗi vi phạm. 

Đồng thời, ra quyết định xử phạt chủ xe ô tô tải 48C-02446 là Công ty TNHH 

MTV Thương mại và Dịch vụ Thành Lợi Đắk Nông với số tiền 16 triệu đồng vì giao 

phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện và giao cho người 

điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Về đầu trang ./. 

https://vtv.vn/vtv8/dak-nong-xu-phat-chu-xe-giao-xe-tai-cho-tai-xe-khong-du-dieu-

kien-lai-xe-20220918142306139.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 
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