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III. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN .................................................................................................................. 5 

10. Ðắk Nông phấn đấu đưa tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm 23% trong GRDP ................................ 5 

11. Nông dân Đắk Nông đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử ......................................................... 6 

12. Chanh dây vẫn khó "leo cao" .............................................................................................................. 6 

13. Điện lực Đắk Nông tăng cường chống gian lận điện .......................................................................... 6 

IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI ........................................................................................................................ 7 

14. Đưa điện lưới quốc gia về vùng khó khăn .......................................................................................... 7 

15. “Chỉ đường” nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên .............................................................. 7 
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PHẦN A: TIN NỔI BẬT TRONG NƯỚC 

- Không gia hạn biện pháp tự vệ với phân bón DAP, MAP nhập khẩu  

(VTV.vn 19/9). Theo Bộ Công Thương, căn cứ Quyết định số 715/QĐ-BCT ngày 

3/3/2020, biện pháp tự vệ được áp dụng với phân bón DAP, MAP nhập khẩu, tuy nhiên 

trước khi biện pháp tự vệ hết hiệu lực, căn cứ quy định của Luật Quản lý ngoại thương 

và yêu cầu rà soát của ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương đã phối hợp với các 

đơn vị liên quan tiến hành rà soát, xem xét việc gia hạn biện pháp hoặc không gia hạn 

biện pháp theo quy định của pháp luật.Về đầu trang 
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https://vtv.vn/kinh-te/khong-gia-han-bien-phap-tu-ve-voi-phan-bon-dap-map-

nhap-khau-20220919195044509.htm  

- Hội thảo “Xu hướng toàn cầu và Việt Nam: Quan điểm từ Chiến lược xuất 

khẩu quốc gia” (Nhandan.vn 19/9). Ngày 19/9, tại Hà Nội diễn ra hội thảo “Xu hướng 

toàn cầu và Việt Nam: Quan điểm từ Chiến lược xuất khẩu quốc gia” nhằm đưa ra chiến 

lược xuất nhập khẩu mới không khuyến khích phát triển các mặt hàng thâm dụng tài 

nguyên, ô nhiễm môi trường; chú trọng đầu tư cho các sản phẩm thân thiện môi trường 

và kinh tế xanh. 

Các ngành ưu tiên được lựa chọn dựa trên tiềm năng xuất khẩu và đóng góp đối 

với việc làm và phát triển kinh tế xã hội. Đó là các ngành điện tử; hàng hóa môi trường; 

gỗ và đồ nội thất; thương mại nông sản; và dệt may. 

5 lĩnh vực cạnh tranh thương mại là chuyển đổi số; đổi mới sáng tạo và khởi 

nghiệp; chất lượng, tiêu chuẩn và chứng nhận; tính bền vững và bao trùm; tạo thuận lợi 

thương mại. Những lĩnh vực sẽ đóng góp quan trọng cho việc phát triển chuỗi giá trị và 

phát triển xuất khẩu và có tác động lan tỏa đến toàn bộ nền kinh tế. Về đầu trang 

https://nhandan.vn/hoi-thao-xu-huong-toan-cau-va-viet-nam-quan-diem-tu-chien-

luoc-xuat-khau-quoc-gia-post715914.html  

- Thêm gần 100 công dân Việt Nam ở Campuchia được hỗ trợ về nước  

(VTV.vn 19/9). Cách đây ít ngày, hơn 60 công dân Việt Nam đã tháo chạy khỏi một cơ 

sở kinh doanh, tại thành phố Bavet, Campuchia và đang được lực lượng chức năng hai 

nước phối hợp, xác minh, làm thủ tục để đưa người về nước. 

Sau vụ việc này, trong ngày 19/9, thêm gần 100 công dân Việt Nam nữa cũng vừa 

tìm cách nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài và đang được lực lượng chức 

năng hỗ trợ để làm thủ tục nhập cảnh về nước. Về đầu trang 

https://vtv.vn/xa-hoi/them-gan-100-cong-dan-viet-nam-o-campuchia-duoc-ho-tro-

ve-nuoc-20220919195003872.htm  

PHẦN B: TIN ĐĂK NÔNG 

I. VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM, NỔI CỘM TRONG NGÀY 

- Đắk Nông: Trung tâm tăng học phí 66% sau 9 ngày, học viên bức xúc 

(Danviet.vn 20/9; Zingnews.vn 20/9). Một trung tâm dạy tiếng M'nông trực thuộc Sở 

GDĐT tỉnh Đắk Nông tăng học phí 66% khiến nhiều học viên bất ngờ. Một số học viên 

phản ánh với giáo viên chủ nhiệm thì nhận được câu trả lời: "Ai không học thì chủ động 

thoát khỏi nhóm". 

Sau khi vào học được 1 tháng, nhiều học viên học tiếng M'nông tại Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên-Ngoại ngữ-Tin học tỉnh Đắk Nông (gọi tắt là Trung tâm), trực 

thuộc Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông) bất ngờ khi trung tâm này thông báo mức học phí cho 

1 khóa tiếng M'nông là 2,5 triệu đồng thay vì 1,5 triệu đồng như thông báo trước đó. 

Việc thay đổi học phí trên, theo học viên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên-

Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Đắk Nông không hề thông báo trước cho học viên mà cho đến 

khi học viên học được 1 tháng mới thông báo. Thời gian ký ban hành 2 thông báo trên 

chỉ cách nhau 9 ngày. 

https://vtv.vn/kinh-te/khong-gia-han-bien-phap-tu-ve-voi-phan-bon-dap-map-nhap-khau-20220919195044509.htm
https://vtv.vn/kinh-te/khong-gia-han-bien-phap-tu-ve-voi-phan-bon-dap-map-nhap-khau-20220919195044509.htm
https://nhandan.vn/hoi-thao-xu-huong-toan-cau-va-viet-nam-quan-diem-tu-chien-luoc-xuat-khau-quoc-gia-post715914.html
https://nhandan.vn/hoi-thao-xu-huong-toan-cau-va-viet-nam-quan-diem-tu-chien-luoc-xuat-khau-quoc-gia-post715914.html
https://vtv.vn/xa-hoi/them-gan-100-cong-dan-viet-nam-o-campuchia-duoc-ho-tro-ve-nuoc-20220919195003872.htm
https://vtv.vn/xa-hoi/them-gan-100-cong-dan-viet-nam-o-campuchia-duoc-ho-tro-ve-nuoc-20220919195003872.htm
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Ông Lê Đức Ánh - Giám đốc Trung tâm cho biết, học phí phụ thuộc vào số lượng 

người học. Hiện chưa có học viên nào đóng học phí, Trung tâm đang thống kê lại số 

lượng chính thức. Số lượng học viên thấp thì học phí cao và ngược lại. Việc tăng học 

phí không cần phải báo cáo Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông vì đơn vị đã tự chủ tài chính từ 

năm 2015. Về việc trong vòng 9 ngày mà thay đổi, tăng học phí hơn 66%, ông Ánh lý 

giải, thông báo trước đó của Phó Giám đốc Trung tâm đã “quên” biên bản làm việc 

thống nhất tăng mức học phí. Về đầu trang  

https://danviet.vn/trung-tam-day-tieng-mnong-o-dak-nong-tang-hoc-phi-bat-

thuong-20220919230955817.htm  

https://zingnews.vn/hoc-sinh-bi-trung-tam-day-tieng-danh-up-tang-hoc-phi-hon-

66-post1357240.html  

- Công trình thủy lợi suối Ðá và những lo ngại trước khi vận hành 

(Baodaknong.org.vn 20/9). Sau nhiều lần gia hạn thi công, hiện tại, Công trình thủy lợi 

suối Đá ở xã Quảng Hòa (Đắk Glong) đã hoàn thành. Tuy nhiên, việc chỉ lấy được nước 

ở những vị trí cố định khiến nhiều người dân lo ngại, chi phí sản xuất sẽ tăng cao vì 

phải đầu tư thêm hệ thống máy móc, ống dẫn. 

Liên quan đến việc vận hành Công trình thủy lợi suối Đá, ông Nông Chu Huynh, 

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa cho biết, trước những khó khăn, bất cập đang hiện 

hữu, người dân và chính quyền địa phương mong muốn các bên liên quan sẽ có phương 

án vận hành hợp lý, khoa học. Vấn đề quan trọng nhất trong thời gian tới là bảo đảm đủ 

nước cho người dân sản xuất và không phát sinh thêm các chi phí liên quan. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thừa Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông thông tin, sau khi tiếp nhận bàn giao từ 

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị đã thống kê, lập danh sách dự kiến 

cung cấp nước cho khoảng 700 ha đất sản xuất cho các hộ dân. Tuy nhiên, để bảo đảm 

đủ nguồn nước, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát lại một lần nữa, chỉ diện tích 

nào có thể đưa nước về thì mới ký hợp đồng. Về đầu trang  

https://baodaknong.org.vn/phap-luat/cong-trinh-thuy-loi-suoi-%C3%B0a-va-

nhung-lo-ngai-truoc-khi-van-hanh-95125.html  

- Tiểu thương tự ý họp chợ tại đường Lê Thánh Tông, UBND thị trấn Kiến 

Đức nói gì? (Truyenhinhdaknong.vn 19/9). Chương trình Thời sự Đài PTTH Đắk Nông 

tối ngày 27 và 28/8 vừa qua có phản ánh về tình trạng buôn bán ế ẩm ở chợ Kiến Đức, 

huyện Đắk R’lấp và và tình trạng họp chợ ở đường Lê Thánh Tông. Nguyên nhân là do 

nhiều người đã bỏ chợ, chọn đường Lê Thánh Tông, đường đi vào chợ làm nơi buôn 

bán, trong khi chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xử lý chưa quyết liệt đến 

cùng. Trước phản ánh của Đài, mới đây, UBND thị trấn Kiến Đức đã có thông tin phản 

hồi. 

Theo thông tin phản hồi của UBND thị trấn Kiến Đức: Năm 2021 và 8 tháng đầu 

năm 2022, UBND thị trấn đã tổ chức nhiều đợt ra quân giải tỏa buôn bán ở lòng, lề 

đường, vỉa hè không đúng nơi quy định trong đó có tuyến đường Lê Thánh Tông giáp 

Chợ Kiến Đức. 

Về cơ bản đã vận động được các hộ kinh doanh từ trong chợ ra đường Lê Thánh 

Tông về lại địa điểm buôn bán đã đăng kí trong chợ. Tuy nhiên, UBND thị trấn không 

có lực lượng chuyên trách thường xuyên kiểm soát, kiểm tra việc tái lấn chiếm nên qua 

https://danviet.vn/trung-tam-day-tieng-mnong-o-dak-nong-tang-hoc-phi-bat-thuong-20220919230955817.htm
https://danviet.vn/trung-tam-day-tieng-mnong-o-dak-nong-tang-hoc-phi-bat-thuong-20220919230955817.htm
https://zingnews.vn/hoc-sinh-bi-trung-tam-day-tieng-danh-up-tang-hoc-phi-hon-66-post1357240.html
https://zingnews.vn/hoc-sinh-bi-trung-tam-day-tieng-danh-up-tang-hoc-phi-hon-66-post1357240.html
https://baodaknong.org.vn/phap-luat/cong-trinh-thuy-loi-suoi-%C3%B0a-va-nhung-lo-ngai-truoc-khi-van-hanh-95125.html
https://baodaknong.org.vn/phap-luat/cong-trinh-thuy-loi-suoi-%C3%B0a-va-nhung-lo-ngai-truoc-khi-van-hanh-95125.html
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một thời gian các hộ kinh doanh lại tiếp tục buôn bán trên đoạn đường Lê Thánh Tông 

không đúng quy định. 

Trong thời gian tới, căn cứ chức năng nhiệm vụ, UBND thị trấn Kiến Đức sẽ phối 

hợp với Đội quản lí đô thị và các cơ quan có liên quan tiếp tục tổ chức lực lượng để giải 

tỏa việc tái buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường trong đó có đoạn đường Lê Thánh Tông. 

Ngoài ra, sẽ thường xuyên kiến nghị, đề xuất UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên 

môn phối hợp giải quyết một số tồn tại kéo dài chưa được giải quyết góp phần xử lí dứt 

điểm sự việc như phản ánh đã nêu. Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/tieu-thuong-tu-y-hop-cho-tai-duong-le-thanh-

tong-ubnd-thi-tran-kien-duc-noi-gi-14416.htm  

II. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Đắk Nông và Bình Phước thống nhất hướng tuyến cao tốc Gia Nghĩa – 

Chơn Thành (Reatimes.vn 20/9; Truyenhinhdaknong.vn 19/9; Baodaknong.org.vn 

19/9). Ngày 19/9, tại TP Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông và UBND tỉnh Bình Phước 

cùng đơn vị tư vấn họp trao đổi thông tin các nội dung có liên quan đến dự án đầu tư 

xây dựng cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành 

(Bình Phước). 

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, lãnh đạo các 

sở, ngành, địa phương 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Phước đã thảo luận, trao đổi các nội 

dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, các nút giao giữa cao tốc với đường 

qua địa bàn dân cư và một số vấn đề khác…  

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười thống nhất những 

nội dung 2 tỉnh đã triển khai thực hiện thời gian qua. Đắk Nông rất mong muốn cao tốc 

sẽ sớm được triển khai, tạo ra sự kết nối với Bình Phước và động lực cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Kết thúc cuộc họp, lãnh đạo 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Phước đề nghị liên danh 

nhà đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi, tham mưu 2 tỉnh hoàn tất các thủ tục trình thẩm định, phê 

duyệt chủ trương đầu tư theo quy định. Về đầu trang  

https://reatimes.vn/dak-nong-va-binh-phuoc-thong-nhat-huong-tuyen-cao-toc-gia-

nghia-chon-thanh-20201224000014608.html  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-va-binh-phuoc-hop-thong-nhat-cac-

noi-dung-lien-quan-den-cao-toc-gia-nghia-chon-thanh-14420.htm  

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/binh-phuoc-va-dak-nong-thong-nhat-

nhieu-noi-dung-lam-cao-toc-95123.html  

- Đắk Nông đặt mục tiêu xử lý 100% văn bản của ngành tài nguyên trên 

mạng (Laodong.vn 19/9; Moitruong.net.vn 20/9). UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành 

Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường và đặt mục tiêu đến năm 2025 

tất cả các văn bản đi, đến được cập nhật, xử lý trên môi trường mạng. 

Mục đích của kế hoạch này là nhằm thực hiện xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu 

ngành tài nguyên và môi trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chia sẻ, kết nối hệ 

thống dùng chung cơ sở dữ liệu. 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/tieu-thuong-tu-y-hop-cho-tai-duong-le-thanh-tong-ubnd-thi-tran-kien-duc-noi-gi-14416.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/tieu-thuong-tu-y-hop-cho-tai-duong-le-thanh-tong-ubnd-thi-tran-kien-duc-noi-gi-14416.htm
https://reatimes.vn/dak-nong-va-binh-phuoc-thong-nhat-huong-tuyen-cao-toc-gia-nghia-chon-thanh-20201224000014608.html
https://reatimes.vn/dak-nong-va-binh-phuoc-thong-nhat-huong-tuyen-cao-toc-gia-nghia-chon-thanh-20201224000014608.html
https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-va-binh-phuoc-hop-thong-nhat-cac-noi-dung-lien-quan-den-cao-toc-gia-nghia-chon-thanh-14420.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-va-binh-phuoc-hop-thong-nhat-cac-noi-dung-lien-quan-den-cao-toc-gia-nghia-chon-thanh-14420.htm
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/binh-phuoc-va-dak-nong-thong-nhat-nhieu-noi-dung-lam-cao-toc-95123.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/binh-phuoc-va-dak-nong-thong-nhat-nhieu-noi-dung-lam-cao-toc-95123.html
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Trong đó, tỉnh Đắk Nông đặt ra các mục tiêu cơ bản như đến năm 2025, 100% 

văn bản đi, đến được cập nhật, xử lý trên môi trường mạng. 100% thủ tục hành chính 

được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 80% mức độ 4. 

Mục tiêu cơ bản đến năm 2030, 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được 

cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Về 

đầu trang  

https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-dat-muc-tieu-xu-ly-100-van-ban-cua-nganh-

tai-nguyen-tren-mang-1094909.ldo  

https://moitruong.net.vn/dak-nong-thuc-day-chuyen-doi-so-huong-den-xu-ly-100-

van-ban-nganh-tai-nguyen-moi-truong-tren-mang-55146.html  

- Dự kiến từ ngày 7 - 9/12 sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 5, HÐND tỉnh khóa IV 

(Baodaknong.org.vn 20/9). Theo Kế hoạch số 13 KH-HĐND, ngày 12/9/2022 của 

Thường trực HĐND tỉnh, dự kiến trong 3 ngày, từ 7 - 9/12, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh 

khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 12 báo cáo của UBND tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh 

và HĐND tỉnh; xem xét, thông qua 11 tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết… 

Để bảo đảm công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp đạt chất lượng, đúng quy định pháp 

luật, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào nội 

dung của kế hoạch chủ động xây dựng các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ 

họp chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tiễn 

của địa phương. Các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ trong 

việc chuẩn bị nội dung kỳ họp. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/du-kien-tu-ngay-7-9-12-se-dien-ra-ky-hop-

thu-5-h%C3%B0nd-tinh-khoa-iv-95136.html  

III. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Ðắk Nông phấn đấu đưa tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm 23% trong 

GRDP (Baodaknong.org.vn 20/9). Đây là mục tiêu của kế hoạch phát triển công nghiệp 

tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh Đắk 

Nông ban hành. 

Theo mục tiêu của kế hoạch đề ra thì đến năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp 

của Đắk Nông trong GRDP chiếm 16,74%. Đến năm 2030, tỷ trọng ngành công nghiệp 

trong GRDP chiếm 23%; xây dựng được một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh 

nghiệp công nghiệp trong tỉnh có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh trong nước và 

quốc tế. Công nghiệp của tỉnh thuộc nhóm phát triển mạnh của khu vực miền Trung - 

Tây Nguyên và xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp khai thác, chế biến 

bô xít - nhôm của Việt Nam. 

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện bao gồm: 

nâng cao hiệu quả công tác điều hành, hoàn thiện, xây dựng mới cơ chế, chính sách thúc 

đẩy phát triển công nghiệp; tiếp tục cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng phục 

vụ phát triển công nghiệp; phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế để góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp và sớm trở thành trung tâm 

công nghiệp khai thác, chế biến bô xít - nhôm của Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực 

https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-dat-muc-tieu-xu-ly-100-van-ban-cua-nganh-tai-nguyen-tren-mang-1094909.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-dat-muc-tieu-xu-ly-100-van-ban-cua-nganh-tai-nguyen-tren-mang-1094909.ldo
https://moitruong.net.vn/dak-nong-thuc-day-chuyen-doi-so-huong-den-xu-ly-100-van-ban-nganh-tai-nguyen-moi-truong-tren-mang-55146.html
https://moitruong.net.vn/dak-nong-thuc-day-chuyen-doi-so-huong-den-xu-ly-100-van-ban-nganh-tai-nguyen-moi-truong-tren-mang-55146.html
http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/du-kien-tu-ngay-7-9-12-se-dien-ra-ky-hop-thu-5-h%C3%B0nd-tinh-khoa-iv-95136.html
http://baodaknong.org.vn/chinh-tri/du-kien-tu-ngay-7-9-12-se-dien-ra-ky-hop-thu-5-h%C3%B0nd-tinh-khoa-iv-95136.html
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và khoa học công nghệ cho sản xuất công nghiệp; nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, 

xúc tiến thương mại, khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp; bảo vệ môi trường trong quá 

trình phát triển công nghiệp. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/%C3%B0ak-nong-phan-dau-dua-ty-trong-

nganh-cong-nghiep-chiem-23-trong-grdp-95134.html  

- Nông dân Đắk Nông đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử (Laodong.vn 

19/9). Không còn phải đem ra chợ, tìm kênh để phân phối, hiện nay, hàng trăm sản 

phẩm "cây nhà lá vườn" của nông dân Đắk Nông đã rộng mở về đầu ra nhờ được đưa 

lên sàn thương mại điện tử. 

Từ đầu năm 2022 đến nay, rất nhiều nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông đã được các ngành chức năng hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện 

tử.  Chỉ riêng Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với 10 công ty, doanh nghiệp 

trong và ngoài tỉnh tổ chức 2 đợt tập huấn hỗ trợ đưa nông sản lên sàn thương mại điện 

tử cho trên 100 nông dân. 

Theo ông Hồ Gấm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông, hiện nay, nông dân và 

các hợp tác xã, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về việc tiếp cận công nghệ thông 

tin, thủ tục chứng nhận các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm để đưa lên sàn thương mại 

điện tử. Do đó, Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông đã và đang tổ chức các đợt tập huấn, hội 

nghị về chuyển đổi số, về sử dụng sàn thương mại điện tử. Cùng với đó, Hội Nông dân 

tỉnh Đắk Nông đã ký kết với các công ty tư vấn để hỗ trợ cho nông dân thực hành, sử 

dụng phần mềm sàn thương mại điện tử một cách thuần thục. Về đầu trang  

https://laodong.vn/kinh-doanh/nong-dan-dak-nong-dua-nong-san-len-san-thuong-

mai-dien-tu-1094756.ldo  

- Chanh dây vẫn khó "leo cao" (Baodaknong.org.vn 20/9). Chanh dây là loại 

cây trồng có nhiều tiềm năng, được đánh giá phù hợp với đất đai, khí hậu Đắk Nông. 

Tuy nhiên, việc phát triển loại cây trồng này còn nhiều hạn chế, chưa thật sự mang lại 

sinh kế bền vững cho người dân. 

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, trước thực tế trên, những 

năm gần đây, ngành Nông nghiệp đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm phát triển 

chanh dây bền vững. Cụ thể, ngành Nông nghiệp đã tập trung kiểm soát chất lượng 

nguồn giống; hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật canh tác chanh dây cho người dân. Khâu tổ 

chức, hình thành các vùng trồng, sản xuất chanh dây đạt các chứng nhận như hữu cơ, 

VietGAP... được các cấp, ngành quan tâm. 

Tuy nhiên, trên thực tế, sản xuất chanh dây vẫn chủ yếu tự phát, phát triển theo 

phong trào, chất lượng thấp. Đến nay, diện tích chanh dây của tỉnh đạt chứng nhận tiêu 

chuẩn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, khoảng 15%.Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/chanh-day-van-kho-leo-cao-95128.html  

- Điện lực Đắk Nông tăng cường chống gian lận điện (Dantri.com.vn 20/9). 

Công ty Điện lực Đắk Nông từng bước nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 

mua bán điện, qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và bảo đảm 

hoạt động công khai, minh bạch. 

Trong 8 tháng đầu năm 2022, PC Đắk Nông đã phát hiện, xử lý 676 vụ vi phạm 

sử dụng điện, đạt 56% so với kế hoạch. Tổng số tiền truy thu, bồi thường hơn 548 triệu 

đồng; trong đó, trộm cắp điện 9 vụ, vi phạm công suất 11 vụ, vi phạm giá điện 548 vụ, 

http://baodaknong.org.vn/kinh-te/%C3%B0ak-nong-phan-dau-dua-ty-trong-nganh-cong-nghiep-chiem-23-trong-grdp-95134.html
http://baodaknong.org.vn/kinh-te/%C3%B0ak-nong-phan-dau-dua-ty-trong-nganh-cong-nghiep-chiem-23-trong-grdp-95134.html
https://laodong.vn/kinh-doanh/nong-dan-dak-nong-dua-nong-san-len-san-thuong-mai-dien-tu-1094756.ldo
https://laodong.vn/kinh-doanh/nong-dan-dak-nong-dua-nong-san-len-san-thuong-mai-dien-tu-1094756.ldo
http://baodaknong.org.vn/kinh-te/chanh-day-van-kho-leo-cao-95128.html
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vi phạm khác 108 vụ. Để đạt kết quả đó, Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã tăng 

cường chỉ đạo các điện lực trực thuộc bố trí thời gian, phân công bộ phận làm công tác 

kiểm tra, giám sát mua bán điện (MBĐ) theo hướng toàn diện, chuyên sâu. 

PC Đắk Nông chủ động phối hợp chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên 

truyền về pháp luật, xử lý nạn trộm cắp điện và các vi phạm hành chính khác trong lĩnh 

vực điện lực. Đồng thời, Công ty theo dõi các trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất cao, tổn thất 

biến động, kịp thời tìm ra nguyên nhân bằng các phương pháp loại trừ. 

Thời gian tới, PC Đắk Nông sẽ tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng thao tác 

phần mềm kiểm tra sử dụng điện trên các chương trình như DSPM, RF-Spider, CEU, 

CPM nhằm bổ sung thêm kiến thức cho bộ phận kiểm tra, giám sát MBĐ. Đồng thời, 

Công ty có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân tích 

cực trong việc phát hiện các vụ vi phạm sử dụng điện. Về đầu trang  

https://dantri.com.vn/doi-song/dien-luc-dak-nong-tang-cuong-chong-gian-lan-

dien-20220920094432498.htm  

IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- Đưa điện lưới quốc gia về vùng khó khăn (Kênh VTV1 – Bản tin Chào buổi 

sáng ngày 20/9 tại phút 14:04). Nhiều hộ dân ở vùng khó khăn trên địa bàn của tỉnh 

Đắk Nông chưa có điện, điều này khiến cho đời sống của người dân kém phát triển hơn 

so với các nơi khác. Thời gian qua, ngành điện lực của tỉnh Đắk Nông cũng đã nỗ lực 

bằng mọi cách để có thể đưa lưới điện Quốc gia về với bà con ở những vùng khó khăn. 

https://vtv.vn/video/chao-buoi-sang-20-9-2022-579598.htm  

Về đầu trang  

- “Chỉ đường” nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên 

(Baodaknong.org.vn 20/9). Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong những năm gần đây, 

công tác tư vấn nghề nghiệp (TVNN), việc làm đã nhận được nhiều sự quan tâm của 

phụ huynh, học sinh, sinh viên (HSSV), nhà trường và toàn xã hội. Tuy nhiên, việc cung 

cấp thông tin về nghề nghiệp, định hướng tương lai cho học sinh còn khá nhiều bất cập. 

Từ thực tế trên, mới đây UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 456 về triển khai 

công tác TVNN, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các CSGD trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông. Kế hoạch hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TVNN, 

việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, các 

CSGD hằng năm, xây dựng kế hoạch triển khai TVNN, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp 

theo quy định tại Thông tư 07 của Bộ GD-ĐT quy định công tác TVNN, việc làm và hỗ 

trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục. 

Các CSGD thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn HSSV sử dụng, khai thác 

nguồn thông tin, học liệu từ Cổng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo 

Quyết định số 844 ngày 18/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 278 ngày 

27/5/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ  HSSV khởi nghiệp 

đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, năm 2022. Tối thiểu 1 lần/năm học, các 

CSGD tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, TVNN, việc làm, tuyển dụng cho HSSV. Về 

đầu trang  

https://baodaknong.org.vn/giao-duc-dao-tao/chi-duong-nghe-nghiep-viec-lam-

cho-hoc-sinh-sinh-vien-95130.html  

https://dantri.com.vn/doi-song/dien-luc-dak-nong-tang-cuong-chong-gian-lan-dien-20220920094432498.htm
https://dantri.com.vn/doi-song/dien-luc-dak-nong-tang-cuong-chong-gian-lan-dien-20220920094432498.htm
https://vtv.vn/video/chao-buoi-sang-20-9-2022-579598.htm
https://baodaknong.org.vn/giao-duc-dao-tao/chi-duong-nghe-nghiep-viec-lam-cho-hoc-sinh-sinh-vien-95130.html
https://baodaknong.org.vn/giao-duc-dao-tao/chi-duong-nghe-nghiep-viec-lam-cho-hoc-sinh-sinh-vien-95130.html
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V. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Trộm cắp dây điện, cáp viễn thông gây hậu quả lớn (Cadn.com.vn 20/9). 

Không chỉ có xe máy, điện thoại, vàng... mà cả những tuyến cáp viễn thông, dây điện 

cũng là mục tiêu để bọn trộm cắp nhắm tới. Hành vi trên, không chỉ bị pháp luật xử lý 

nghiêm mà còn gây ảnh hưởng đến hệ thống đường điện, đường truyền của ngành viễn 

thông và mất an ninh trật tự tại địa phương. 

Mới đây, TAND huyện Đắk Glong vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt 

Nguyễn Văn H. (1998, trú H. Krông Nô) mức án 2 năm 6 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài 

sản”. Theo cáo trạng, H. có ký hợp đồng tham gia lắp đặt máy biến áp, dây điện tại trạm 

cấp điện ở thôn 8, xã Đắk Ha (H. Đắk Glong) và thôn Quảng Hợp, bon Phi Gle, xã 

Quảng Sơn (H. Đắk Glong). Quá trình làm việc, H. biết các trạm cấp điện mà mình 

tham gia lắp đặt chưa đấu nối điện nên đã nổi lòng tham ăn trộm dây điện bán lấy tiền 

tiêu xài. 

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng có thủ đoạn hoạt động khá tinh vi, chuyên 

nghiệp, lợi dụng đoạn đường vắng người qua lại, khu vực ít dân cư, cắt trộm dây cáp 

viễn thông, dây điện lấy lõi đồng bên trong để bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. Vì 

vậy, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, cần 

có sự hợp tác tích cực của chính quyền các cấp và các ngành chức năng trong việc tuần 

tra, kiểm soát cũng như điều tra bắt giữ các đối tượng trộm cắp, bảo vệ tài sản của Nhà 

nước, ngành điện, viễn thông, bảo đảm cung cấp điện, dịch vụ viễn thông an toàn và ổn 

định cho nhân dân. Về đầu trang ./. 

https://cadn.com.vn/trom-cap-day-dien-cap-vien-thong-gay-hau-qua-lon-

post266958.html  
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