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PHẦN A: TIN NỔI BẬT TRONG NƯỚC 

- Chính phủ chỉ đạo rà soát các bất cập của hệ thống thông tin đất đai 

(VTV.vn 21/9). Văn phòng Chính phủ mới đây đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến 

của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 

với các bộ, ngành, địa phương rà soát các quy định pháp luật có liên quan đến hệ thống 

thông tin đất đai đã được ban hành kể từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến 

nay.Về đầu trang 

https://vtv.vn/kinh-te/chinh-phu-chi-dao-ra-soat-cac-bat-cap-cua-he-thong-thong-

tin-dat-dai-20220921111348026.htm  

- Lựa chọn chiến lược chuyển đổi số phù hợp cho mỗi cơ quan báo chí 

(VOV.vn 21/9). Tại buổi khai mạc chương trình đào tạo “Chuyển đổi số báo chí” do Cục 

Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Công ty Google tổ chức ngày 

21/9, bà Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho biết, chuyển đổi số đã, 

đang là xu thế tất yếu diễn ra mạnh mẽ trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội hiện 

nay. Là lĩnh vực phản ứng nhạy bén với mọi biến động của đời sống kinh tế - xã hội, 

báo chí - truyền thông cần đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số của quốc gia. Về đầu 

trang 

https://vov.vn/xa-hoi/lua-chon-chien-luoc-chuyen-doi-so-phu-hop-cho-moi-co-

quan-bao-chi-post957192.vov  

- 6 ca tử vong do virus Adeno, Bộ Y tế yêu cầu không để bùng dịch 

(Laodong.vn 21/9). Từ đầu năm 2022 đến giữa tháng 9.2022 đã phát hiện 412 trường 

hợp mắc bệnh do virus Adeno, trong đó 76% (324 trường hợp) có chỉ định nhập viện, số 

mắc có xu hướng tăng từ tháng 8 năm 2022 đến nay. Đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong. 

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện 

Pasteur; Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống bệnh do virus 

Adeno. Để chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, Cục Y tế dự phòng 

đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát, phát 

hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch do virus Adeno, triển khai xử lý triệt để 

các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng. Báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình dịch bệnh 

theo quy định của Bộ Y tế. 

Các địa phương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tốt công tác 

thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu bệnh nhân, hạn chế đến mức thấp nhất các trường 

hợp tử vong; thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm 

chéo; hướng dẫn người chăm sóc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về nguy cơ nhiễm 

bệnh và tuân thủ các biện pháp dự phòng lây nhiễm bệnh; không để lây lan và bùng phát 

các ổ dịch tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Về đầu trang 

https://laodong.vn/y-te/6-ca-tu-vong-do-virus-adeno-bo-y-te-yeu-cau-khong-de-

bung-dich-1095899.ldo  

PHẦN B: TIN ĐĂK NÔNG 

I. VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM, NỔI CỘM TRONG NGÀY 

- Nhà ba con, chỉ một con được đi học do thiếu giáo viên (Dantri.com.vn 21/9). 

Nhà chị Vàng Thị Bào (xã Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) có ba người 

https://vtv.vn/kinh-te/chinh-phu-chi-dao-ra-soat-cac-bat-cap-cua-he-thong-thong-tin-dat-dai-20220921111348026.htm
https://vtv.vn/kinh-te/chinh-phu-chi-dao-ra-soat-cac-bat-cap-cua-he-thong-thong-tin-dat-dai-20220921111348026.htm
https://vov.vn/xa-hoi/lua-chon-chien-luoc-chuyen-doi-so-phu-hop-cho-moi-co-quan-bao-chi-post957192.vov
https://vov.vn/xa-hoi/lua-chon-chien-luoc-chuyen-doi-so-phu-hop-cho-moi-co-quan-bao-chi-post957192.vov
https://laodong.vn/y-te/6-ca-tu-vong-do-virus-adeno-bo-y-te-yeu-cau-khong-de-bung-dich-1095899.ldo
https://laodong.vn/y-te/6-ca-tu-vong-do-virus-adeno-bo-y-te-yeu-cau-khong-de-bung-dich-1095899.ldo
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con nhưng chỉ đứa con đầu 5 tuổi được đi học, còn hai em phải theo mẹ vào rừng để 

kiếm măng. 

Đến tuổi học mầm non, nhưng vì trường Mẫu giáo Hoa Lan tại xã thiếu giáo viên 

nên chỉ đứa con đầu của chị Bào, năm nay 5 tuổi, được vào học. Cô Thái Thị Hải, Hiệu 

trưởng trường Mẫu giáo Hoa Lan (xã Đắk R'măng, huyện Đắk Glong) cho biết qua rà 

soát, hiện trên địa bàn có khoảng gần 200 trẻ 3-4 tuổi vẫn chưa được đến trường. Nếu 

tuyển hết các em ở hai độ tuổi này trường vẫn cân đối được phòng học, nhưng vì không 

bảo đảm tỷ lệ giáo viên/lớp nên không thể nhận thêm. 

Mới đây, tại Hội nghị triển khai công tác giáo dục của tỉnh Đắk Nông, rất nhiều 

địa phương đã có ý kiến để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, bởi thực tế tỉnh này 

thiếu đến khoảng 1.000 giáo viên các cấp. Giải đáp ý kiến từ cơ sở, ông Nguyễn Văn 

Toàn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông, cho biết đối với tỉnh Đắk Nông, tình trạng 

thiếu giáo viên, thiếu máy tính đã diễn ra nhiều năm nay, để giải quyết tình trạng này, 

ngành đã tham mưu, đề xuất việc luân chuyển, điều tiết từ nơi thừa sang nơi thiếu. 

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông 

thông tin thêm, vấn đề biên chế giáo viên là vấn đề quan tâm chung của các địa phương 

trong cả nước. Về đầu trang  

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/nha-ba-con-chi-mot-con-duoc-di-

hoc-do-thieu-giao-vien-20220919194430308.htm  

- Hàng chục thuyền hoạt động "chui" ở hồ Tà Ðùng (Baodaknong.org.vn 

22/9). Thời gian qua, việc đưa đón du khách trải nghiệm, ngắm cảnh trên lòng hồ Tà 

Đùng thuộc Vườn Quốc gia Tà Đùng ở xã Đắk Som (Đắk Glong) được nhiều cá nhân, 

đơn vị khai thác. Tuy nhiên, hoạt động quản lý phương tiện thủy nội địa tại khu vực 

lòng hồ vẫn còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. 

Theo UBND huyện Đắk Glong, hiện nay trên địa bàn huyện chưa có một bến 

thuyền nào cấp phép hoạt động đưa đón khách tham quan. Các bến thủy nội địa đều 

hoạt động tự phát, không đủ điều kiện hoạt động theo đúng quy định. Tuy chưa xảy ra 

vụ tai nạn đáng tiếc nào, nhưng việc các hoạt động thủy nội địa tự phát, nhất là đưa đón 

khách tham quan hồ Tà Đùng luôn tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn giao thông trong 

quá trình hoạt động. 

Trước thực trạng đó, UBND huyện Đắk Glong tập trung chỉ đạo Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng, Công an huyện, UBND các xã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn 

đăng ký phương tiện thủy nội địa, bến thủy nội địa trên địa bàn. Các phương tiện thủy 

nội địa chưa được đăng ký theo quy định, UBND xã lập biên bản, yêu cầu chủ phương 

tiện ký cam kết không hoạt động. Đi đôi với đó, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm 

soát xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng theo các quy định về bảo 

đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện thủy 

nội địa. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/phap-luat/hang-chuc-thuyen-hoat-dong-chui-o-ho-ta-

%C3%B0ung-95171.html  

II. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022 

(Truyenhinhdaknong.vn 21/9). Sáng 21/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/nha-ba-con-chi-mot-con-duoc-di-hoc-do-thieu-giao-vien-20220919194430308.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/nha-ba-con-chi-mot-con-duoc-di-hoc-do-thieu-giao-vien-20220919194430308.htm
http://baodaknong.org.vn/phap-luat/hang-chuc-thuyen-hoat-dong-chui-o-ho-ta-%C3%B0ung-95171.html
http://baodaknong.org.vn/phap-luat/hang-chuc-thuyen-hoat-dong-chui-o-ho-ta-%C3%B0ung-95171.html
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Nông Hồ Văn Mười chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022. Tham dự buổi tiếp 

công dân có lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan và 2 hộ dân tại xã Nhân 

Cơ, huyện Đắk R’lấp. 

Thời gian qua, hộ bà Trịnh Thị Hà và Phạm Thị Bích Liễu cùng ở xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk R’lấp thường xuyên kiến nghị lên các cấp chính quyền. Hai hộ dân này cho 

biết, từ năm 2017 tới nay, việc thi công Dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên 

ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. 

Đất, đá bồi lấp ao hồ, gây cạn nguồn nước tưới, nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng 

năng suất, gây thiệt hại về kinh tế. 

Phát biểu tại buổi tiếp công dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ 

Văn Mười chia sẻ với những ý kiến, những bức xúc của 2 hộ dân trong thời gian qua; 

đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung giải quyết đến kết quả cuối cùng.   

Với vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp chủ 

trì, phối hợp với các ban, ngành và đơn vị liên quan thống nhất phương án giải quyết. 

Các cơ quan chức năng phải rà soát, kiểm đếm thiệt hại cụ thể của 2 hộ dân. Nếu xác 

định thiệt hại chính đáng, các đơn vị phải đưa ra giải pháp hỗ trợ cụ thể cho người dân. 

Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/chu-tich-ubnd-tinh-dak-nong-tiep-cong-dan-

dinh-ky-thang-9-2022-14452.htm  

- Cử tri Đắk Nông kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đất đai, quản lý, 

bảo vệ rừng (TTXVN 21/9). Trong các ngày 20 - 21/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk 

Nông đã tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh. Các đợt tiếp xúc 

nhằm thông báo với cử tri về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; 

thông báo nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị tại các đợt tiếp xúc cử tri trước đó và 

tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Cử tri các địa phương tỉnh Đắk Nông đã nêu ý kiến, kiến nghị về nhiều vấn đề 

dân sinh thiết yếu. Điển hình là tình trạng xuống cấp của hệ thống đường giao thông, 

nhất là một số đoạn trên Quốc lộ 28 (đoạn qua huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông); Tỉnh 

lộ 1 (nối hai huyện Đắk R’Lấp và Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Nhiều ý kiến tập trung vào 

các vấn đề liên quan tới công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, nhất là đất rừng 

thông ven Quốc lộ 14 (đoạn qua huyện Đắk Song) và Quốc lộ 28 (đoạn qua các xã Đắk 

Ha, Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, đều thuộc tỉnh Đắk Nông)… 

Cụ thể, cử tri xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song cho rằng, tình trạng lấn, chiếm 

đất rừng thông cảnh quan, phòng hộ ven đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) chưa 

được xử lý đến kết quả cuối cùng, gây bức xúc trong dư luận. Tương tự, cử tri xã Quảng 

Tâm, huyện Tuy Đức nêu những bất cập trong xây dựng, nâng cấp các tuyến đường đi 

qua địa bàn, nhất là Tỉnh lộ 1; bất cập trong công tác quản lý đất đai, nhất là việc lấn 

chiếm và xử lý việc lấn chiếm đất trái phép tại Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Quảng Tâm. Về đầu trang  

- Huyện Đắk Glong quan tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri 

(Baodaknong.org.vn 21/9). Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 21/9, Đoàn ĐBQH 

tỉnh gồm các ông: Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; 

Phạm Nam Tiến, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội và bà Trần 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/chu-tich-ubnd-tinh-dak-nong-tiep-cong-dan-dinh-ky-thang-9-2022-14452.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/chu-tich-ubnd-tinh-dak-nong-tiep-cong-dan-dinh-ky-thang-9-2022-14452.htm
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Thị Thu Hằng, Phó Chánh Văn phòng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp xúc cử tri 

xã Quảng Sơn (Đắk Glong). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên dự. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Quảng Sơn đóng góp 14 ý kiến liên quan đến các lĩnh 

vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, đất đai, quy hoạch, an ninh trật tự, an sinh xã hội… 

Phát biểu với cử tri, đại biểu Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách, 

Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những ý kiến 

thuộc thẩm quyền của ĐBQH. Đại biểu đề nghị địa phương tăng cường công tác quản lý 

đất đai, quy hoạch, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân. Đoàn ĐBQH tỉnh 

ghi nhận, chuyển và giám sát đến cùng việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, bảo 

đảm quyền lợi của cử tri. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/hoat-dong-quoc-hoi-hdnd/huyen-dak-glong-quan-tam-

giai-quyet-nhung-van-de-buc-xuc-cua-cu-tri-95164.html  

- Dự kiến ngày 1/11/2022, khai trương Trung tâm giám sát điều hành đô thị 

thông minh (IOC) của tỉnh Đắk Nông (Truyenhinhdaknong.vn 21/9). Ngày 19/9, 

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 513 về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó yêu cầu tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng. Các hoạt động 

truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phải thiết thực, hiệu quả và tiết 

kiệm; phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi 

số quốc gia năm 2022. 

Đặc biệt, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2022, dự kiến tổ chức vào 

ngày 01/11/2022. Trong ngày này sẽ có sự kiện đáng chú ý là Khai trương Trung tâm 

giám sát điều hành đô thị thông minh (IOC) của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/du-kien-ngay-1-11-2022-khai-truong-trung-

tam-giam-sat-dieu-hanh-do-thi-thong-minh-ioc-cua-tinh-dak-nong-14453.htm  

- Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027 

(Baodaknong.org.vn 22/9). Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại 

biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 

2022-2027 đã hoàn thành tất cả các nội dung, đầu việc với sự tập trung trí tuệ, chất 

lượng cao. 

Đại hội đã bầu được 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Nông khóa 

IV, nhiệm kỳ 2022-2027; trong đó, 9 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ, 3 Phó Bí 

thư (khuyết chức danh Bí thư Tỉnh đoàn) Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/ban-chap-hanh-tinh-doan-dak-nong-

nhiem-ky-2022-2027-95180.html  

- Đắk Nông hỗ trợ 200 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp 

(Tienphong.vn 22/9). Sáng 22/9, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk 

Nông lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự 200 đại 

biểu chính thức, đại diện cho 31.000 đoàn viên và hơn 157.000 thanh niên toàn tỉnh. 

Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Đắk Nông trong nhiệm kỳ này là "Tiên phong - Khát 

vọng - Sáng tạo - Phát triển". 

Tại đại hội, anh Trương Văn Bình - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông thay mặt 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn báo cáo kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Theo báo 

http://baodaknong.org.vn/hoat-dong-quoc-hoi-hdnd/huyen-dak-glong-quan-tam-giai-quyet-nhung-van-de-buc-xuc-cua-cu-tri-95164.html
http://baodaknong.org.vn/hoat-dong-quoc-hoi-hdnd/huyen-dak-glong-quan-tam-giai-quyet-nhung-van-de-buc-xuc-cua-cu-tri-95164.html
https://truyenhinhdaknong.vn/news/du-kien-ngay-1-11-2022-khai-truong-trung-tam-giam-sat-dieu-hanh-do-thi-thong-minh-ioc-cua-tinh-dak-nong-14453.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/du-kien-ngay-1-11-2022-khai-truong-trung-tam-giam-sat-dieu-hanh-do-thi-thong-minh-ioc-cua-tinh-dak-nong-14453.htm
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/ban-chap-hanh-tinh-doan-dak-nong-nhiem-ky-2022-2027-95180.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/ban-chap-hanh-tinh-doan-dak-nong-nhiem-ky-2022-2027-95180.html
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cáo, Đắk Nông có 157.728 thanh niên, chiếm khoảng 25,3% dân số của tỉnh. Những 

năm qua, công tác giáo dục của các cấp bộ Đoàn luôn được chú trọng, có nhiều đổi mới 

về nội dung, phương thức. Các cấp bộ Đoàn đã đăng ký xây dựng và đảm nhận gắn biển 

6.750 công trình, phần việc thanh niên các cấp với tổng trị giá hơn 38,4 tỷ đồng. 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tích cực triển khai Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 

tỉnh Đắk Nông với vốn giải ngân hiện đạt 1 tỷ đồng; Nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về 

việc làm (Chương trình 120 - Kênh Trung ương Đoàn) giao Tỉnh Đoàn quản lý là 1,366 

tỷ với 18 dự án vay. 

Nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Đắk Nông đặt ra 12 mục tiêu, trong đó có những mục tiêu 

đáng chú ý như: 1.800 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn 

hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; hàng năm trồng mới 250.000 cây xanh; 10 thôn, bản 

khó khăn được đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; 

200 tỷ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh 

tế; tối thiểu 20.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ; bình quân hàng năm 

giảm tỷ lệ hộ thanh niên nghèo tối thiểu từ 4% trở lên. Đối với hộ thanh niên dân tộc 

thiểu số nghèo giảm tối thiểu từ 6% trở lên (cao hơn so với chỉ tiêu giảm nghèo chung 

của toàn tỉnh). Về đầu trang  

https://tienphong.vn/dak-nong-ho-tro-200-ty-dong-cho-thanh-nien-vay-von-khoi-

nghiep-post1471707.tpo  

- Giúp đoàn viên vùng sâu tiếp cận vốn vay (Tiền phong 22/9, tr7). Nhiệm kỳ 

qua (2017-2022), các cấp bộ Đoàn tỉnh Đắk Nông đã phát huy hiệu quả các tổ vay vốn. 

Nhiều hộ nghèo, cận nghèo, đoàn viên trẻ ở vùng sâu vùng xa muốn khởi nghiệp đã 

được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi kịp thời. 

Ngày 21/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, 

nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc. Trong ngày làm việc đầu tiên, đáng chú ý là 

các báo cáo tham luận được Đoàn cơ sở nêu ra. 

Huyện Đoàn Tuy Đức có tham luận về vai trò của tổ chức Đoàn trong việc bảo 

tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi. Với vai trò thanh niên xung kích đi đầu trong các hoạt động, Huyện 

Đoàn Tuy Đức luôn đề cao nhiệm vụ phát triển kinh tế đi đôi với ý thức giữ gìn, phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Nhiều thanh niên được 

hỗ trợ vốn vay, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn phương pháp kinh doanh, lập nghiệp,... 

Qua đó xuất hiện nhiều gương thanh niên phát triển kinh tế, nhiều mô hình kinh tế hiệu 

quả được nhân rộng.  

Huyện Đoàn Krông Nô có báo cáo tham luận về vai trò của tổ chức Đoàn trong 

việc giúp đỡ ĐVTN lập thân, lập nghiệp. Hiện Huyện Đoàn quản lý 51 tổ vay vốn với 

hơn 2.181 khách hàng được vay vốn, tổng dư nợ trên 107 tỷ đồng. Nhiều hộ nghèo, cận 

nghèo, đặc biệt là đoàn viên trẻ ở vùng sâu vùng xa muốn khởi nghiệp đã được tiếp cận 

nguồn vốn vay ưu đãi kịp thời, dễ dàng, thuận lợi. Nhiều mô hình ĐVTN mang lại hiệu 

quả kinh tế cao như: Chăn nuôi gà, trồng dâu nuôi dê, nuôi dúi, trồng rau sạch. Về đầu 

trang  

https://tienphong.vn/dak-nong-ho-tro-200-ty-dong-cho-thanh-nien-vay-von-khoi-nghiep-post1471707.tpo
https://tienphong.vn/dak-nong-ho-tro-200-ty-dong-cho-thanh-nien-vay-von-khoi-nghiep-post1471707.tpo
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III. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Liên kết sản xuất, nông dân Quảng Sơn ở Đắk Nông không lo đầu ra, yên 

tâm về giá (Danviet.vn 21/9; Nông nghiệp Việt Nam 22/9, tr11). Hàng chục hộ nông 

dân xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long (tỉnh Đắk Nông) đã liên kết để sản xuất cải thảo. 

Mô hình được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông và Hội Nông dân xã Quảng Sơn 

phối hợp thực hiện. 

Mô hình "Chuỗi liên kết sản xuất rau xanh được cấp Giấy chứng nhận VietGAP 

gắn với tiêu thụ sản phẩm" ở xã Quảng Sơn được triển khai thực hiện vào tháng 5 vừa 

qua. Mô hình đã có 36 hộ dân tham gia, canh tác 18ha cải thảo. Tổng nguồn vốn thực 

hiện mô hình hơn 470 triệu đồng. Trong đó, vốn nhà nước hỗ trợ hơn 365 triệu đồng, số 

còn lại là vốn đối ứng của nông dân. 

Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông, mô hình trồng cải 

thảo ở xã Quảng Sơn đạt các chỉ tiêu về kỹ thuật. Trong đó, tỷ lệ sản phẩm đồng đều đạt 

trên 90%; trọng lượng cải thảo trung bình 700gram/cây. 

Hiện cải thảo của người dân tham gia mô hình đang bước vào vụ thu hoạch. Toàn 

bộ các vườn cải thảo đều có chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Nhưng nếu như trước 

đây, tới mùa thu hoạch nông dân lại đứng ngồi không yên khi không thấy ai hỏi mua thì 

giờ đây, hàng trăm tấn cải thảo của nông dân đều đã có doanh nghiệp đặt hàng tiêu thụ. 

Về đầu trang  

https://danviet.vn/lien-ket-san-xuat-nong-dan-quang-son-o-dak-nong-khong-lo-

dau-ra-yen-tam-ve-gia-20220921102525074.htm  

- Tập huấn chăm sóc cây trồng theo tiêu chuẩn bền vững cho nông hộ tại 

Đắk Ngo (Qdnd.vn 22/9). Sáng 22-9, Nông trường 720 (Trung đoàn 720), Binh đoàn 16 

phối hợp với doanh nghiệp Toàn Hằng (Đắk Nông) đã tổ chức lớp tập huấn chăm sóc 

cây trồng theo tiêu chuẩn bền vững cho nông hộ. 

Tham dự có hơn 300 người là cán bộ, chỉ huy của các cơ quan, ban, đội sản xuất 

thuộc Nông trường 720 và các hộ dân thuộc địa bàn xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông. 

Tại lớp tập huấn, cán bộ kỹ thuật của đơn vị và doanh nghiệp Toàn Hằng đã phổ 

biến tới người dân các nội dung: Kỹ thuật chăm sóc cây cà phê, hồ tiêu, sầu riêng theo 

tiêu chuẩn Rainforest Alliance (bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo phát triển bền 

vững bằng cách chuyển đổi tập quán sử dụng đất, thúc đẩy kinh doanh và hành vi của 

người tiêu dùng); Phổ biến chính sách, yêu cầu và quyền lợi của người dân khi tham gia 

dự án phát triển nông nghiệp bền vững; quản lý chứng từ, hồ sơ khi tham gia dự án… 

Cũng tại lớp tập huấn, cán bộ của Nông trường 720 đã lồng ghép tuyên truyền người 

dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà 

nước, quy định của địa phương, làm tốt công tác bảo vệ môi trường…  Về đầu trang  

https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/tap-huan-cham-soc-cay-trong-theo-tieu-

chuan-ben-vung-cho-nong-ho-tai-dak-ngo-706062  

IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- Quyết tâm không để dịch chồng dịch (Baodaknong.org.vn 22/9). Trong khi số 

ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng gia tăng thì dịch sốt xuất huyết 

(SXH) đang diễn biến phức tạp, nên nguy cơ dịch chồng dịch đang hiện hữu. 

https://danviet.vn/lien-ket-san-xuat-nong-dan-quang-son-o-dak-nong-khong-lo-dau-ra-yen-tam-ve-gia-20220921102525074.htm
https://danviet.vn/lien-ket-san-xuat-nong-dan-quang-son-o-dak-nong-khong-lo-dau-ra-yen-tam-ve-gia-20220921102525074.htm
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/tap-huan-cham-soc-cay-trong-theo-tieu-chuan-ben-vung-cho-nong-ho-tai-dak-ngo-706062
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/tap-huan-cham-soc-cay-trong-theo-tieu-chuan-ben-vung-cho-nong-ho-tai-dak-ngo-706062
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Cùng với dịch Covid-19, lũy tích 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh có 1.272 ca mắc 

SXH, tăng 1.063 ca so với cùng kỳ năm 2021. Thực tế, ca mắc SXH gia tăng so với 

năm trước đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại trong công tác phòng, chống dịch 

SXH, nhất là khi người dân còn có tâm lý chủ quan, lơ là đối với phòng dịch. 

Trước việc gia tăng trở lại các trường hợp mắc Covid-19 và diễn biến phức tạp 

của dịch SXH, nguy cơ hiện hữu dịch chồng dịch cùng khả năng xâm nhập, xuất hiện 

của bệnh đậu mùa khỉ, mới đây, Sở Y tế đã có công văn gửi các ban, ngành, đoàn thể và 

các địa phương trong tỉnh về việc chủ động, quyết liệt triển khai các hoạt động phòng, 

chống dịch, với quyết tâm không để dịch chồng dịch. 

Trong đó, ngành Y tế tập trung giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền 

nhiễm trên địa bàn và triển khai kịp thời các biện pháp xử lý theo quy định của Bộ Y tế, 

nhất là đối với dịch Covid-19. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/y-te-suc-khoe/quyet-tam-khong-de-dich-chong-dich-

95176.html  

- Đắk Nông chủ động tìm cơ hội phát triển các giá trị Công viên địa chất 

toàn cầu (Thanhnien.vn 21/9). Tháng 7.2020, Công viên địa chất Đắk Nông được 

UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC). Cái tên “Dak Nong 

UNESCO Global Geopark (Viet Nam)” chính thức xuất hiện trên bản đồ Mạng lưới 

Công viên địa chất toàn cầu, gồm 177 điểm đến. 

Là địa phương thứ 3 của Việt Nam và thứ 164 trên thế giới có công viên địa chất 

được Unesco công nhận là “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO”. Tuy là thành viên 

“non trẻ” của mạng lưới nhưng Đắk Nông đã có sự chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh 

vực mới mẻ này. 

Mới đây, từ ngày 5-11.9, trong khuôn khổ Hội nghị Mạng lưới Công viên địa chất 

toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 7 (APGN 7) diễn ra tại Satun, Thái 

Lan, CVĐCTC UNESCO Đắk Nông đã có hàng loạt các hoạt động quan trọng, ghi dấu 

ấn đặc biệt tại Hội nghị. Đề xuất của Đắk Nông về việc thành lập nhóm chuyên đề về 

hang động núi lửa trong Mạng lưới CV ĐCTC khu vực châu Á - Thái Bình Dương được 

ghi nhận và đánh giá cao tại APGN 7. Tham luận về “Kỳ quan núi lửa và hang động núi 

lửa trong vùng CVĐCTC UNESCO Đắk Nông” do bà Trần Nhị Bạch Vân, đại diện 

BQL CVĐCTC, trình bày đã nhận được sự quan tâm, trao đổi của các đại biểu để tìm 

hiểu sâu hơn về những giá trị di sản địa chất độc đáo, kinh nghiệm của chính quyền địa 

phương trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản địa chất. Về đầu trang  

https://thanhnien.vn/dak-nong-chu-dong-tim-co-hoi-phat-trien-cac-gia-tri-cong-

vien-dia-chat-toan-cau-post1502120.html  

- Hàng nghìn bộ sách giáo khoa được trao đến tay học sinh nghèo Đắk Nông 

(Laodong.vn 22/9). Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được ngành Giáo dục - 

Đào tạo tỉnh Đắk Nông kêu gọi, hỗ trợ hàng nghìn bộ sách giáo khoa khi bước vào năm 

học mới 2022-2023.  

Trên phạm vi toàn tỉnh Đắk Nông, Sở Giáo dục - Đào tạo đã huy động các nguồn 

đóng góp, trao trên 1.200 sách giáo khoa, 937 sách giáo viên của Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam hỗ trợ cho các nhà trường. Ngoài ra, Sở Giáo dục - Đào tạo đã kêu gọi và 

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

thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 150 bộ sách giáo khoa các khối lớp 6, 7, 10.  

http://baodaknong.org.vn/y-te-suc-khoe/quyet-tam-khong-de-dich-chong-dich-95176.html
http://baodaknong.org.vn/y-te-suc-khoe/quyet-tam-khong-de-dich-chong-dich-95176.html
https://thanhnien.vn/dak-nong-chu-dong-tim-co-hoi-phat-trien-cac-gia-tri-cong-vien-dia-chat-toan-cau-post1502120.html
https://thanhnien.vn/dak-nong-chu-dong-tim-co-hoi-phat-trien-cac-gia-tri-cong-vien-dia-chat-toan-cau-post1502120.html
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Sau khi tiếp nhận, Sở Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức trao tặng trực tiếp cho thư 

viện các nhà trường. Trong đó, ưu tiên cho các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số có nhiều học sinh thiếu sách. 

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đắk Nông, 

trong thời gian tới, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục khuyến khích các trường học bằng nhiều 

hình thức phù hợp xây dựng tủ sách giáo khoa cho các khối lớp ở thư viện. Việc này 

nhằm kịp thời hỗ trợ cho học sinh khó khăn mượn nếu không chuẩn bị được sách khi 

bước vào năm học. Về đầu trang  

https://laodong.vn/nguoi-viet-tu-te/hang-nghin-bo-sach-giao-khoa-duoc-trao-den-

tay-hoc-sinh-ngheo-dak-nong-1095936.ldo  

- Đắk Nông: Tổ chức tập huấn “Chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời 

của trẻ” (Moitruongvadothi.vn 21/9). Ngày 20/9, Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức (Đắk 

Nông) tổ chức lớp tập huấn "Chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời của trẻ" cho các 

cán bộ y tế xã. Đây là một trong những hoạt động góp phần cải thiện tình trạng dinh 

dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện 

Tuy Đức năm 2022. 

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các nội dung: kiến thức chăm  

sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời của trẻ; chăm sóc sức khỏe thời kỳ mang thai; chăm 

sóc thời kỳ cho con bú; tầm quan trọng của nuôi con bằng sữa mẹ; thức ăn bổ  sung, chế  

độ và tầm quan trọng của ăn bổ sung; đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ; kỹ năng 

tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng trẻ em, phòng chống thiếu vi chất 

dinh dưỡng và quản lý suy dinh dưỡng dưới 2 tuổi... Về đầu trang  

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-to-chuc-tap-huan-cham-soc-dinh-

duong-1000-ngay-dau-doi-cua-tre-a111294.html  

- Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị nơi biên giới Nam Tây Nguyên 

(Bienphong.com.vn 22/9). Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, kể từ ngày thành 

lập đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Nông luôn bám sát chủ 

trương, đường lối, quan điểm công tác đối ngoại của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm, 

thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội, tạo tiềm lực trong 

xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.  

Với rất nhiều đóng góp trên lĩnh vực đối ngoại, Hội Hữu nghị Việt Nam - 

Campuchia tỉnh Đắk Nông xứng đáng là chiếc cầu nối bền chắc của tình đoàn kết, hữu 

nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia nói chung, hai tỉnh 

Đắk Nông và Mondulkiri nói riêng. 

Với gần 650 hội viên và những lợi thế về địa lý, giao thông với 2 cửa khẩu chính 

là Bu Prăng (huyện Tuy Đức) và Thuận An (huyện Đắk Mil), có thể nói, Chi hội Hữu 

nghị Việt Nam - Campuchia BĐBP Đắk Nông là trung tâm của các hoạt động đối ngoại 

trên địa bàn Nam Tây Nguyên. 

 Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Nông, 

Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia BĐBP tỉnh thường xuyên được xây dựng, 

kiện toàn cơ cấu tổ chức từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến các đơn vị cơ sở, đảm bảo đủ số 

lượng và chất lượng, tăng cường công tác xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và 

năng lực công tác toàn diện cho từng hội viên, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới. Về đầu trang  

https://laodong.vn/nguoi-viet-tu-te/hang-nghin-bo-sach-giao-khoa-duoc-trao-den-tay-hoc-sinh-ngheo-dak-nong-1095936.ldo
https://laodong.vn/nguoi-viet-tu-te/hang-nghin-bo-sach-giao-khoa-duoc-trao-den-tay-hoc-sinh-ngheo-dak-nong-1095936.ldo
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-to-chuc-tap-huan-cham-soc-dinh-duong-1000-ngay-dau-doi-cua-tre-a111294.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-to-chuc-tap-huan-cham-soc-dinh-duong-1000-ngay-dau-doi-cua-tre-a111294.html
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https://www.bienphong.com.vn/that-chat-tinh-doan-ket-huu-nghi-noi-bien-gioi-

nam-tay-nguyen-post454577.html  

V. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Tiếp tục triển khai phân cấp công tác đăng ký xe cho 12 đơn vị công an cấp 

xã đủ điều kiện đăng ký xe mô tô (Csgt.vn 21/9). Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) 

Công an tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký xe mô tô và 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của lực lượng CSGT cho 50 cán bộ công 

an thuộc 12 xã đủ điều kiện được phân cấp đăng ký xe mô tô trên địa bàn tỉnh. 

Tính cho đến thời điểm hiện tại tỉnh Đắk Nông có 40/61 đơn vị công an cấp xã 

được phân cấp đăng ký xe mô tô tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, thời gian cho 

người dân trong việc đi lại thực hiện việc đăng ký xe mô tô. Đồng chí Phó giám đốc đề 

nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhanh chóng hoàn thành cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, đường truyền cơ sở dữ liệu, phần mềm đăng ký quản lý phương tiện 

cho công an cấp xã. Sau lớp tập huấn này, những đồng chí công an xã sẽ nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu tài liệu, nắm bắt các nội dung, kiến thức cơ bản, 

công nghệ thông tin để áp dụng một cách hiệu quả trong thực tiễn công tác đăng ký xe 

mô tô tại cơ sở. Về đầu trang  

https://www.csgt.vn/tintuc/15739/Tiep-tuc-trien-khai-phan-cap-cong-tac-dang-

ky-xe-cho-12-don-vi-cong-an-cap-xa-du-dieu-kien-dang-ky-xe-mo-to.html  

- Đắk Nông - Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho 

học sinh đến trường (Csgt.vn 21/9). Tháng 9 hàng năm là Tháng cao điểm về an toàn 

giao thông (ATGT) cho học sinh đến trường. Để hạn chế tối đa xảy ra các vụ tai nạn 

giao thông liên quan đến học sinh, lực lượng CSGT công an toàn tỉnh Đăk Nông đã 

triển khai các biện pháp tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm gây 

mất ATGT và nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường học. 

Xác định được việc đảm bảo trật tự ATGT là việc làm thường xuyên và mang 

tính chất lâu dài, lực lượng CSGT cùng với Công an xã Nhân cơ và các đơn vị chức 

chức năng đã triển khai xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn ATGT".  

Trọng tâm đã đưa ra các biện pháp phù hợp để giảm thiểu ùn tắc, nâng cao ý thức 

tham gia giao thông của phụ huynh và học sinh. Tổ chức phân chia khu vực để phụ 

huynh chờ đưa đón con trước cổng trường. Bố trí lực lượng triển khai phân luồng, đảm 

bảo trật tự ATGT trước cổng trường vào giờ đưa đón học sinh. Hướng dẫn việc dừng đỗ 

xe tránh ùn tắc giao thông. Đến nay, tình trạng ùn tắc giao thông tại cổng trường đã 

giảm, ý thức của phụ huynh khi tham gia giao thông có sự chuyển biến rõ rệt, không 

còn tình trạng phụ huynh và học sinh không đội mũ bảo hiểm hoặc chở quá số người 

quy định khi đi xe mô tô, xe máy. Về đầu trang  

https://www.csgt.vn/tintuc/15740/Dak-Nong---Tang-cuong-cong-tac-dam-bao-

TTATGT-cho-hoc-sinh-den-truong.html  

- Đắk Nông khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ (Daidoanket.vn 

21/9; Congan.com.vn 21/9; Tamnhin.trithuccuocsong.vn 21/9; Laodong.vn 21/9; 

Khoahocdoisong.vn 21/9). Chiều 21/9, Công an huyện Đắk Mil đã khởi tố đối tượng 

Nguyễn Ngọc Vũ về tội chống người thi hành công vụ. 

https://www.bienphong.com.vn/that-chat-tinh-doan-ket-huu-nghi-noi-bien-gioi-nam-tay-nguyen-post454577.html
https://www.bienphong.com.vn/that-chat-tinh-doan-ket-huu-nghi-noi-bien-gioi-nam-tay-nguyen-post454577.html
https://www.csgt.vn/tintuc/15739/Tiep-tuc-trien-khai-phan-cap-cong-tac-dang-ky-xe-cho-12-don-vi-cong-an-cap-xa-du-dieu-kien-dang-ky-xe-mo-to.html
https://www.csgt.vn/tintuc/15739/Tiep-tuc-trien-khai-phan-cap-cong-tac-dang-ky-xe-cho-12-don-vi-cong-an-cap-xa-du-dieu-kien-dang-ky-xe-mo-to.html
https://www.csgt.vn/tintuc/15740/Dak-Nong---Tang-cuong-cong-tac-dam-bao-TTATGT-cho-hoc-sinh-den-truong.html
https://www.csgt.vn/tintuc/15740/Dak-Nong---Tang-cuong-cong-tac-dam-bao-TTATGT-cho-hoc-sinh-den-truong.html
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Trước đó, vào lúc 21h ngày 28/8/2022, Công an thị trấn Đắk Mil tiếp nhận tin 

báo về việc tại quán Beer Club Royal ở khu vực Quảng Trường thuộc tổ dân phố 3 xảy 

ra xô xát đánh nhau giữa Nguyễn Ngọc Vũ (30 tuổi) với Nguyễn Đình Tài (35 tuổi), 

cùng trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil.  

Ngày 12/9/2022, Nguyễn Ngọc Vũ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Đắk Mil để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về đầu trang  

http://daidoanket.vn/dak-nong-khoi-to-doi-tuong-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-

5697238.html  

https://congan.com.vn/vu-an/khoi-to-doi-tuong-danh-cong-an-sau-khi-xo-xat-

trong-beer-club_137268.html  

https://laodong.vn/phap-luat/dak-nong-khoi-to-doi-tuong-chong-nguoi-thi-hanh-

cong-vu-1095841.ldo  

- Công an xã biên giới Đắk Lao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kí cam kết 

về PCCC đối với từng hộ gia đình, cơ sở kinh doanh (Cadn.com.vn 21/9). Xác định 

an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp 

phần bảo vệ tính mạng, tài sản của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân, Công an xã biên 

giới Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, đưa các kiến thức, kỹ năng PCCC về từng cơ sở kinh 

doanh, hộ gia đình trên địa bàn để bảo đảm tuyệt đối an toàn công tác PCCC tại địa 

phương. 

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức cho các cơ sở kinh doanh (hộ gia 

đình kết hợp sản xuất kinh doanh) ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về công 

tác PCCC, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. 

Thông qua công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, lực lượng Công an xã Đắk 

Lao và các ngành chức năng đã giúp cho người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao 

sự hiểu biết về an toàn PCCC, ý thức phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ và đặc biệt 

là xử lý tốt các tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; nhằm đáp ứng tốt yêu cầu 4 tại 

chỗ trong công tác PCCC “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư 

và hậu cần tại chỗ”. Về đầu trang ./. 

https://cadn.com.vn/cong-an-xa-bien-gioi-dak-lao-day-manh-cong-tac-tuyen-

truyen-ki-cam-ket-ve-pccc-doi-voi-tung-ho-gia-dinh-co-so-kinh-doanh-

post267044.html  

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

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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