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PHẦN A: TIN NỔI BẬT TRONG NƯỚC 

- Tại sao giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà còn chậm? (VTV.vn 28/8). 15/8 là ngày 

cuối cùng các địa phương nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và 

ngày 31/8 phải hoàn thành toàn bộ việc chi trả. Nhưng có những nơi đến ngày 25/8 mới 

phê duyệt dù đã nhận đủ hồ sơ đề nghị từ trước đó cả 10 ngày. 

Thành phần hồ sơ cần có xác nhận của 3 bên doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội và 

chủ nhà trọ. Thủ tục đơn giản nhưng một số địa phương lại yêu cầu thêm các giấy tờ 

khác khiến lao động phải đi lại nhiều lần, chẳng hạn như việc xác minh thêm tạm trú ở 

chính quyền. 

Các địa phương nói rằng do doanh nghiệp chờ gần hết hạn mới dồn dập nộp hồ sơ 

đề nghị cho người lao động gây quá tải cho các cơ quan giải quyết hồ sơ. Lượng hồ sơ 

nhiều vào cùng một thời điểm khiến kinh phí đã ứng chi trả không đủ nên người lao 

động phải chờ đợi. Về đầu trang 

https://vtv.vn/xa-hoi/tai-sao-giai-ngan-tien-ho-tro-thue-nha-con-cham-

20220828174911119.htm   

- Tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt trên 430 tỉ USD 

(Laodong.vn 28/8). Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính lũy kế đến ngày 20.8.2022, cả 

nước có 35.539 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 430 tỉ USD. Vốn thực 

hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 264,4 tỉ USD, bằng 61,5% tổng 

vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. 

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế 

quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn 

đầu tư đạt trên 10,7 tỉ USD, chiếm 63,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. 

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,3 tỉ USD, 

chiếm 19,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động 

chuyên môn khoa học công nghệ; thông tin truyền thông với tổng vốn đăng ký đạt lần 

lượt gần 620,8 triệu USD và 518,9 triệu USD. Về đầu trang 

https://laodong.vn/kinh-doanh/tong-von-dang-ky-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-

nam-dat-tren-430-ti-usd-1086156.ldo   

- Nguy cơ bùng phát bệnh dại ở Đồng bằng sông Cửu Long (VTV.vn 28/8). Tại 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thời gian qua liên tiếp xuất hiện những trường hợp 

bị chó dại cắn. 

Tại Cà Mau, gần 3 tháng qua đã xảy ra 8 vụ với 13 người bị chó cắn. Trong đó có 

trường hợp được chuẩn đoán là mắc bệnh dại lâm sàng. Còn tại Bến Tre, 8 tháng qua đã 

ghi nhận 11 trường hợp tử vong do bệnh dại. Phần lớn trường hợp tử vong là không 

tiêm ngừa mà tự đi điều trị bằng các phương pháp dân gian như: uống thuốc nam, lấy 

https://vtv.vn/xa-hoi/tai-sao-giai-ngan-tien-ho-tro-thue-nha-con-cham-20220828174911119.htm
https://vtv.vn/xa-hoi/tai-sao-giai-ngan-tien-ho-tro-thue-nha-con-cham-20220828174911119.htm
https://laodong.vn/kinh-doanh/tong-von-dang-ky-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-dat-tren-430-ti-usd-1086156.ldo
https://laodong.vn/kinh-doanh/tong-von-dang-ky-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-dat-tren-430-ti-usd-1086156.ldo
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nọc. Nguy cơ bùng phát bệnh dại ở Bến Tre rất cao khi tỷ lệ tiêm ngừa trên đàn chó, 

mèo chỉ đạt khoảng 46%. Về đầu trang 

https://vtv.vn/xa-hoi/nguy-co-bung-phat-benh-dai-o-dong-bang-song-cuu-long-

20220828172036321.htm 

PHẦN B: TIN ĐĂK NÔNG 

I. VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM, NỔI CỘM TRONG NGÀY 

- Đắk Nông: Cần sớm sửa đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Cư Jút, Đắk 

Mil (Plo.vn 28/8). Ngày 28-8, trao đổi với PLO, ông Hà Sỹ Sơn, Phó giám đốc Sở 

GTVT tỉnh Đắk Nông, cho biết sở đã gửi công văn kiến nghị cơ quan chức năng chỉ đạo 

khắc phục sửa chữa đường Hồ Chí Minh bị hư hỏng nặng. 

Theo ghi nhận của PV đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua các huyện Cư 

Jút, Đắk Mil (Đắk Nông) liên tục bị hư hỏng nhất là đoạn qua xã Đắk Rla, huyện Đắk 

Mil. Theo nhiều người dân sống gần đường, mặc dù cơ quan chức năng tổ chức sửa 

chữa, khắc phục nhưng sau những trận mưa lớn và lưu thông, mặt đường lại loang lổ, 

hình thành nhiều ổ gà. 

Ông Hà Sỹ Sơn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đắk Nông, xác nhận đường Hồ Chí 

Minh đoạn qua tỉnh này có hai đoạn hư hỏng. Hai đoạn này thuộc án BOT do Tập đoàn 

Đức Long - Gia Lai và Công ty CP Đầu tư và xây dựng Toàn Mỹ 14 làm chủ đầu tư. 

“Sở GTVT Đắk Nông đã có công văn bản đề nghị Cục Quản lý đường bộ III yêu cầu 

các nhà thầu sửa chữa. Tuy nhiên, do mưa kéo dài nên chưa khắc phục được, khi trời 

nắng khô ráo nhà đầu tư bắt đầu sửa” – ông Sơn thông tin. Về đầu trang  

https://plo.vn/dak-nong-can-som-sua-duong-ho-chi-minh-doan-qua-huyen-cu-jut-

dak-mil-post696000.html  

- Đắk Nông: Cận cảnh đường vừa nâng cấp đã hư hỏng nghiêm trọng 

(Thanhnien.vn 27/8). Tỉnh lộ 1 (TL1) có chiều dài 36 km, nối từ TT.Kiến Đức (H.Đắk 

R’lấp, Đắk Nông) đến xã Đắk Búk So (H.Tuy Đức, Đắk Nông). Nhiều năm nay, tuyến 

đường này đã hết niên hạn sử dụng và xuống cấp trầm trọng. Việc này không chỉ gây 

khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn kìm 

hãm sự phát triển nhiều mặt của các địa phương. 

Sau khi trùng tu, nâng cấp khoảng 1 năm tuyến đường TL1 đã xuất hiện hàng trăm 

vết nứt hư hỏng. Thậm chí, có nhiều đoạn có rãnh sâu rất nguy hiểm cho người tham gia 

giao thông. 

Theo chủ đầu tư, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tuyến đường nhanh 

chóng hư hỏng là lưu lượng xe đi từ TP.HCM về TP.Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) và 

ngược lại qua TL1 tăng đột biến; trong đó chủ yếu xe vận chuyển hàng hóa quá tải chạy 

cả ngày và đêm. Bên cạnh đó, do kết cấu mặt đường là kết cấu hở nhưng người dân hai 

bên đường san lấp mặt bằng, lắp đặt ống cống không đúng quy cách, gây ách tắc dòng 

chảy, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình. Về đầu trang  

https://thanhnien.vn/dak-nong-can-canh-duong-vua-nang-cap-da-hu-hong-nghiem-

trong-post1492400.html  

https://vtv.vn/xa-hoi/nguy-co-bung-phat-benh-dai-o-dong-bang-song-cuu-long-20220828172036321.htm
https://vtv.vn/xa-hoi/nguy-co-bung-phat-benh-dai-o-dong-bang-song-cuu-long-20220828172036321.htm
https://plo.vn/dak-nong-can-som-sua-duong-ho-chi-minh-doan-qua-huyen-cu-jut-dak-mil-post696000.html
https://plo.vn/dak-nong-can-som-sua-duong-ho-chi-minh-doan-qua-huyen-cu-jut-dak-mil-post696000.html
https://thanhnien.vn/dak-nong-can-canh-duong-vua-nang-cap-da-hu-hong-nghiem-trong-post1492400.html
https://thanhnien.vn/dak-nong-can-canh-duong-vua-nang-cap-da-hu-hong-nghiem-trong-post1492400.html


4 

 

Bản tin Điểm báo ngày 29/8/2022  

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

---------  

- Đắk Nông: Loạn cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, cơ quan chuyên môn 

cũng kêu khó kiểm soát (Danviet.vn 28/8). Đắk Nông hiện có hàng trăm cơ sở kinh 

doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và cơ sở kinh doanh giống cây trồng... (gọi 

chung là vật tư nông nghiệp). Thực trạng đó không chỉ khiến nông dân dễ rơi vào "bẫy" 

mà ngay cả cơ quan quản lý cũng kêu khó kiểm soát. 

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Nông, cho biết, nhìn chung, 

hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp đã đi vào nề nếp và đạt được một số 

kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác quản lý vật tư nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Bên cạnh ý thức của người 

dân chưa quan tâm đến chất lượng sản phẩm, ham hàng rẻ... thì về phía cơ quan quản lý 

nhà nước cũng còn nhiều hạn chế cả về khách quan lẫn chủ quan. 

Ngoài ra, do chế tài chưa đủ sức răn đe cũng dẫn đến tình trạng vật tư nông nghiệp 

không đạt tiêu chuẩn theo quy định, kém chất lượng, hết hạn sử dụng, vi phạm nhãn 

mác, sử dụng hóa chất, chất kích thích sinh trưởng vượt mức cho phép vẫn còn diễn ra... 

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông vừa 

tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn. 

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp để từng bước quản lý tốt việc sản xuất, kinh 

doanh tư nông nghiệp.  

Theo TS.Lê Đăng Khoa, Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên, 

trong sản xuất nông nghiệp, yếu tố giống là rất quan trọng. Do đó, Nhà nước cần quan 

tâm nhiều hơn yếu tố này. Nhiều ý kiến khác cũng nhận định, hơn ai hết, để quản lý tốt 

tư nông nghiệp thì hơn ai hết người nông dân phải nâng cao nhận thức.  

Ngoài ra, theo ông Phạm Tuấn Anh, các cơ quan quản lý cần nâng cao vai trò 

trách nhiệm. Cần làm tốt việc phối hợp chia sẻ thông tin. Chính quyền địa phương cũng 

cần có sự quan tâm đúng mức trong việc quản lý tư nông nghiệp. Về đầu trang  

https://danviet.vn/dak-nong-loan-co-so-kinh-doanh-vat-tu-nong-nghiep-co-quan-

chuyen-mon-cung-keu-kho-kiem-soat-2022082711000132.htm  

- Chợ Kiến Đức vắng người mua, tiểu thương bức xúc (Truyền hình Đắk Nông 

– Thời sự tối ngày 27/8 tại phút 14:39). Đài phát thanh và Truyền hình Đắk Nông tiếp 

nhận phản ánh của nhiều người dân và tiểu thương kinh doanh tại chợ Kiến Đức, huyện 

Đắk R’lấp về những bất cập xoay quanh tình hình hoạt động của chợ này. Theo đó, 

chưa có khi nào hoạt động buôn bán trong chợ Kiến Đức lại ế ẩm như hiện nay, chợ 

vắng khách, người bán đông hơn người mua là thực trạng đã diễn ra trong thời gian dài 

ở đây. 

Mời quý vị xem chi tiết nội dung tại link sau: 

https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-27-8-2022-14119.htm  

Về đầu trang  

- Cần xử lý quyết liệt hơn việc họp chợ giữa đường (Truyền hình Đắk Nông – 

Thời sự tối ngày 28/8 tại phút 7:49). Chương trình Thời sự tối ngày 27/8 đã có phóng sự 

phản ánh về tình trạng buôn bán ế ẩm ở chợ Kiến Đức và những bức xúc của tiểu 

thương. 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.  

https://danviet.vn/dak-nong-loan-co-so-kinh-doanh-vat-tu-nong-nghiep-co-quan-chuyen-mon-cung-keu-kho-kiem-soat-2022082711000132.htm
https://danviet.vn/dak-nong-loan-co-so-kinh-doanh-vat-tu-nong-nghiep-co-quan-chuyen-mon-cung-keu-kho-kiem-soat-2022082711000132.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-27-8-2022-14119.htm
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Mời quý vị xem chi tiết nội dung tại link sau: 

https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-28-8-2022-14127.htm  

Về đầu trang  

II. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Đắk Nông vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ 

(Baodaknong.org.vn 28/8). Ngày 26/8/2022, tại Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi 

đua 6 tháng đầu năm 2022 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền 

Trung, diễn ra tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính 

phủ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành 

viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phụ trách Cụm thi đua các tỉnh Tây 

Nguyên và Duyên hải miền Trung đã trao Cờ thi đua của Chính phủ năm 2021 cho tỉnh 

Đắk Nông. 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông, đồng chí 

Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và đón nhận Cờ thi 

đua của Chính phủ. 

Theo Quyết định số 889/QĐ-Ttg, ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Đắk 

Nông là một trong 10 tập thể thuộc Cụm thi đua tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

và Khối thi đua Bộ, ban ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương được vinh dự tặng Cờ 

thi đua của Chính phủ. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/thoi-su/dak-nong-vinh-du-don-nhan-co-thi-dua-cua-thu-

tuong-chinh-phu-94761.html  

- Đắk Nông dành hơn 130 tỷ đồng để nâng cấp trạm y tế (Quochoitv.vn 27/8; 

TTXVN 26/8). Ngày 26/8, HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5. 

Kỳ họp đã xem xét quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án lĩnh vực y tế thuộc Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do UBND tỉnh trình. 

Thực hiện dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội (đợt 2), 

Đắk Nông dự kiến được bố trí thực hiện 3 dự án lĩnh vực y tế, với tổng số vốn 132 tỷ 

đồng. Trước thực trạng một số Trạm Y tế xã được đầu tư xây dựng, giai đoạn 2007-

2009 đã xuống cấp. Nhiều công trình chưa bảo đảm các tiêu chí theo quy định của Bộ Y 

tế do đó, việc đầu tư, nâng cấp cải tạo các Trạm Y tế là cần thiết. 

Ba Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp. Các Nghị quyết được triển khai sẽ 

góp phần nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, hạ tầng các cơ sở y tế, nâng cao năng lực 

phòng chống dịch bệnh, chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. UBND tỉnh Đắk 

Nông cần hoàn tất hồ sơ, thủ tục báo cáo Trung ương trước ngày 30/8/2022 để các dự 

án sớm được triển khai xây dựng theo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Về đầu 

trang  

https://quochoitv.vn/dak-nong-danh-hon-130-ty-dong-de-nang-cap-tram-y-te  

- Đắk Nông đầu tư 400 tỷ đồng xây dựng quảng trường trung tâm TP. Gia 

Nghĩa (Baodauthau.vn 29/8; Đấu thầu 29/8, tr2). UBND tỉnh Đắk Nông vừa có quyết 

định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Quảng trường trung tâm 

TP. Gia Nghĩa với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách trung ương. 

https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-28-8-2022-14127.htm
http://baodaknong.org.vn/thoi-su/dak-nong-vinh-du-don-nhan-co-thi-dua-cua-thu-tuong-chinh-phu-94761.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su/dak-nong-vinh-du-don-nhan-co-thi-dua-cua-thu-tuong-chinh-phu-94761.html
https://quochoitv.vn/dak-nong-danh-hon-130-ty-dong-de-nang-cap-tram-y-te
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Theo kế hoạch, quý IV/2022, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk 

Nông sẽ đấu thầu rộng rãi 4 gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu số 13 Thi công di dời 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giá gói thầu 2 tỷ đồng); Gói thầu số 16 Thi công xây dựng, 

cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình (giá gói thầu 352,053 tỷ đồng); Gói thầu số 17 

Bảo hiểm thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (giá gói thầu 0,542 tỷ đồng); 

Gói thầu số 18 Tư vấn thử tĩnh tải cọc bê tông cốt thép (giá gói thầu 1,317 tỷ đồng). Về 

đầu trang  

https://baodauthau.vn/dak-nong-dau-tu-400-ty-dong-xay-dung-quang-truong-

trung-tam-tp-gia-nghia-

post128039.html#:~:text=%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0-

,%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6

%B0%20400%20t%E1%BB%B7%20%C4%91%E1%BB%93ng%20x%C3%A2y%20d

%E1%BB%B1ng%20qu%E1%BA%A3ng,Gia%20Ngh%C4%A9a&text=(B%C4%90T

)%20%2D%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk,v%E1%BB

%91n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng.  

- Công an Đắk Nông sáng tạo trong triển khai giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa (Cand.com.vn 26/8; Cadn.com.vn 26/8). Ngày 26/8, Đoàn khảo 

sát của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an do Đại tá Đỗ Khắc 

Hưởng, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến khảo sát kết quả triển khai mô hình 

giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong nội bộ tại Công an tỉnh Đắk 

Nông. 

Sau khi kiểm tra, khảo sát thực tế, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Đỗ Khắc Hưởng, 

Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã ghi nhận, đánh giá cao 

sự nỗ lực, sáng tạo với những cách làm đột phá của Công an Đắk Nông trong công tác 

cải cách thủ tục hành chính nói chung, việc triển khai Bộ phận một cửa nội bộ nói riêng 

một cách khoa học, bài bản... 

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám 

đốc Công an tỉnh đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn công tác của Cục 

Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an trong việc nâng cao hiệu quả Bộ 

phận một cửa nội bộ của Công an tỉnh. Đồng thời thông tin thêm về tình hình, kết quả 

công tác cải cách hành chính của Công an Đắk Nông, trong đó có công tác cải cách thủ 

tục hành chính trong nội bộ Công an tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và cán 

bộ, chiến sĩ thực hiện các thủ tục hành chính bảo đảm nhanh chóng, công khai, minh 

bạch, dân chủ, bảo đảm chế độ, chính sách, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng, phục 

vụ công tác, chiến đấu. Về đầu trang  

https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/cong-an-dak-nong-sang-tao-trong-

trien-khai-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-i665461/  

https://cadn.com.vn/doan-khao-sat-cua-bo-cong-an-danh-gia-cao-bo-phan-mot-

cua-noi-bo-cong-an-dak-nong-post265853.html  

- Trị “bệnh” hô khẩu hiệu (Hanoimoi.com.vn 29/8). Ở nhiều nơi, nhiều thời 

điểm luôn có một số cán bộ “giỏi” hô khẩu hiệu. Họ nói hay, đúng chủ trương, nghị 

quyết của Đảng nhưng nhiều việc làm lại đi ngược với lời nói, thậm chí còn gây hậu quả 

https://baodauthau.vn/dak-nong-dau-tu-400-ty-dong-xay-dung-quang-truong-trung-tam-tp-gia-nghia-post128039.html#:~:text=%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0-,%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20400%20t%E1%BB%B7%20%C4%91%E1%BB%93ng%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20qu%E1%BA%A3ng,Gia%20Ngh%C4%A9a&text=(B%C4%90T)%20%2D%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk,v%E1%BB%91n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng
https://baodauthau.vn/dak-nong-dau-tu-400-ty-dong-xay-dung-quang-truong-trung-tam-tp-gia-nghia-post128039.html#:~:text=%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0-,%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20400%20t%E1%BB%B7%20%C4%91%E1%BB%93ng%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20qu%E1%BA%A3ng,Gia%20Ngh%C4%A9a&text=(B%C4%90T)%20%2D%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk,v%E1%BB%91n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng
https://baodauthau.vn/dak-nong-dau-tu-400-ty-dong-xay-dung-quang-truong-trung-tam-tp-gia-nghia-post128039.html#:~:text=%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0-,%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20400%20t%E1%BB%B7%20%C4%91%E1%BB%93ng%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20qu%E1%BA%A3ng,Gia%20Ngh%C4%A9a&text=(B%C4%90T)%20%2D%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk,v%E1%BB%91n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng
https://baodauthau.vn/dak-nong-dau-tu-400-ty-dong-xay-dung-quang-truong-trung-tam-tp-gia-nghia-post128039.html#:~:text=%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0-,%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20400%20t%E1%BB%B7%20%C4%91%E1%BB%93ng%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20qu%E1%BA%A3ng,Gia%20Ngh%C4%A9a&text=(B%C4%90T)%20%2D%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk,v%E1%BB%91n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng
https://baodauthau.vn/dak-nong-dau-tu-400-ty-dong-xay-dung-quang-truong-trung-tam-tp-gia-nghia-post128039.html#:~:text=%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0-,%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20400%20t%E1%BB%B7%20%C4%91%E1%BB%93ng%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20qu%E1%BA%A3ng,Gia%20Ngh%C4%A9a&text=(B%C4%90T)%20%2D%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk,v%E1%BB%91n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng
https://baodauthau.vn/dak-nong-dau-tu-400-ty-dong-xay-dung-quang-truong-trung-tam-tp-gia-nghia-post128039.html#:~:text=%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0-,%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20400%20t%E1%BB%B7%20%C4%91%E1%BB%93ng%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20qu%E1%BA%A3ng,Gia%20Ngh%C4%A9a&text=(B%C4%90T)%20%2D%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk,v%E1%BB%91n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng
https://baodauthau.vn/dak-nong-dau-tu-400-ty-dong-xay-dung-quang-truong-trung-tam-tp-gia-nghia-post128039.html#:~:text=%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0-,%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20400%20t%E1%BB%B7%20%C4%91%E1%BB%93ng%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20qu%E1%BA%A3ng,Gia%20Ngh%C4%A9a&text=(B%C4%90T)%20%2D%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk,v%E1%BB%91n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng
https://baodauthau.vn/dak-nong-dau-tu-400-ty-dong-xay-dung-quang-truong-trung-tam-tp-gia-nghia-post128039.html#:~:text=%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0-,%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20400%20t%E1%BB%B7%20%C4%91%E1%BB%93ng%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20qu%E1%BA%A3ng,Gia%20Ngh%C4%A9a&text=(B%C4%90T)%20%2D%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk,v%E1%BB%91n%20ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng
https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/cong-an-dak-nong-sang-tao-trong-trien-khai-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-i665461/
https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/cong-an-dak-nong-sang-tao-trong-trien-khai-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-i665461/
https://cadn.com.vn/doan-khao-sat-cua-bo-cong-an-danh-gia-cao-bo-phan-mot-cua-noi-bo-cong-an-dak-nong-post265853.html
https://cadn.com.vn/doan-khao-sat-cua-bo-cong-an-danh-gia-cao-bo-phan-mot-cua-noi-bo-cong-an-dak-nong-post265853.html
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xấu. Đây cũng là một trong những biểu hiện mang mầm mống “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” cần phải đấu tranh. 

Xin đưa ra ví dụ, khi nói về bảo vệ rừng, trồng rừng, cây xanh thì có rất nhiều và 

rất hay nhưng diện tích rừng thì nhiều nơi ngày càng thu hẹp. Mới đây nhất nhiều tờ báo 

đã đưa tin, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kết luận thanh tra 

về công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng tại lâm phần do Viện Khoa học lâm nghiệp 

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (trụ sở tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) quản lý. 

Theo kết luận thanh tra, tháng 12-2003, UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) giao 3.280ha đất, 

rừng (vị trí thuộc địa giới hành chính xã Đắk P’lao, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk; nay 

là xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cho Viện Khoa học lâm nghiệp Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên. Thế nhưng khi được giao, đơn vị này đã thiếu trách nhiệm, 

buông lỏng quản lý, bảo vệ rừng, để mất rừng và đất rừng với tổng diện tích hơn 

2.000ha. Trong đó, giai đoạn từ năm 2003 đến tháng 1-2015 để mất hơn 1.800ha; từ 

tháng 2-2015 đến tháng 12-2020 để mất hơn 230ha rừng và đất rừng. 

Để trị “bệnh” hô khẩu hiệu, chúng ta cần những cán bộ làm giỏi hơn nói. Họ phải 

là những người trung thành, tiên phong trong tổ chức, lãnh đạo và quản lý; sáng tạo 

trong xây dựng các dự án, đề án phục vụ xã hội, nhân dân. Đồng thời, cần phải cải cách 

công tác tuyên truyền, chấn chỉnh lại công tác thi đua, khen thưởng đúng người, đúng 

việc, tránh “nói hay cày dở”, “phát mà không động”. Ở mỗi chi bộ, nhất là các chi bộ cơ 

quan, cần phát huy dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Về đầu trang  

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chong-tu-dien-bien/1040629/tri-benh-ho-khau-hieu  

- Đắk Nông: Xác minh tài sản kê khai của 28 cán bộ (Nld.com.vn 27/8; Người 

lao động 27/8, tr2). Tại Đắk Nông, Thanh tra tỉnh đã tổ chức cuộc họp để bốc thăm 

nhằm xác minh đối với các trường hợp thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập năm 

2022 đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh 

Đắk Nông. 

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông giao Thanh tra tỉnh triển khai việc xác minh tại 4 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh Đắk Nông quản lý gồm: UBND TP Gia 

Nghĩa, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị 

trường học Đắk Nông. Tại mỗi đơn vị được xác minh, Thanh tra tỉnh tiến hành bốc 

thăm, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm. Trong đó, có ít 

nhất 1 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị được xác minh. Qua bốc thăm ngẫu nhiên, đã xác định được 28 cán bộ, công chức để 

tiến hành xác minh tài sản. Trong số này có 5 người thuộc Sở Tài chính, 4 người thuộc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, 17 người thuộc UBND TP Gia Nghĩa và 2 người thuộc Công ty 

Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông. Về đầu trang  

https://nld.com.vn/thoi-su/xac-minh-tai-san-can-bo-ke-khai-boc-tham-theo-luat-

20220826220249802.htm  

III. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Sa lầy điện gió ở Tây Nguyên (Cand.com.vn 27/8; Công an nhân dân 27/8, 

tr4). Chỉ trong 2 năm 2020 và 2021, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã được các 

doanh nghiệp rót hơn 85 nghìn tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực điện gió, mở ra bao kỳ vọng 

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chong-tu-dien-bien/1040629/tri-benh-ho-khau-hieu
https://nld.com.vn/thoi-su/xac-minh-tai-san-can-bo-ke-khai-boc-tham-theo-luat-20220826220249802.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/xac-minh-tai-san-can-bo-ke-khai-boc-tham-theo-luat-20220826220249802.htm
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về hiệu quả kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, sau khi thời gian dành cho các dự án này đã hết, 

Tây Nguyên lại trở thành vũng lầy về điện gió bởi những tồn đọng, bất cập, nhiều doanh 

nghiệp có nguy cơ phá sản, nợ nần chồng chất…  

Trao đổi với phóng viên, ông Chẩu Văn Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Năng lượng Đắk N'Đrung 1, 2 và 3 cho biết, đến thời điểm này, công ty đã đầu tư hơn 

15.000 tỷ đồng vào phát triển điện gió trên địa bàn huyện Đắk Song. "Với hy vọng hoàn 

thành và đấu nói trước ngày 31/10/2021 để bán với giá điện 1.928 đồng/1kWh theo giá 

FIT nhưng chúng tôi nhanh chóng nhận ra, chúng tôi đã thua cuộc", ông Sơn chua chát 

nói. 

"Sau ngày 31/10/2021, khi mà giá FIT không còn, công ty phải đổi hoàn toàn 

phương án đầu tư. Từ làm nhanh, làm gấp để phát tài thì từ đó đến nay, chỉ còn cách là 

làm thật chậm để tồn tại. Nếu đẩy nhanh tiến độ thì sẽ thiệt hại hơn nhiều vì giá thành 

thi công tăng cao", ông Sơn giải thích.  

Ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công Thương Đắk Nông thừa nhận, điện gió là 

lĩnh vực đầu tư công nghiệp rất mới tại địa phương, quá trình triển khai đã chưa tính 

toán hết các kịch bản, rủi ro. Việc triển khai 6 dự án với tổng công suất 430MW giai 

đoạn vừa qua trên địa bàn tỉnh có nhiều bất cập, đặc biệt là việc nhà đầu tư làm tắt, tự ý 

nâng mức giá đền bù khi giải phóng mặt bằng, dẫn đến phản tác dụng. 

Cũng theo ông Út, việc đẩy nhanh tiến độ bằng mọi giá đã làm nảy sinh vi phạm 

các quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai tại hàng loạt dự án điện 

gió ở Tây Nguyên. Trong đó, phổ biến là việc triển khai dự án khi chưa có đánh giá tác 

động môi trường; xây dựng điện gió trên đất quy hoạch lâm nghiệp, thi công khi chưa 

hoàn thành các thủ tục về giao đất, cho thuê đất; thi công trên đất thuộc quyền sử dụng 

của người dân mà chưa đền bù, giải phóng mặt bằng… Về đầu trang  

https://cand.com.vn/Kinh-te/sa-lay-dien-gio-o-tay-nguyen-i665492/ 

https://congthuong.vn/sa-lay-dien-gio-o-cac-tinh-tay-nguyen-218286.html  

- Nhiều bất cập sau sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp ở Tây Nguyên 

theo Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị: Bài 1- Sau đổi mới là… trì trệ, bết bát 

(Congthuong.vn 29/8). Tây Nguyên có 55 công ty lâm nghiệp thuộc diện sắp xếp đổi 

mới theo Nghị quyết số 30 (ngày 12/3/2014) của Bộ Chính trị và Nghị định 118 của 

Chính Phủ. Mặc dù sở hữu nguồn vốn lớn là đất đai, cây rừng… thế nhưng, sau khi sắp 

xếp, đổi mới, hầu hết các công ty lâm nghiệp đều chưa khai thác hiệu quả, thậm chí có 

đơn vị còn rơi vào cảnh trị trệ, sa lầy, bết bát. Nguyên nhân được xác định là thiếu vốn 

sản xuất, bộ máy cồng kềnh chưa phụ hợp, kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng chưa 

tương xứng với công lao động của người giữ rừng… 

Ở các công ty lâm nghiệp một thành viên thì hoạt động kinh tế cũng không có gì 

khá hơn, thậm chí còn được ví là "tuột dốc không phanh". Đơn cử như Công ty TNHH 

MTV Đầu tư phát triển Đại Thành, ở huyện Đắk Mil (Đắk Nông) từng là cánh chim đầu 

đàn thời kỳ lâm trường. Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành 

đang quản lý hơn 18.000ha rừng và đất rừng, với 46 cán bộ, công nhân viên. Quản lý 

diện tích rừng lớn nhưng đơn vị này đang trông nhờ vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước để 

"cầm cự" trả lương cho cán bộ, công nhân viên. 

https://cand.com.vn/Kinh-te/sa-lay-dien-gio-o-tay-nguyen-i665492/
https://congthuong.vn/sa-lay-dien-gio-o-cac-tinh-tay-nguyen-218286.html
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Chia sẻ về hoạt động kinh tế ở các công ty lâm nghiệp, ông Lê Quang Dần, Phó 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông thừa nhận, hiện nay 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 7 công ty lâm nghiệp đang quản lý diện tích rừng và đất 

rừng rất lớn. "Thế nhưng, hầu hết các công ty lâm nghiệp trên địa bàn có rất ít hoạt động 

sản xuất, kinh doanh hiệu quả, chưa phát huy được giá trị kinh tế rừng. Hoạt động của 

các công ty lâm nghiệp vẫn là quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao" - ông Dần cho 

biết. Về đầu trang  

https://congthuong.vn/bai-1-sau-doi-moi-la-tri-tre-bet-bat-218404.html  

- Đắk Nông với nỗ lực giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số 

(Thoibaotaichinhvietnam.vn 27/8). Giảm nghèo bền vững vẫn là bài toán khó đối với 

tỉnh Đắk Nông khi toàn tỉnh vẫn hiện còn 18.290 hộ thuộc hộ nghèo, trong đó hộ nghèo 

thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 12.789 hộ, chiếm tỷ lệ 27,98% số hộ dân tộc thiểu 

số chung, hộ cận nghèo toàn tỉnh có 10,929 hộ chiếm 6,69%. Cùng với đó là các thách 

thức như công tác giảm nghèo đối với dân tộc tại chỗ vẫn chưa bền vững; tỷ lệ hộ nghèo 

giảm không đồng đều. Thực trạng này kéo dài qua nhiều năm nhưng chưa được khắc 

phục triệt để. 

Để giải quyết bài toán trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký ban hành kế 

hoạch thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 trên 

địa bàn tỉnh. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của đồng 

bào dân tộc thiểu số tăng gấp đôi so với năm 2020; 90% đồng bào dân tộc thiểu số được 

sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% được xem truyền hình, nghe đài phát thanh. 

Theo Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông, để đạt các mục tiêu trên, tỉnh đã có các giải pháp về 

chính sách dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

như: Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số: Tập trung nguồn 

lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đầu 

tư phát triển các bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nhằm hoàn thành việc xây 

dựng các tuyến đường giao thông kết nối liên vùng sản xuất hàng hóa, trung tâm các xã, 

thôn, bản;… Về đầu trang  

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/dak-nong-voi-no-luc-giam-ngheo-ben-vung-

cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-111575.html  

- Tỉnh Đắk Nông phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 

(Congthuong.vn 29/8). Thực hiện công tác giảm nghèo, những năm qua, tỉnh Đắk Nông 

đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo. Trong đó, tập trung hỗ trợ nguồn vốn để 

phát triển kinh tế.  

Các ngành chức năng, tổ chức đoàn thể của tỉnh thực hiện công tác giảm nghèo 

theo địa chỉ, theo nguyên nhân căn cơ (thu nhập, thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản), theo 

nguyện vọng và đúng thực chất, không chạy theo thành tích. Chính sách được bao trùm 

đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi toàn tỉnh; ưu tiên hộ 

nghèo người dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu số tại chỗ, phụ nữ thuộc hộ nghèo; người 

dân và cộng đồng sống trên địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao; xã biên giới, xã đặc biệt khó 

khăn; thôn, buôn, bon, bản đặc biệt khó khăn; các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Theo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính 

phủ và Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông về công 

https://congthuong.vn/bai-1-sau-doi-moi-la-tri-tre-bet-bat-218404.html
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/dak-nong-voi-no-luc-giam-ngheo-ben-vung-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-111575.html
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/dak-nong-voi-no-luc-giam-ngheo-ben-vung-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-111575.html
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tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do ông Hồ 

Văn Mười, Chủ tịch UBND tinh Đắk Nông ký ban hành. Tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu 

phấn đấu bình quân hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên, riêng đồng bào dân tộc 

thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. 

Tỉnh Đắk Nông hướng đến và góp phần đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra, đưa Đắk Nông “trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 

và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”. Về đầu trang  

https://giamngheothongtin.congthuong.vn/tinh-dak-nong-phan-dau-tro-thanh-tinh-

trung-binh-kha-vao-nam-2025-217885.html  

- Tái canh cây cà phê giúp xoá nghèo bền vững (Quochoitv.vn 28/8). Cây cà phê 

là một loại cây chủ lực ở Tây Nguyên, nhưng do được trồng từ lâu và giống cây chưa 

đạt chuẩn nên đem lại hiệu quả kinh tế chưa cao. Trong những năm qua chủ trương hỗ 

trợ người dân tái canh cây cà phê đã dần giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định và 

đặc biệt giúp cho việc xoá đói giảm nghèo được bền vững hơn. 

Sau 10 năm thực hiện tái canh theo hình thức cuốn chiếu, 300 ha cà phê của Hợp 

tác xã nông nghiệp Công Bằng Thuận An, tại tỉnh Đắk Nông… đã bước vào thời kỳ 

kinh doanh với năng suất bình quân đạt đến 5 tấn cà phê nhân/ha. Không chỉ vượt trội 

về năng suất, mà chất lượng hạt cà phê cũng cao hơn, đảm bảo các yêu cầu khi xuất 

khẩu. 

Ông Nguyễn Hữu Hạ, Giám đốc HTX Nông nghiệp Công bằng Thuận An, Đắk 

Nông cho hay: “Cà phê hái nhanh hơn, lợi công hơn, năng suất hơn so với giống cũ. 2 

năm nay tôi cũng tìm hiểu và gửi mẫu qua Nhật và họ đã chấp nhận sản phẩm cà phê 

dây, cà phê chất lượng cao qua thị trường của họ.” Về đầu trang  

https://www.quochoitv.vn/tai-canh-cay-ca-phe-giup-xoa-ngheo-ben-vung  

- Sản xuất cà phê chất lượng cao (Kênh VTV1 - Chương trình Thời sự 11h ngày 

27/8 tại phút 5:16). Bắt đầu tìm hiểu và sản xuất cà phê chất lượng cao từ năm 2014, 

sau khi thành công, anh Trần Văn Phú ở xã Đắk Ru huyện Đắk R’lấp tỉnh Đắk Nông đã 

tập hợp nhiều bạn trẻ có cùng đam mê. Đến năm 2020, hợp tác xã nông nghiệp thương 

mại Công Bằng Đắk Ka đã thu hút được 18 thanh niên cùng tham gia sản xuất cà phê 

sạch một cách bài bản, mang lại giá trị cao. 

Mời quý vị xem chi tiết nội dung tại link sau: 

https://vtv.vn/video/thoi-su-11h-vtv1-27-8-2022-575877.htm  

Về đầu trang  

IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- Đau xót chuyện người mẹ tiếp tay để chồng mới xâm hại con riêng 

(Kienthuc.net.vn 27/8; Dantri.com.vn 27/8; Vitreem.baodansinh.vn 27/8). Ngày 26/8, 

UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2022, với chủ đề "Chung tay bảo 

vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em". 

Diễn đàn trẻ em năm 2022 của tỉnh Đắk Nông xoay quanh những nội dung thời sự 

đang rất được quan tâm hiện nay, như vấn đề bảo vệ trẻ em trước bạo lực, xâm hại tình 

dục; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; trẻ em trước nạn tảo hôn và giáo dục đạo đức, 

https://giamngheothongtin.congthuong.vn/tinh-dak-nong-phan-dau-tro-thanh-tinh-trung-binh-kha-vao-nam-2025-217885.html
https://giamngheothongtin.congthuong.vn/tinh-dak-nong-phan-dau-tro-thanh-tinh-trung-binh-kha-vao-nam-2025-217885.html
https://www.quochoitv.vn/tai-canh-cay-ca-phe-giup-xoa-ngheo-ben-vung
https://vtv.vn/video/thoi-su-11h-vtv1-27-8-2022-575877.htm
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lối sống cho trẻ em. Trong số các nội dung thảo luận, vấn đề gây chú ý, tranh luận nhiều 

nhất là vẫn là tình trạng gia tăng của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. 

Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông cũng thông tin, trên 

93% nạn nhân bị xâm hại tình dục đã liên hệ tổng đài 111 để nhờ trợ giúp. Cũng từ đây, 

cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp các em bị xâm hại bởi chính người 

thân, người quen. Riêng với tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2019 tới nay, qua thống kê cho 

thấy trên 70% đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục là người thân quen với trẻ 

em. 

Mới đây nhất, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt cả hai vợ chồng, 

trong đó có mẹ ruột của nạn nhân để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em". Nguyên 

nhân là người mẹ phát hiện con riêng của mình bị cha dượng xâm hại nhưng không 

những không tố cáo mà còn tạo điều kiện để gã này xâm hại bé gái. 

Lắng nghe những ý kiến, câu hỏi trực tiếp của trẻ em tại diễn đàn, bà Tôn Thị 

Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, trẻ em có quyền được 

học hành, được vui chơi, được chăm sóc, bảo vệ. Qua những ý kiến trao đổi giữa các 

bên, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, 

giúp đỡ để trẻ em phát triển toàn diện, hoàn thiện nhân cách, lý tưởng sống đồng thời 

xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, bình đẳng và lành mạnh cho mọi trẻ em. 

Về đầu trang  

https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dau-xot-chuyen-nguoi-me-tiep-tay-de-chong-moi-

xam-hai-con-rieng-1742939.html  

https://dantri.com.vn/an-sinh/dau-xot-chuyen-nguoi-me-tiep-tay-de-chong-moi-

xam-hai-con-rieng-20220826163626646.htm  

https://vitreem.baodansinh.vn/dien-dan-tre-em-tinh-dak-nong-hay-len-tieng-

phong-chong-xam-hai-bao-luc-tre-em-20220826235258.htm  

- Đắk Nông: Khẩn trương phục hồi rừng bị lấn chiếm dọc quốc lộ 28 

(Sggp.org.vn 29/8; Sài Gòn giải phóng 29/8, tr5). Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông), vừa cho biết, ngành chức năng đang khẩn 

trương phục hồi rừng thông dọc quốc lộ 28, đoạn qua các xã Quảng Sơn và Đắk Ha 

(huyện Đắk Glong).  

Đây là khu vực mới được UBND huyện Đắk Glong tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất 

rừng bị người dân lấn chiếm trái phép. Tại xã Quảng Sơn, cơ quan chức năng đã thu hồi 

khoảng 27/35,41ha đất rừng bị lấn chiếm, giao Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

Quảng Sơn quản lý, phục hồi rừng. Theo ông Đinh Văn Nam, Chủ tịch Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn, trong 27ha nhận bàn giao từ huyện Đắk Glong, công ty 

đang tổ chức trồng lại hơn 15ha thông và hiện đang khẩn trương tiếp tục trồng.  

Tại xã Đắk Ha, ông Hoàng Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết, trên địa 

bàn có 3,9ha đất rừng thông dọc quốc lộ 28 bị người dân lấn chiếm trái phép đã được 

UBND huyện Đắk Glong thu hồi, giao cho xã quản lý. Hiện nay, UBND xã đã trồng 

được khoảng 2,7ha thông và đang chờ cây giống để tiếp tục triển khai phủ xanh diện 

tích rừng bị lấn chiếm. Về đầu trang  

https://www.sggp.org.vn//dak-nong-khan-truong-phuc-hoi-rung-bi-lan-chiem-doc-

quoc-lo-28-837870.html  

https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dau-xot-chuyen-nguoi-me-tiep-tay-de-chong-moi-xam-hai-con-rieng-1742939.html
https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dau-xot-chuyen-nguoi-me-tiep-tay-de-chong-moi-xam-hai-con-rieng-1742939.html
https://dantri.com.vn/an-sinh/dau-xot-chuyen-nguoi-me-tiep-tay-de-chong-moi-xam-hai-con-rieng-20220826163626646.htm
https://dantri.com.vn/an-sinh/dau-xot-chuyen-nguoi-me-tiep-tay-de-chong-moi-xam-hai-con-rieng-20220826163626646.htm
https://vitreem.baodansinh.vn/dien-dan-tre-em-tinh-dak-nong-hay-len-tieng-phong-chong-xam-hai-bao-luc-tre-em-20220826235258.htm
https://vitreem.baodansinh.vn/dien-dan-tre-em-tinh-dak-nong-hay-len-tieng-phong-chong-xam-hai-bao-luc-tre-em-20220826235258.htm
https://www.sggp.org.vn/dak-nong-khan-truong-phuc-hoi-rung-bi-lan-chiem-doc-quoc-lo-28-837870.html
https://www.sggp.org.vn/dak-nong-khan-truong-phuc-hoi-rung-bi-lan-chiem-doc-quoc-lo-28-837870.html
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- Bộ GD&ĐT hỗ trợ khó khăn trong triển khai nội dung giáo dục địa phương 

(Giaoducthoidai.vn 28/8). Theo Vụ Giáo dục Tiểu học, việc triển khai thực hiện nội 

dung giáo dục địa phương trong thời gian tới sẽ là: Địa phương thực hiện nội dung giáo 

dục địa phương theo các văn bản đã hướng dẫn của Bộ GD&ĐT như: Công văn số 

3536; Công văn số 3036, Công văn số 5576. 

Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm tra, hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn trong triển 

khai nội dung giáo dục địa phương. 

Một số địa phương sẽ tiến hành kiểm tra trong năm 2022: Sơn La, Hải Phòng, Hà 

Nội, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Đắk Nông, Vĩnh Long, Đồng Tháp và 

Cà Mau. 

Nội dung kiểm tra gồm: Công việc triển khai biên soạn, thẩm định; công tác triển 

khai in ấn, phát hành và trang bị Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1, lớp 2, lớp 3; công 

tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện dạy học nội dung giáo dục địa phương lớp 1, lớp 2, lớp 3 

thực hiện tại các cơ sở giáo dục tiểu học và kế hoạch triển khai nội dung giáo dục địa 

phương trong thời gian tới. Về đầu trang  

https://giaoducthoidai.vn/bo-gddt-ho-tro-kho-khan-trong-trien-khai-noi-dung-

giao-duc-dia-phuong-post605849.html  

- Kết nối, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số gặp khó về mua sách giáo khoa 

(TTXVN/Baotintuc.vn 28/8; TTXVN/Vnanet.vn 26/8). Năm học mới 2022-2023 đã trở 

thành nỗi “lo lắng” của không ít phụ huynh người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, 

cận nghèo tại tỉnh Đắk Nông. Việc mua sắm sách giáo khoa vẫn đang là trở ngại lớn đối 

với một số gia đình, trong khi, đây là năm đầu tiên học sinh các lớp 3, 7 và 10 học theo 

chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Bà Đinh Thị Hằng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Glong cho 

biết, địa phương là huyện nghèo, có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Việc Nghị quyết 

31 hết hiệu lực đã gây nhiều khó khăn trong công tác hỗ trợ sách giáo khoa cho học 

sinh, nhất là sách giáo khoa mới. Nếu như mọi năm, học sinh có thể xin hoặc mua lại 

sách giáo khoa cũ của các anh, chị khóa trước, năm học 2022-2023, là năm học đầu tiên 

triển khai giảng dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, khối lớp 3, 7 và 10 

phải sử dụng sách giáo khoa mới hoàn toàn. 

Theo Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Nông, Chính phủ đã ban 

hành chính sách hỗ trợ về giáo dục tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 và 

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016, trong đó có bao trùm đối tượng thụ 

hưởng của Nghị quyết 31. Chính vì điều này, sau khi Nghị quyết 31 hết hiệu lực, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông thống nhất đề xuất không tiếp tục 

xây dựng Nghị quyết thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 

2025-2026. Về đầu trang  

https://baotintuc.vn/giao-duc/ket-noi-ho-tro-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-gap-kho-

ve-mua-sach-giao-khoa-20220828120437667.htm  

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/dak-nong-nhieu-hoc-sinh-

dan-toc-thieu-so-gap-kho-ve-mua-sach-giao-khoa-6299300.html  

https://giaoducthoidai.vn/bo-gddt-ho-tro-kho-khan-trong-trien-khai-noi-dung-giao-duc-dia-phuong-post605849.html
https://giaoducthoidai.vn/bo-gddt-ho-tro-kho-khan-trong-trien-khai-noi-dung-giao-duc-dia-phuong-post605849.html
https://baotintuc.vn/giao-duc/ket-noi-ho-tro-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-gap-kho-ve-mua-sach-giao-khoa-20220828120437667.htm
https://baotintuc.vn/giao-duc/ket-noi-ho-tro-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-gap-kho-ve-mua-sach-giao-khoa-20220828120437667.htm
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/dak-nong-nhieu-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-gap-kho-ve-mua-sach-giao-khoa-6299300.html
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/dak-nong-nhieu-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-gap-kho-ve-mua-sach-giao-khoa-6299300.html
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- Đắk Nông "khát" người làm việc trong ngành y tế (Laodong.vn 28/8). Đến 

năm 2025, ngành Y tế  Đắk Nông phải tuyển dụng tối thiểu thêm 138 bác sĩ thì mới đảm 

bảo số lượng được giao. Trong bối cảnh chưa tuyển được người mới thì ở địa phương 

này lại đang xảy ra tình trạng "chảy máu" nguồn nhân lực y, bác sĩ. 

Theo Sở Y tế Đắk Nông, năm 2022, dân số toàn tỉnh là 676.510 người, dự kiến sẽ 

tăng lên 718.000 người vào năm 2025. Khi đó, dự kiến số người làm việc trong ngành Y 

tế Đắk Nông sẽ phải đạt 2.600 người. Để đáp ứng yêu cầu này, trong những năm tới, 

Đắk Nông cần thêm tối thiểu 63 bác sĩ. Trong khi đó, trong những năm tới cũng sẽ có 

khoảng 75 bác sĩ nghỉ việc, nghỉ hưu... 

Mặt khác, hiện nay, Tỉnh ủy đã giao chỉ tiêu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk 

Nông phát triển đến năm 2025 đạt bệnh viện hạng 1, với quy mô 750 giường bệnh. 

Trong đó, tổng số người làm việc phải vào khoảng 900 người. Tuy nhiên, hiện nay, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đang là bệnh viện hạng 2 với quy mô 380 giường 

bệnh, số người làm việc hiện tại là 377 người. Như vậy, chỉ riêng Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Đắk Nông đến năm 2025 cần có thêm 523 người làm việc, trong đó cần có thêm 

135 bác sĩ. 

Từ thực tế trên cho thấy nhu cầu cần đào tạo, tuyển dụng viên chức y tế của tỉnh 

Đắk Nông từ nay đến năm 2025 là rất lớn. Trong đó, áp lực lớn nhất vẫn là bác sĩ. Về 

đầu trang  

https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-khat-nguoi-lam-viec-trong-nganh-y-te-

1085554.ldo  

- BHXH Việt Nam: Kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc để thực hiện 

nhiệm vụ năm (Giaoduc.net.vn 28/8; TTXVN/Bnews.vn 27/8; Nhandan.vn 27/8). Trước 

khó khăn, vướng mắc tại các tỉnh, BHXH Việt Nam và các đơn vị nghiệp vụ đã đưa ra 

nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế. 

Bảo hiểm xã hội các tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển người tham 

gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như công tác thu và đôn 

đốc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết nhanh chóng các chế độ bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia;… 

Theo báo cáo của tỉnh Đắk Lắk, đa số các cơ sở y tế trên địa bàn đã cung ứng đầy 

đủ vật tư y tế và hóa chất để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo 

hiểm y tế. Còn với tỉnh Đắk Nông, hiện tỉnh vẫn đảm bảo cung ứng thuốc cho người 

bệnh tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định; trong thời gian giao thời giữa các gói 

thầu, Sở Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn cơ sở y tế mua sắm trong các trường 

hợp cấp bách để luôn đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, những tháng đầu năm 2022, 

do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dẫn đến khó khăn trong công tác thu, thu nợ bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế… Về đầu trang  

https://giaoduc.net.vn/bhxh-viet-nam-kip-thoi-khac-phuc-kho-khan-vuong-mac-

de-thuc-hien-nhiem-vu-nam-post229196.gd  

https://bnews.vn/khong-de-thieu-kinh-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-

te/256337.html  

https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-khat-nguoi-lam-viec-trong-nganh-y-te-1085554.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-khat-nguoi-lam-viec-trong-nganh-y-te-1085554.ldo
https://giaoduc.net.vn/bhxh-viet-nam-kip-thoi-khac-phuc-kho-khan-vuong-mac-de-thuc-hien-nhiem-vu-nam-post229196.gd
https://giaoduc.net.vn/bhxh-viet-nam-kip-thoi-khac-phuc-kho-khan-vuong-mac-de-thuc-hien-nhiem-vu-nam-post229196.gd
https://bnews.vn/khong-de-thieu-kinh-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te/256337.html
https://bnews.vn/khong-de-thieu-kinh-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te/256337.html
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https://nhandan.vn/linh-hoat-cac-giai-phap-de-hoan-thanh-nhiem-vu-ve-bao-hiem-

xa-hoi-post712518.html  

- Người dân gửi thư cảm ơn Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu 

hộ Công an Đắk Nông (Cand.com.vn 29/8; Cadn.com.vn 29/8). Ngày 29/8, Công an 

tỉnh Đắk Nông đã nhận được thư cảm ơn của anh Phạm Văn Thái (trú tại thôn 6, xã 

Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).  

Trong thư anh Thái  bày tỏ lòng cảm kích trước tinh thần vì Nhân dân phục của 

của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an 

tỉnh trong việc nhanh chóng hỗ trợ người dân tìm lại tài sản bị nước cuốn trôi. 

Theo anh Thái cho biết, vào lúc 13h ngày 25/8, trong lúc đi làm rẫy về, bằng 

phương tiện xe máy. Khi đi qua suối 82 khu vực Cầu Chỏ thuộc buôn Epô, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, do nước lớn nên anh Thái đã trượt ngã, người và phương tiện đã 

rơi xuống suối. Anh Thái bơi vào bờ, nhưng phương tiện đã bị nước cuốn trôi.  Anh 

Thái đã trình báo sự việc với lực lượng Công an. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ kể từ khi 

nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk 

Nông không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đã nhanh chóng vớt tìm được chiếc xe 

máy, bàn giao cho gia đình anh Thái.  Về đầu trang  

https://cand.com.vn/guong-sang/nguoi-dan-gui-thu-cam-on-canh-sat-pccc-va-

cnch-cong-an-dak-nong--i665678/  

https://cadn.com.vn/nguoi-dan-gui-thu-cam-on-canh-sat-pccc-va-cnch-cong-an-

dak-nong-ho-tro-tim-lai-tai-san-bi-nuoc-cuon-troi-post265922.html  

- Có một cây cầu Long Biên trên đất Tây Nguyên (Laodong.vn 28/8). Cầu 

Sêrêpốk được xây dựng năm 1941, từ thời Pháp thuộc. Đây là cây cầu đầu tiên bắc qua 

dòng sông Sêrêpốk chảy ngược nối đôi bờ hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông ngày nay. Trải 

qua hơn 80 năm xây dựng và tồn tại, cầu Sêrêpốk là chứng tích ghi dấu cho sự phát triển 

của vùng đất và con người Tây Nguyên.  

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông, hiện nay, cầu Sêrêpốk 

được UBND tỉnh Đắk Nông chọn làm điểm di sản của Công viên Địa chất Đắk Nông 

thuộc tuyến du lịch “Bản giao hưởng của làn gió mới”. 

Theo ông Trần Thế Quang - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng, ông từ 

miền Bắc đến vùng đất xã Tâm Thắng (Đắk Nông) cạnh cây cầu Sêrêpốk sinh sống, lập 

nghiệp đã hơn 30 năm nay. Ngày đó, các ngành chức năng đang tiến hành xây cây cầu 

mới trên tuyến đường Quốc lộ 14 nối liền các tỉnh thành phố phía Nam để thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội. Về đầu trang  

https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/co-mot-cay-cau-long-bien-tren-dat-tay-

nguyen-1085013.ldo  

V. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Quyết liệt kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông ở 

Đắk Nông: Tất cả đều vào cuộc (Cadn.com.vn 29/8). Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các 

hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) kéo dài trong thời gian 3 tháng 

(từ 20-6 đến 20-9-2022) theo chỉ đạo của Bộ Công an được Công an tỉnh Đắk Nông 

https://nhandan.vn/linh-hoat-cac-giai-phap-de-hoan-thanh-nhiem-vu-ve-bao-hiem-xa-hoi-post712518.html
https://nhandan.vn/linh-hoat-cac-giai-phap-de-hoan-thanh-nhiem-vu-ve-bao-hiem-xa-hoi-post712518.html
https://cand.com.vn/guong-sang/nguoi-dan-gui-thu-cam-on-canh-sat-pccc-va-cnch-cong-an-dak-nong--i665678/
https://cand.com.vn/guong-sang/nguoi-dan-gui-thu-cam-on-canh-sat-pccc-va-cnch-cong-an-dak-nong--i665678/
https://cadn.com.vn/nguoi-dan-gui-thu-cam-on-canh-sat-pccc-va-cnch-cong-an-dak-nong-ho-tro-tim-lai-tai-san-bi-nuoc-cuon-troi-post265922.html
https://cadn.com.vn/nguoi-dan-gui-thu-cam-on-canh-sat-pccc-va-cnch-cong-an-dak-nong-ho-tro-tim-lai-tai-san-bi-nuoc-cuon-troi-post265922.html
https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/co-mot-cay-cau-long-bien-tren-dat-tay-nguyen-1085013.ldo
https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/co-mot-cay-cau-long-bien-tren-dat-tay-nguyen-1085013.ldo
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triển khai quyết liệt, trên tinh thần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và 

toàn dân. 

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 2 tháng thực hiện đợt cao điểm, Đại tá Bùi Quang 

Thanh- Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa 

phương tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an 

tỉnh và các nội dung trong Kế hoạch của Công an tỉnh về thực hiện cao điểm kiểm tra, 

xử lý vi phạm TTATGT, trong đó chủ động triển khai bảo đảm tốt tình hình TTATGT 

dịp lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới với việc huy động sự vào cuộc của 

các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT nhằm 

tạo sự chuyển biến rõ nét về tình hình TTATGT, thực hiện tốt mục tiêu kéo giảm TNGT 

ít nhất 5% so với năm 2021 cả về số vụ, số người chết, bị thương, tất cả vì sự bình yên 

trên những cung đường. Về đầu trang  

https://cadn.com.vn/quyet-liet-kiem-tra-xu-ly-cac-hanh-vi-vi-pham-ttatgt-o-dak-

nong-tat-ca-deu-vao-cuoc-post265920.html  

- Đắk Nông: Bị bắt sau 14 năm lẩn trốn vì lừa bán đất chiếm đoạt tài sản 

(Thanhnien.vn 28/8). Ngày 28.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk 

Nông) cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Bon (45 tuổi, trú tại xã Đắk Nia, TP.Gia 

Nghĩa), đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Mặc dù đã sang nhượng bớt một phần đất, nhưng bị can Nguyễn Văn Bon vẫn đưa 

ra thông tin về lô đất để lừa bán thêm cho những người khác và chiếm đoạt tài sản. Về 

đầu trang  

https://thanhnien.vn/dak-nong-bi-bat-sau-14-nam-lan-tron-vi-lua-ban-dat-chiem-

doat-tai-san-post1492716.html  

- Hai anh em “xộ  khám” vì ma túy (Cadn.com.vn 27/8). Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Krông Nô ngày 26-8 cho hay, đã khởi tố và tạm giam 2 đối tượng: 

Lương Quốc Cường (1997, trú xã Nam Xuân, H. Krông Nô) và Lương Quang Tuấn 

(1991, anh ruột Cường) để điều tra về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 3 đối tượng trú H. Krông Nô 

dương tính với chất ma túy. Các đối tượng khai nhận đã mua ma túy của Tuấn, Cường 

về sử dụng. Cơ quan Công an đã khám xét nơi ở của Tuấn, Cường, thu giữ 1 bộ dụng cụ 

sử dụng ma túy đá, 2 túi ma túy Methaphetamin. Về đầu trang ./. 

https://cadn.com.vn/hai-anh-em-xo-kham-vi-ma-tuy-post265862.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 
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