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PHẦN A: TIN NỔI BẬT TRONG NƯỚC 

- Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2: Chỉ định thầu dựa vào những tiêu chí nào?  

(VOV.vn 13/9). Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc 

tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-

Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 
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Bộ Giao thông vận tải kiến nghị phân chia gói thầu với phạm vi khoảng 20-

40km/gói thầu và có giá trị dự kiến khoảng 3.000-5.000 tỷ đồng (12 dự án thành phần 

với chiều dài khoảng 729km, dự kiến chia khoảng 30 gói thầu); số lượng nhà thầu liên 

danh khoảng 3 nhà thầu/gói thầu. Với số lượng nhà thầu đáp ứng quy mô gói thầu có 

giá trị 1.500 tỷ đồng trở lên không nhiều, do đó một nhà thầu có thể được chỉ định thầu 

nhiều hơn một gói thầu (nếu đáp ứng năng lực thực hiện). Đồng thời, việc phân chia gói 

thầu có giá trị xây lắp khoảng 3.000-5.000 tỷ đồng tương ứng với hợp đồng tư vấn giám 

sát có giá trị khoảng 20-40 tỷ đồng, sẽ phù hợp năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu 

tư vấn giám sát của Việt Nam hiện nay. Về đầu trang 

https://vov.vn/kinh-te/cao-toc-bac-nam-giai-doan-2-chi-dinh-thau-dua-vao-nhung-

tieu-chi-nao-post955366.vov  

- "Xếp hạng tín nhiệm là bình thường, không hiểu sao là vấn đề ở Việt Nam" 

(Laodong.vn 13/9). Ông Don Lambert - Trưởng ban Phát triển Khu vực Kinh tế tư nhân, 

Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam (ADB) - cho biết, thị trường vốn Việt Nam 

thời gian qua phát triển nhanh. Hiện nay đã lớn nhất Đông Nam Á và sẽ phát triển lớn 

hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, bất cứ thị trường nào có sự phát triển nhanh như vậy 

cũng có những rủi ro về hệ thống. Về đầu trang 

https://laodong.vn/kinh-doanh/xep-hang-tin-nhiem-la-binh-thuong-khong-hieu-

sao-la-van-de-o-viet-nam-1092543.ldo  

- Thiếu chuẩn bị cho việc già hóa dân số (VTV.vn 13/9). Việt Nam đang nằm 

trong top những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Nếu như 10 năm 

trước, cứ 11 người dân mới có 1 người cao tuổi (tỷ lệ 11/1) thì theo dự báo đến năm 

2029 tỷ lệ này là 6/1. Ước tính, đến năm 2036, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số 

già.Về đầu trang 

https://vtv.vn/xa-hoi/thieu-chuan-bi-cho-viec-gia-hoa-dan-so-

2022091317082723.htm  

PHẦN B: TIN ĐĂK NÔNG 

I. VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM, NỔI CỘM TRONG NGÀY 

- Dân khổ vì tuyến đường liên xã gần 2 năm chưa xong (Plo.vn 14/9). Phản ánh 

đến Pháp Luật TP.HCM, một số người dân ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, Đắk 

Nông thông tin về việc gặp nhiều khó khăn khi đi lại trên tuyến đường từ thị trấn Kiến 

Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo. 

Theo người dân ở khu vực này, tuyến đường này là dự án đường giao thông từ thị 

trấn Kiến Đức, nối ba xã, chiều dài 1,8 km đã thi công gần hai năm thì nhà thầu dừng 

lại. Hiện nay trên đường xuất hiện nhiều hố sâu, khi gặp mưa tạo thành nhiều hố nước 

lớn, đường sình lầy, người dân không có lối đi. 

Trao đổi với PV, ông Phạm Hữu Nghĩa, Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển 

quỹ đất (Ban quản lý) huyện Đắk R’lấp, cho biết dự án trên có chiều dài 1,8 km, mặt 

đường rộng 14 m, có tổng mức đầu tư hơn 85 tỉ đồng. Công trình được khởi công từ 

cuối năm 2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2022, dự án do Ban quản lý huyện Đắk 

R’lấp làm chủ đầu tư. Thời gian qua, dự án hầu như không thi công được do ảnh hưởng 

của thời tiết mưa nhiều, dịch COVID-19 kéo dài, thay đổi nhân sự ở chủ đầu tư và 

https://vov.vn/kinh-te/cao-toc-bac-nam-giai-doan-2-chi-dinh-thau-dua-vao-nhung-tieu-chi-nao-post955366.vov
https://vov.vn/kinh-te/cao-toc-bac-nam-giai-doan-2-chi-dinh-thau-dua-vao-nhung-tieu-chi-nao-post955366.vov
https://laodong.vn/kinh-doanh/xep-hang-tin-nhiem-la-binh-thuong-khong-hieu-sao-la-van-de-o-viet-nam-1092543.ldo
https://laodong.vn/kinh-doanh/xep-hang-tin-nhiem-la-binh-thuong-khong-hieu-sao-la-van-de-o-viet-nam-1092543.ldo
https://vtv.vn/xa-hoi/thieu-chuan-bi-cho-viec-gia-hoa-dan-so-2022091317082723.htm
https://vtv.vn/xa-hoi/thieu-chuan-bi-cho-viec-gia-hoa-dan-so-2022091317082723.htm
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nguyên nhân chính là nhiều hộ dân trên tuyến đường chưa bàn giao mặt bằng. Về đầu 

trang  

https://plo.vn/dan-kho-vi-tuyen-duong-lien-xa-gan-2-nam-chua-xong-

post698434.html  

- Hàng trăm bơm kim tiêm, lọ nước cất nằm gần cổng trường học 

(Dantri.com.vn 13/9). Hội trường thôn 7 nằm ngay cạnh Trường THCS Nguyễn Công 

Trứ (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông). Từ nhiều tháng nay, đây là nơi 

được nhiều đối tượng nghiện chọn làm "bãi đáp" để sử dụng ma túy. 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, xung quanh hội trường có rất nhiều túi nilon, lọ 

nước cất và bơm kim tiêm đã qua sử dụng. Đặc biệt, nhiều lưỡi dao lam nằm ngổn 

ngang trên nền đất, xung quanh là những vết máu loang lổ. 

Người dân, giáo viên, thậm chí cả học sinh thường xuyên bắt gặp các đối tượng sử 

dụng ma túy tại địa điểm trên. Sự việc diễn ra trong thời gian dài, khiến nhiều người lo 

ngại sẽ ảnh hưởng tới môi trường giáo dục và đời sống người dân. 

Trước những diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy, thời gian qua, Trường THCS 

Nguyễn Công Trứ chủ động thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống và ngăn chặn 

không để xảy ra tệ nạn xâm nhập vào trường học. Tuy nhiên, về lâu dài, nhà trường 

mong mỏi các tụ điểm sử dụng ma túy sớm được cơ quan chức năng xử lý, triệt xóa. Về 

đầu trang  

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/hang-tram-bom-kim-tiem-lo-nuoc-

cat-nam-gan-cong-truong-hoc-20220912222449262.htm  

II. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Cử tri xã Đắk R'tíh kiến nghị nhiều vấn đề thiết yếu dân sinh 

(Truyenhinhdaknong.vn 13/9). Ngày 13/9, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Đắk Nông do đồng 

chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban 

Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND 2 

cấp sau kỳ hợp thứ 4 tại xã Đắk Rtih, huyện Tuy Đức. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị đường giao thông từ thôn 4, xã Đắk Rtih đi bon 

Bu Dưng mới xây dựng 1 năm nay nhưng đã hư hỏng ảnh hưởng đến việc đi lại của 

người dân; việc cấp Giấy CNQSDĐ còn chậm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thủ tục 

còn phiền hà, kéo dài; nhiều khu vực trên địa bàn xã chưa có điện lưới quốc gia, người 

dân phải tự kéo điện sinh hoạt tìm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, cử tri cũng có ý 

kiến vể việc nhiều người dân lấn chiếm rừng cộng đồng làm nương rẫy, ảnh hưởng đến 

môi trường tự nhiên và công tác quản lý bảo vệ rừng. 

Tại buổi tiếp xúc đại diện chính quyền địa phương đã trả lời những vướng mắc, 

kiến nghị của bà con cử tri. Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/cu-tri-xa-dak-rtih-kien-nghi-nhieu-van-de-

thiet-yeu-dan-sinh-14332.htm  

- Đại biểu HĐND tỉnh, huyện Đắk R'lấp tiếp xúc cử tri tại Đắk Ru và Nghĩa 

Thắng (Baodaknong.org.vn 13/9). Sáng 13/9, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND 

huyện Đắk R’lấp đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại xã Đắk Ru. Tại hội nghị, đại 

biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Đắk R'lấp thông báo với cử tri kết quả kỳ họp 

https://plo.vn/dan-kho-vi-tuyen-duong-lien-xa-gan-2-nam-chua-xong-post698434.html
https://plo.vn/dan-kho-vi-tuyen-duong-lien-xa-gan-2-nam-chua-xong-post698434.html
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/hang-tram-bom-kim-tiem-lo-nuoc-cat-nam-gan-cong-truong-hoc-20220912222449262.htm
https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/hang-tram-bom-kim-tiem-lo-nuoc-cat-nam-gan-cong-truong-hoc-20220912222449262.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/cu-tri-xa-dak-rtih-kien-nghi-nhieu-van-de-thiet-yeu-dan-sinh-14332.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/cu-tri-xa-dak-rtih-kien-nghi-nhieu-van-de-thiet-yeu-dan-sinh-14332.htm
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chuyên đề; dự kiến chương trình, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ V, 

HĐND tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri... 

Các cử tri tại xã Đắk Ru đã tham gia 16 ý kiến, kiến nghị còn vướng mắc tại địa 

phương như đường điện tại thôn Đoàn Kết xã Đắk Ru đã được đầu tư nhưng chưa thấy 

ngành chức năng đóng điện; đường giao thông nông thôn tại xã bị xuống cấp nghiêm 

trọng. 

Cử tri kiến nghị Nhà nước cần tăng cường giám sát chất lượng xây dựng các công 

trình đường giao thông nông thôn; vấn đề định hướng chiến lược bền vững cho nông 

sản để nông dân tập trung đầu tư sản xuất; cần đầu tư các tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất còn chậm… 

Liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri tại xã Đắk Ru, đại diện đại biểu HĐND 

tỉnh nhấn mạnh, huyện và các ngành liên quan cần quyết liệt xử lý dứt điểm những vấn 

đề cử tri quan tâm tại địa phương. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/hoat-dong-quoc-hoi-hdnd/dai-bieu-hdnd-tinh-huyen-

dak-r-lap-tiep-xuc-cu-tri-tai-dak-ru-va-nghia-thang-95032.html  

- Ðắk R’lấp nhận 98% hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip 

(Baodaknong.org.vn 14/9). Tính đến ngày 12/9, Công an huyện Đắk R’lấp đã thu nhận 

trên 69.850 hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) trên tổng số 71.608 nhân khẩu từ 14 

tuổi trở lên trên địa bàn, chiếm tỷ lệ 98%. Trong đó, số thẻ căn cước đã được cấp cho 

người dân là 65.000 thẻ. 

Hiện Công an huyện Đắk R’lấp đang đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD cho người dân 

với việc tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Riêng trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 

vừa qua, để giúp những công dân có hộ khẩu ở huyện Đắk R’lấp đi làm ăn xa về nghỉ lễ, 

Công an huyện Đắk R’lấp đã bố trí lực lượng và tổ lưu động thu nhận 399 hồ sơ cấp 

CCCD, số còn lại đang được đẩy nhanh thực hiện, bảo đảm tiến độ kế hoạch giao. Về 

đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/%C3%B0ak-r-lap-nhan-98-ho-so-cap-can-cuoc-

cong-dan-co-gan-chip-95045.html  

- Bổ nhiệm lại Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên 

(Baodaknong.org.vn 13/9). Sáng 13/9, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ công bố Quyết 

định bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (Tuy 

Đức) đối với ông Nguyễn Ngọc Bình. 

Tại buổi Lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Quy đã trao Quyết định của UBND tỉnh 

về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên 

cho ông Nguyễn Ngọc Bình. 

Ông Lê Quy chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của ông Nguyễn Ngọc Bình 

trong thời gian qua. Những đóng góp của ông Bình cùng tập thể Công ty đã được thể 

hiện qua sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Về 

đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/bo-nhiem-lai-chu-tich-cong-ty-tnhh-

lam-nghiep-nam-tay-nguyen-95031.html  

http://baodaknong.org.vn/hoat-dong-quoc-hoi-hdnd/dai-bieu-hdnd-tinh-huyen-dak-r-lap-tiep-xuc-cu-tri-tai-dak-ru-va-nghia-thang-95032.html
http://baodaknong.org.vn/hoat-dong-quoc-hoi-hdnd/dai-bieu-hdnd-tinh-huyen-dak-r-lap-tiep-xuc-cu-tri-tai-dak-ru-va-nghia-thang-95032.html
http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/%C3%B0ak-r-lap-nhan-98-ho-so-cap-can-cuoc-cong-dan-co-gan-chip-95045.html
http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/%C3%B0ak-r-lap-nhan-98-ho-so-cap-can-cuoc-cong-dan-co-gan-chip-95045.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/bo-nhiem-lai-chu-tich-cong-ty-tnhh-lam-nghiep-nam-tay-nguyen-95031.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/bo-nhiem-lai-chu-tich-cong-ty-tnhh-lam-nghiep-nam-tay-nguyen-95031.html
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III. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Để làm giàu từ mắc ca, giống cây quyết định 85% thành công 

(Phunuvietnam.vn 13/9). Đắk Nông nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, 40 dân 

tộc anh em sinh sống nơi đây, đã tạo nên vùng đất đa văn hóa, được thiên nhiên ưu đãi, 

với khí hậu ôn hòa, đất đỏ bazan trù phú, đã sản sinh ra nhiều nông sản đặc trưng của 

núi rừng Tây Nguyên như cà phê, tiêu, điều, mắc ca, sầu riêng, bơ, mật ong… 

Với mong muốn giúp người dân địa phương, Chị Trần Thị Dịu (SN 1989) đã tìm 

nhiều cách để chế biến sản phẩm sau thu hoạch góp phần nâng cao thu nhập cho người 

dân và tăng giá trị các loại nông sản tại địa phương. Ban đầu chị thành lập mở xưởng 

sản xuất hạt Mắc ca sấy với thương hiệu mắc ca Vida Boom, đây được chọn là 1 trong 8 

sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Đắk Nông và tạo được niềm tin với nhiều khách hàng trong 

và ngoài tỉnh. 

Theo chị Dịu, giống cây quyết định sự thành công, bởi chọn được giống phù hợp 

với từng vùng sẽ quyết định hơn 80 thành công hay thất bại đối với những người trồng 

mắc ca. Theo khuyến cáo, cây giống mắc ca được sử dụng phải là cây ghép, không sử 

dụng cây giống thực sinh để đảm bảo sự đồng đều về sinh trưởng và độ thuần giống. Về 

đầu trang  

https://phunuvietnam.vn/de-lam-giau-tu-mac-ca-giong-cay-quyet-dinh-85-thanh-

cong-20220913100036938.htm  

- Để du lịch Đắk Nông “cất cánh” (Truyenhinhdaknong.vn 13/9). Để phát triển 

du lịch một cách bền vững, tỉnh Đắk Nông đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, 

đồng bộ. Cụ thể, tỉnh đang rà soát lập quy hoạch phát triển du lịch, hoàn thiện cơ sở hạ 

tầng du lịch, phát huy hiệu quả các dự án hiện có, tăng cường thu hút đầu tư lĩnh vực du 

lịch, dịch vụ nhằm tạo đòn bẩy phục hồi, phát triển ngành “công nghiệp không khói” 

trong thời gian tới. 

Trước mắt tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành cần tập trung hướng dẫn cụ thể cho các 

địa phương cũng như các sơ sở kinh doanh tháo gỡ những khó khăn về quy hoạch; đồng 

thời phối hợp nghiên cứu các văn bản và làm quy hoạch tạm thời trong khuôn khổ luật 

pháp cho phép trên cơ sở đó đề xuất Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giải quyết vấn đề về quy 

hoạch sử dụng đất tại các điểm du lịch để xây dựng cơ chế chính sách phù hợp. 

Để ngành du lịch tỉnh phát triển hiệu quả, bền vững tỉnh Đắk Nông đang tăng 

cường đối thoại, toạ đàm tham vấn những ý kiến, kinh nghiệm, cách làm hay từ các 

chuyên gia hàng đầu ngành trong lĩnh vực du lịch từ đó tìm giải pháp áp dụng phù hợp.   

Xác định đúng hướng tiếp cận để khai thác, phát triển du lịch bền vững trên nên 

tảng phát huy các lợi thế về tự nhiên, đặc trưng văn hoá của đồng bào DTTS đang sinh 

sống ở Đắk Nông là giải pháp căn cơ nhằm tạo bệ phóng để du lịch Đắk Nông cất cánh. 

Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/ky-4-de-du-lich-dak-nong-cat-canh-14333.htm  

- Giống cà phê dây bản địa của xã Thuận An, huyện Đắk Mil được lưu hành 

đặc cách (Truyenhinhdaknong.vn 13/9). Bộ NN&PTNT đã cho phép giống cà phê dây 

bản địa của xã Thuận An (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) được lưu hành đặc cách. Đây 

là bước tiến mới trong phát triển giống của Đắk Nông, tạo động lực để nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm cà phê. 

https://phunuvietnam.vn/de-lam-giau-tu-mac-ca-giong-cay-quyet-dinh-85-thanh-cong-20220913100036938.htm
https://phunuvietnam.vn/de-lam-giau-tu-mac-ca-giong-cay-quyet-dinh-85-thanh-cong-20220913100036938.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/ky-4-de-du-lich-dak-nong-cat-canh-14333.htm
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Theo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông, những năm qua, ngành chức năng đã hợp tác 

với các viện nghiên cứu nhằm khảo nghiệm, nghiên cứu các giống cà phê phù hợp với 

đặc điểm khí hậu, đất đai của Đắk Nông, trong đó có giống cà phê dây bản địa Thuận 

An. 

Tháng 3/2017, Sở NN&PTNT đã công nhận cà phê dây Thuận An là cây đầu 

dòng. Cà phê dây có nhiều ưu điểm như năng suất cao (trung bình 6-8 tấn/ha), chống 

chọi sâu bệnh tốt, có khả năng chịu hạn trong thời gian dài, nhân to, chậm thoái hóa… 

Việc Bộ NNPTNT công nhận lưu hành đặc cách giống cà phê dây Thuận An là cơ hội 

lớn cho Đắk Nông trong quá trình nâng cao hiệu quả ngành hàng cà phê. Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/giong-ca-phe-day-ban-dia-cua-xa-thuan-an-

huyen-dak-mil-duoc-luu-hanh-dac-cach-14330.htm  

IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- Đắk Nông:  Khám, chữa bệnh, tặng quà cho gia đình chính sách và học sinh 

(Moitruongvadothi.vn 13/9). Mới đây, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Nông phối hợp với 

Tỉnh đoàn, Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp, Hội ĐT Sài Gòn và những người 

bạn, Công an huyện Cư Jút, Chi đoàn cơ sở Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà các gia đình chính sách, 

các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Cư Knia, 

huyện Cư Jut. 

Theo đó, chương trình đã thực hiện khám, cấp thuốc cho hơn 200 lượt người, tặng 

190 suất quà cho hộ nghèo và cận nghèo, tặng 534 suất quà cho học sinh trường TH 

Hùng Vương. Tổng giá trị ước tính khoảng 250 triệu đồng. 

Bên cạnh đó các y, bác sĩ còn tư vấn sức khỏe, hướng dẫn các kiến thức phòng 

bệnh, qua đó giúp người dân địa phương nâng cao ý thức, bảo vệ sức khỏe, quan tâm 

đến việc khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời và hiệu 

quả. Hoạt động này đã nhận được sử ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân dân tại đây. Về 

đầu trang  

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-kham-chua-benh-tang-qua-cho-gia-

dinh-chinh-sach-va-hoc-sinh-a110649.html  

- Già làng Tây Nguyên đưa Trường Sa lên…núi! (Congthuong.vn 13/9). Già 

làng ở Tây Nguyên là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với bà con buôn làng. Sau 

những chuyến ra Trường Sa, nhiều già làng trở về đã đưa biển lên… núi! 

Mang tinh thần của những người chiến sỹ nơi đảo xa về trong gia đình, già Y 

Huôn, người dân tộc M’nông, ở huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) khiến nhiều người 

kính nể với việc chăm chỉ lao động sản xuất, nuôi dạy con cái. Bên cạnh việc lao động, 

sản xuất, những năm qua, già đã bận rộn hơn khi được mời đi kể chuyện về Trường Sa 

cho học sinh các trường dân tộc nội trú, các bà con trên bon làng. 

Theo ông K’Khét ATô, Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh Đắk Nông, việc các già làng 

được trực tiếp đi thăm quan biển đảo đã nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần 

vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các già làng sau khi trở về, mỗi người với 

trách nhiệm của mình đã làm tốt hơn công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm về biển, đảo, tạo đồng thuận trong nhân dân theo tinh thần “Cả nước vì Trường 

Sa - Trường Sa vì Tổ quốc”. Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/giong-ca-phe-day-ban-dia-cua-xa-thuan-an-huyen-dak-mil-duoc-luu-hanh-dac-cach-14330.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/giong-ca-phe-day-ban-dia-cua-xa-thuan-an-huyen-dak-mil-duoc-luu-hanh-dac-cach-14330.htm
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-kham-chua-benh-tang-qua-cho-gia-dinh-chinh-sach-va-hoc-sinh-a110649.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-kham-chua-benh-tang-qua-cho-gia-dinh-chinh-sach-va-hoc-sinh-a110649.html
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https://congthuong.vn/gia-lang-tay-nguyen-dua-truong-sa-len-nui-219871.html  

- Thuận An ấm áp nghĩa tình (Biên phòng 14/9, tr4). Đến với dân bằng cả tấm 

lòng là phương châm mà những người lính Đồn Biên phòng của khẩu Thuận An, Bộ đội 

biên phòng (BĐBP) Đắk Nông thực hiện trong suốt những năm qua. Chính từ sự sẻ 

chia, thương yêu của những người lính Biên phòng, nhiều người dân đã có được điều 

kiện sống tốt hơn, trẻ em có tương lai rộng mở. 

Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An quản lý đoạn biên giới dài hơn 13km với 10 

mốc quốc giới. Địa bàn đơn vị quản lý bao gồm xã biên giới Thuận An có gần 3.000 hộ 

dân với hơn 12.000 nhân khẩu, gồm 17 dân tộc cùng sinh sống. Một điểm nổi bật trong 

tình hình địa bàn của Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An là người dân 2 bon Sar Pa và 

Bu Đắk có đời sống rất khó khăn, kinh tế chậm phát triển. Đó là điều khiến những 

người lính Biên phòng ở Thuận An luôn trăn trở, tìm cách tháo gỡ.  

Mong muốn người dân trên địa bàn có cuộc sống tốt hơn, cán bộ, chiến sĩ Đồn 

Biên phòng cửa khẩu Thuận An thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đơn vị, nhà 

tài trợ vận động kinh phí, lương thực, thực phẩm hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính 

sách. Về đầu trang  

V. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Ngăn chặn bẫy 'việc nhẹ, lương cao' ở Tây Nguyên- Bài 1: Vỡ mộng 

(TTXVN/VietnamPlus.vn/Thethaovanhoa.vn 14/9). Do “nhẹ dạ, cả tin,” nhiều nạn nhân 

đã nghe theo lời xúi giục, rơi vào cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao,” gây nhiều hoang 

mang, lo lắng cho gia đình, người thân. 

Gia đình em B.H.H (xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông) đã phải bỏ 

ra số tiền 67 triệu đồng để chuộc lại em từ tay các công ty sử dụng lao động trái phép tại 

Campuchia.  

Theo thống kê của Công an huyện Đăk Song, địa bàn huyện ghi nhận bảy lao động 

tuổi từ 16-18 bị lừa sang nước ngoài làm việc; trong đó có 4 trường hợp đã được gia 

đình chuộc về với số tiền từ 50-90 triệu đồng/trường hợp. Những trường hợp không có 

tiền chuộc sẽ bị trừng phạt theo kiểu “xã hội đen.” 

Thượng tá Nguyễn Đức Thùy, Trưởng Công an huyện Đắk Song, cho biết trong 

bốn người trở về, có gia đình phải bỏ ra 67-80 triệu đồng để chuộc người thân. Cá biệt, 

có trường hợp bị đòi số tiền lên đến 120 triệu đồng. 

Với những người may mắn được giải cứu, hay được gia đình chuộc về, đây được 

xem như một bài học cảnh tỉnh để cảnh giác, không rơi vào “cái bẫy” tương tự do 

những đối tượng lừa đảo đặt ra. Thế nhưng, với những nạn nhân chưa thể thoát ra được, 

“địa ngục trần gian” vẫn đang bủa vây, chưa biết khi nào mới có thể trở về với quê 

hương, gia đình. Về đầu trang  

https://www.vietnamplus.vn/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-vo-

mong/816248.vnp 

https://thethaovanhoa.vn/tin-tuc-24h/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-

nguyen-vo-mong-n20220914105646619.htm  

- Ngăn chặn bẫy 'việc nhẹ, lương cao' ở Tây Nguyên - Bài 2: Nhận diện thủ 

đoạn (TTXVN/Baotintuc.vn/Thethaovanhoa.vn/Dantocmiennui.vn 14/9).  Bằng nhiều 

https://congthuong.vn/gia-lang-tay-nguyen-dua-truong-sa-len-nui-219871.html
https://www.vietnamplus.vn/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-vo-mong/816248.vnp
https://www.vietnamplus.vn/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-vo-mong/816248.vnp
https://thethaovanhoa.vn/tin-tuc-24h/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-vo-mong-n20220914105646619.htm
https://thethaovanhoa.vn/tin-tuc-24h/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-vo-mong-n20220914105646619.htm
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thủ đoạn tinh vi, các đối tượng lừa đảo đã tìm cách “móc nối” với các nạn nhân, rồi 

dùng “mật ngọt” để dụ dỗ “con mồi” sang làm việc trái phép tại Campuchia. 

Theo thống kê, các nạn nhân của bẫy “việc nhẹ, lương cao” tại Tây Nguyên đều có 

tuổi đời khá trẻ; thậm chí, nhiều nạn nhân chưa đủ tuổi lao động. Đơn cử, trong 7 nạn 

nhân ở làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai), Puih Ph. nhỏ tuổi nhất (16 

tuổi), lớn nhất là Puih Th. (28 tuổi); nạn nhân Y.L ở xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum cũng mới 16 tuổi; em P.H.N (xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk) 17 

tuổi; 7 lao động tại huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông bị lừa sang Campuchia làm việc 

trái phép có tuổi đời từ 16 - 18 tuổi. Về đầu trang  

https://baotintuc.vn/phong-su-dieu-tra/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-

nguyen-bai-2-nhan-dien-thu-doan-20220914094354260.htm 

https://thethaovanhoa.vn/tin-tuc-24h/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-

bai-2-nhan-dien-thu-doan-n20220914110516601.htm  

https://dantocmiennui.vn/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-bai-

2/325076.html  

- Ngăn chặn bẫy 'việc nhẹ, lương cao' ở Tây Nguyên- Bài cuối: Nâng cao 

nhận thức, tạo việc làm - giải pháp căn cơ (TTXVN/Baotintuc.vn/Thethaovanhoa.vn/ 

Dantocmiennui.vn 14/9). Bẫy “việc nhẹ, lương cao” được các đối tượng lừa đảo thực 

hiện thành công có một phần nguyên nhân từ nhận thức của chính các nạn nhân, khi quá 

tin tưởng vào lời mời chào về công việc với mức lương đáng mơ ước trên mạng xã hội. 

Tại tỉnh Đăk Nông, theo ông Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh, để hỗ trợ người lao động tìm việc, Sở đã liên hệ với các 

tỉnh, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để kết nối cung cầu. Các bên đã khảo sát 

trình độ người lao động, từ đó có hướng đào tạo nghề phù hợp nhằm cung ứng cho thị 

trường. 

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông, đối tượng chính cần đẩy mạnh 

công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề là người lao động trong độ tuổi thanh, thiếu niên, 

người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số ở các khu vực vùng sâu vùng xa, vùng biên 

giới... Việc đào tạo nghề, kết nối cung cầu lao động để các em có việc làm, thu nhập ổn 

định, góp phần xóa đói giảm nghèo, không bị rơi vào bẫy “việc nhẹ, lương cao” bên kia 

biên giới. Về đầu trang  

https://baotintuc.vn/phong-su-dieu-tra/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-

nguyenbai-cuoi-nang-cao-nhan-thuc-tao-viec-lam-giai-phap-can-co-

20220914094515784.htm  

https://thethaovanhoa.vn/tin-tuc-24h/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-

nguyen-bai-cuoi-nang-cao-nhan-thuc-tao-viec-lam-giai-phap-can-co-

n20220914104743373.htm  

https://dantocmiennui.vn/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-bai-

cuoi/325077.html  

- Đắk Nông kiểm tra, xử phạt quán karaoke chưa đáp ứng phòng cháy chữa 

cháy (Laodong.vn 13/9). Chiều 13.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ 

cứu nạn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng đã lập biên bản, xử phạt 1 cơ sở 

kinh doanh karaoke ở huyện Cư Jút do chưa đáp ứng đầy đủ về điều kiện an toàn phòng 

cháy chữa cháy. 

https://baotintuc.vn/phong-su-dieu-tra/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-bai-2-nhan-dien-thu-doan-20220914094354260.htm
https://baotintuc.vn/phong-su-dieu-tra/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-bai-2-nhan-dien-thu-doan-20220914094354260.htm
https://thethaovanhoa.vn/tin-tuc-24h/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-bai-2-nhan-dien-thu-doan-n20220914110516601.htm
https://thethaovanhoa.vn/tin-tuc-24h/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-bai-2-nhan-dien-thu-doan-n20220914110516601.htm
https://dantocmiennui.vn/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-bai-2/325076.html
https://dantocmiennui.vn/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-bai-2/325076.html
https://baotintuc.vn/phong-su-dieu-tra/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyenbai-cuoi-nang-cao-nhan-thuc-tao-viec-lam-giai-phap-can-co-20220914094515784.htm
https://baotintuc.vn/phong-su-dieu-tra/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyenbai-cuoi-nang-cao-nhan-thuc-tao-viec-lam-giai-phap-can-co-20220914094515784.htm
https://baotintuc.vn/phong-su-dieu-tra/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyenbai-cuoi-nang-cao-nhan-thuc-tao-viec-lam-giai-phap-can-co-20220914094515784.htm
https://thethaovanhoa.vn/tin-tuc-24h/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-bai-cuoi-nang-cao-nhan-thuc-tao-viec-lam-giai-phap-can-co-n20220914104743373.htm
https://thethaovanhoa.vn/tin-tuc-24h/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-bai-cuoi-nang-cao-nhan-thuc-tao-viec-lam-giai-phap-can-co-n20220914104743373.htm
https://thethaovanhoa.vn/tin-tuc-24h/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-bai-cuoi-nang-cao-nhan-thuc-tao-viec-lam-giai-phap-can-co-n20220914104743373.htm
https://dantocmiennui.vn/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-bai-cuoi/325077.html
https://dantocmiennui.vn/ngan-chan-bay-viec-nhe-luong-cao-o-tay-nguyen-bai-cuoi/325077.html
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Bản tin Điểm báo ngày 14/9/2022  

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

Trước đó, từ ngày 6.8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu 

hộ, Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và công an các 

huyện, thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, 

vũ trường. 

Qua triển khai thực hiện, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra 42/68 cơ sở kinh 

doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn toàn tỉnh. Nhìn chung, các cơ 

sở đã quan tâm, đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy, tổ chức thực hiện đầy đủ 

các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Về đầu trang  

https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-kiem-tra-xu-phat-quan-karaoke-chua-dap-ung-

phong-chay-chua-chay-1092572.ldo  

- Hai học sinh 14 tuổi chạy xe máy thương vong sau tai nạn với ôtô ‘tập lái’ 

(Congan.com.vn 14/9; Tienphong.vn 13/9; Plo.vn 13/9; Infonet.vietnamnet.vn 13/9; 

Thanhnien.vn 13/9; Zingnews.vn 13/9; Laodong.vn 13/9; Danviet.vn 13/9; 

Dantri.com.vn 13/9; Baovephapluat.vn 13/9; Atgt.baogiaothong.vn 13/9; 

Doisongphapluat.com 13/9). Ngày 13/09/2022, lãnh đạo UBND xã Nam Đà, huyện 

Krông Nô cho biết, trên địa bàn vừa ra vụ tai nạn giao thông làm một học sinh tử vong, 

một học sinh khác bị thương nặng. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h20 ngày 13/9, cháu H.Đ.T (SN 2008) điều 

khiển xe máy BS: 48C1-214.89 chở theo cháu L.L.Đ.P (SN 2008, trú cùng thôn Nam 

Trung, xã Nam Đà) lưu thông từ khu dân cư đến đoạn giao với đường ra Quốc lộ 28, 

thuộc địa bàn thôn Nam Phú, xã Nam Đà, huyện Krông Nô (Đắk Nông), va chạm với xe 

tập lái BS: 48C – 075.74, có chữ "tập lái" và "Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đại 

Lợi". 

Vụ va chạm khiến cháu H.Đ.T tử vong trên đường đi cấp cứu, cháu L.L.Đ.P bị 

thương nặng; chiếc xe máy bị hư hỏng, biến dạng nặng. Hiện cơ quan chức năng đang 

điều tra làm rõ vụ việc. Về đầu trang ./. 

https://congan.com.vn/giao-thong-24h/va-cham-voi-xe-tap-lai-hai-hoc-sinh-

thuong-vong_136897.html  

https://tienphong.vn/va-cham-voi-xe-tap-lai-nam-sinh-o-dak-nong-tu-vong-

post1469332.tpo  

https://plo.vn/va-cham-voi-xe-tap-lai-1-nguoi-tu-vong-post698415.html  

https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/an-toan-giao-thong/va-cham-xe-tap-lai-2-

thieu-nien-14-tuoi-thuong-vong-419766.html  

https://thanhnien.vn/dak-nong-va-cham-voi-xe-tap-lai-1-nam-sinh-tu-vong-1-bi-

thuong-post1499540.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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