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PHẦN A: TIN NỔI BẬT TRONG NƯỚC 

- Đề nghị tái giám sát phòng cháy, chữa cháy sau nhiều vụ cháy nghiêm 

trọng (Laodong.vn 14/9). Chiều 14.9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 15, dưới sự 

điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8.2022. 
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Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân tiếp tục 

bày tỏ sự lo lắng về việc mặc dù đã có các quy định về phòng cháy, chữa cháy nhưng 

các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vẫn xảy ra, nhất là tại các quán karaoke, gây hậu quả đặc 

biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Về đầu trang 

https://laodong.vn/thoi-su/de-nghi-tai-giam-sat-phong-chay-chua-chay-sau-

nhieu-vu-chay-nghiem-trong-1093052.ldo  

- Sau chia tách, Cục Đường bộ vẫn quản lý bảo trì đường cao tốc  

(Laodong.vn 14/9). Theo dự thảo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), Cục 

Đường bộ Việt Nam sẽ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà 

nước và tổ chức thực thi pháp luật về giao thông vận tải đường bộ; thực hiện các dịch 

vụ công về giao thông vận tải đường bộ theo quy định của pháp luật. 

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ kế thừa nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam với một số nhiệm vụ chủ yếu như: Chủ trì tham mưu các văn bản 

quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, quy hoạch, chiến lược, kế hoạch, đề án phát, 

xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành giao 

thông vận tải đường bộ (trừ đường bộ cao tốc). Về đầu trang 

https://laodong.vn/xa-hoi/sau-chia-tach-cuc-duong-bo-van-quan-ly-bao-tri-

duong-cao-toc-1093009.ldo  

- 8 tháng, Việt Nam đảo chiều nhập siêu hơn 2,2 triệu tấn sắt thép (VTV.vn 

14/9). Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 8 tháng, Việt Nam nhập siêu sắt thép đạt 

hơn 2,2 triệu tấn, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 330.000 tấn. Lý giải sự đảo 

chiều trên, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho rằng, năm 2021, Việt Nam 

xuất khẩu nhiều do nhu cầu sắt thép thế giới tăng cao khi các quốc gia tăng tiêu thụ sắt 

thép cho hồi phục cơ bản. 

Cũng Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 8 vừa qua, nhập 

khẩu thép giảm 13,6% so với tháng trước. Xuất khẩu mặt hàng này cũng giảm 16,3%. 

Về đầu trang 

https://vtv.vn/kinh-te/8-thang-viet-nam-dao-chieu-nhap-sieu-hon-22-trieu-tan-

sat-thep-20220914152032223.htm 

PHẦN B: TIN ĐĂK NÔNG 

I. VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM, NỔI CỘM TRONG NGÀY 

- Đắk Nông: Sở Giao thông Vận tải thực hiện chưa nghiêm việc tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư (Thanhtra.com.vn 15/9). Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp 

luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tại Sở Giao thông vận tải (GTVT) giai đoạn 

2019 - 2021, tại Kết luận số 164/KL-TTr ngày 5/8/2022 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông 

đã nêu rõ nhiều tồn tại, hạn chế. 

Qua thanh tra cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công 

dân, khiếu nại, tố cáo, giai đoạn 2019 - 2021, đã được Sở GTVT thực hiện khá tốt. Tuy 

nhiên, Sở chưa bố trí địa điểm tiếp công dân là chưa đúng quy định, địa điểm tiếp công 

dân được dùng chung tại phòng họp của cơ quan.  

Qua kiểm tra việc phân loại, xử lý đơn, Thanh tra tỉnh phát hiện Sở GTVT không 

xử lý 2/93 đơn; trong quá trình tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn tại Sở, có 91/91 đơn 

https://laodong.vn/thoi-su/de-nghi-tai-giam-sat-phong-chay-chua-chay-sau-nhieu-vu-chay-nghiem-trong-1093052.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/de-nghi-tai-giam-sat-phong-chay-chua-chay-sau-nhieu-vu-chay-nghiem-trong-1093052.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/sau-chia-tach-cuc-duong-bo-van-quan-ly-bao-tri-duong-cao-toc-1093009.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/sau-chia-tach-cuc-duong-bo-van-quan-ly-bao-tri-duong-cao-toc-1093009.ldo
https://vtv.vn/kinh-te/8-thang-viet-nam-dao-chieu-nhap-sieu-hon-22-trieu-tan-sat-thep-20220914152032223.htm
https://vtv.vn/kinh-te/8-thang-viet-nam-dao-chieu-nhap-sieu-hon-22-trieu-tan-sat-thep-20220914152032223.htm
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không có phiếu đề xuất xử lý đơn; 6/91 đơn xác định sai cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết; 1/91 đơn phân loại chưa đúng nội dung, dẫn đến xác định sai cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết, thụ lý trả lời đơn chưa đúng quy định.  

Qua kiểm tra thấy một số báo cáo kết quả tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị 

gửi trễ hạn, nội dung báo cáo không phân biệt được việc tiếp công dân của thủ trưởng 

đơn vị và việc xử lý đơn, không nêu số lượt tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ 

trưởng đơn vị, tổng hợp việc xử lý đơn thành tiếp công dân của đơn vị là chưa thực hiện 

kịp thời và chưa đảm bảo chất lượng báo cáo theo yêu cầu. 

Thanh tra tỉnh Đắk Nông xác định, các hạn chế, thiếu sót, trách nhiệm chính 

trong tham mưu thuộc về Chánh Thanh tra Sở và Giám đốc Sở GTVT thời kỳ 2019 - 

2021. Về đầu trang  

https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/dak-nong-so-giao-thong-

van-tai-thuc-hien-chua-nghiem-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-don-thu-201740.html  

- Đắk Nông: Hô biến đất nông nghiệp thành khu thăm quan, du lịch 

(Moitruongvadothi.vn 14/9). Theo người dân phản ánh, tại khu vực thôn 11, xã Nam 

Dong, H. Cư Jut, Đắk Nông đang tồn tại một địa điểm mang tên “Vườn sinh thái- An 

Nam Farm”, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất thế nhưng bên trong được xây 

dựng trái phép khá quy mô, thậm chí còn ngang nhiên bán vé cho người vào tham quan 

bên trong. 

Ngày 13/9, Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam đã liên hệ với ông 

Trương Văn Tú, Chủ tịch UBND xã Nam Dong để tìm hiểu thêm thông tin và hướng xử 

lý trường hợp trên thì được ông Trương Văn Tú cho biết: “Khu vực thôn 11 có diện tích 

là 4 ha. Dân phản ánh thì anh em địa chính đã vào kiểm tra và lập biên bản đình chỉ, xử 

phạt, họ chấp hành tốt. Sắp tới các thủ tục chuyển đổi thì địa phương cũng tạo điều kiện, 

khuyến khích việc phát triển du lịch nhưng cần phải đảm bảo và hoàn tất các thủ tục 

theo đúng quy định. Họ cũng hứa sẽ làm đầy đủ”. Theo ông Tú, hiện trạng xây dựng 

trên đất nông nghiệp là trái phép, theo quy định là sai. Còn việc bán vé, Chi cục thuế đã 

vào kiểm tra, đã thiết lập các hình thức văn bản để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Phòng TNMT, Chi cục thuế vào kiểm tra suốt và địa phương cũng vào kiểm tra thì việc 

bán vé đã không bán nữa, đã cấm xong rồi. 

Vào chiều ngày 13/9, phóng viên đến địa điểm “Vườn sinh thái- An Nam Farm” 

tại thôn 11, xã Nam Dong để kiểm chứng những thông tin mà vị Chủ tịch xã Nam Dong 

cung cấp về việc đã không còn bán vé nữa thì hoàn toàn ngược lại. Tại đây, vẫn công 

khai, ngang nhiên kinh doanh, bán vé cho khách khi vào tham quan bên trong, các công 

trình được xây dựng trái phép bên trong vẫn tồn tại. Do đó, người dân đề nghị, huyện 

Cư Jut cần phải xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm trường hợp trên theo đúng quy định 

pháp luật. Về đầu trang  

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-ho-bien-dat-nong-nghiep-thanh-

khu-tham-quan-du-lich-a110667.html  

- Đắk Nông: Kinh hoàng khi nhà văn hóa thôn bị 'biến' thành điểm tiêm 

chích ma túy (Thanhnien.vn 15/9). Những ngày qua, người dân tại thôn 7, xã Nhân Cơ 

(H.Đắk R’Lấp, Đắk Nông) bức xúc và lo lắng khi nhiều người nghiện ma túy tụ tập tại 

một nhà văn hóa ngay cạnh trường học để tiêm chích ma túy. 

https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/dak-nong-so-giao-thong-van-tai-thuc-hien-chua-nghiem-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-don-thu-201740.html
https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/dak-nong-so-giao-thong-van-tai-thuc-hien-chua-nghiem-viec-tiep-cong-dan-giai-quyet-don-thu-201740.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-ho-bien-dat-nong-nghiep-thanh-khu-tham-quan-du-lich-a110667.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-ho-bien-dat-nong-nghiep-thanh-khu-tham-quan-du-lich-a110667.html
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Theo phản ánh của người dân, sự việc bắt đầu từ nhiều tháng qua, nhiều người 

nghiện thường xuyên tập trung tại nhà văn hóa (NVH) thôn 7, xã Nhân Cơ (H.Đắk 

R’lấp, Đắk Nông) để tiêm chích ma túy. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, NVH này 

đã bỏ hoang nhiều năm, cỏ mọc um tùm, nhếch nhác. Đáng nói, NVH này nằm kế bên 

Trường THCS Nguyễn Công Trứ của xã Nhân Cơ, nơi hàng trăm học sinh theo học. 

Tuy nhiên, người nghiện ung dung sử dụng ma túy ở đây như chốn không người, bất kể 

ngày hay đêm. 

Theo lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Công Trứ, tụ điểm sử dụng ma túy nằm 

ngay cạnh trường học nên càng làm gia tăng nỗi lo về an toàn cho học sinh và thầy cô 

giáo trong trường. Chính vì vậy, nhà trường mong mong chính quyền địa phương sớm 

xóa bỏ các tụ điểm tiêm chích ma túy trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho học sinh. Về 

đầu trang  

https://thanhnien.vn/dak-nong-kinh-hoang-khi-nha-van-hoa-thon-bi-bien-thanh-

diem-tiem-chich-ma-tuy-post1500061.html  

- Quảng Hòa, nhiều học sinh tốt nghiệp cấp II không được học tiếp (Truyền 

hình Đắk Nông – Thời sự tối ngày 14/9 tại phút 7:26). Quảng Hòa là xã đặc biệt khó 

khăn của huyện Đắk Glong. Hằng năm ở xã này có trên 30% học sinh tốt nghiệp cấp II 

không tiếp tục học lên hoặc học nghề. Đâu là nguyên nhân của thực trạng trên? 

https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-14-9-2022-14360.htm  

Về đầu trang  

- Ðường "tắc" vì… cột điện (Baodaknong.org.vn 15/9). Việc nâng cấp, mở 

rộng tuyến đường Phùng Chí Kiên (Gia Nghĩa) gặp khó khăn, chậm tiến độ vì vướng 

một số cột điện chưa được di dời. Tình trạng này gây ảnh hưởng việc đi lại của người 

dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. 

Việc thi công tại đoạn đầu tuyến đường Phùng Chí Kiên đang bị “tắc”. Nguyên 

nhân là do vướng cột điện khá lớn nằm ngay trên trục đường. Trên cột điện vẫn còn 

công tơ, dây điện, dây cáp… chằng chịt. Do cột điện chưa được di dời, đơn vị thi công 

hiện chỉ làm nền, lu lèn đá dăm đoạn đường. Cảnh tượng thi công dang dở vì vướng cột 

điện khiến người dân trên địa bàn bức xúc. 

Sau khi người dân phản ánh sự việc, các cơ quan chức năng đã xuống kiểm tra 

thực địa. Nhưng nhiều tháng trôi qua, việc xử lý các cột điện trên tuyến vẫn chưa được 

triển khai. Theo Điện lực Gia Nghĩa, cột điện đầu đường Phùng Chí Kiên thuộc đường 

điện trung thế của Công an tỉnh. Tháng 4/2022, Điện lực Gia Nghĩa đã làm việc với các 

bên liên quan để tìm phương án giải quyết cây cột điện này. Về đầu trang  

https://baodaknong.org.vn/phap-luat/%C3%B0uong-tac-vi-cot-dien-95054.html  

- Dây dưa cưỡng chế 888 m2 đất ở Ðức An (Baodaknong.org.vn 15/9). Gia 

đình ông Hồ Văn Hậu, tổ dân phố 6, thị trấn Đức An, vừa có đơn gửi lên Báo Đắk Nông 

phản ánh về việc chính quyền địa phương đã thiếu công bằng khi cưỡng chế khu đất của 

gia đình ông. 

Theo ông Hậu, năm 1994, gia đình ông khai hoang một thửa đất hơn 1,2 ha ở tổ 

dân phố 6, thị trấn Đức An. Ông Hậu canh tác liên tục từ đó tới nay và đã được UBND 

huyện Đắk Song cấp sổ đỏ lần đầu vào năm 2012. Tuy nhiên, ông Hậu cho rằng, sổ đỏ 

cấp cho gia đình có sự nhầm lẫn về vị trí đất. Cụ thể, vị trí đất ngoài thực địa có 888 m2 

(chiều ngang 24 m, chiều dài 37 m) nằm dọc trục đường vào khu công vụ huyện Đắk 

https://thanhnien.vn/dak-nong-kinh-hoang-khi-nha-van-hoa-thon-bi-bien-thanh-diem-tiem-chich-ma-tuy-post1500061.html
https://thanhnien.vn/dak-nong-kinh-hoang-khi-nha-van-hoa-thon-bi-bien-thanh-diem-tiem-chich-ma-tuy-post1500061.html
https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-14-9-2022-14360.htm
https://baodaknong.org.vn/phap-luat/%C3%B0uong-tac-vi-cot-dien-95054.html
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Song. Nhưng trong sổ đỏ, vị trí đất lại ở chỗ khác. Do đó, thời gian qua, chính quyền địa 

phương kết luận, ông Hậu đã lấn chiếm của Nhà nước đối với diện tích đất canh tác lâu 

nay. 

Sau khi đất được bàn giao cho BQLDA huyện Đắk Song, gia đình ông Hậu vẫn 

lấn chiếm, trồng cây. Các đơn vị đã lập biên bản và gia đình ông Hậu cam kết trả lại đất, 

nhưng thực tế lại không chấp hành. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/phap-luat/day-dua-cuong-che-888-m2-dat-o-

%C3%B0uc-an-95055.html  

II. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Đắk Nông: Nhiều giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

PCI (Truyenhinhdaknong.vn 14/9). Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 12 về 

tăng cường trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh 

tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, chính quyền địa 

phương và cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai các giải pháp cụ thể đối 

với từng chỉ số. UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành cải thiện các chỉ 

tiêu trong các chỉ số thành phần PCI cho các đơn vị cụ thể. 

Thủ trưởng các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tuyên 

truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về các chủ 

trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực 

canh tranh cấp tỉnh. Nâng cao vai trò, tinh thần, trách nhiệm và hành động của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu để giải quyết kịp 

thời, hiệu quả công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. 

Tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, tính phối hợp của lãnh đạo các sở, ban 

ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc giải quyết công việc cho người dân, 

doanh nghiệp, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Chỉ đạo đẩy mạnh việc áp dụng 

công nghệ số, để giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục triển khai thực hiện các giải 

pháp cải cách, rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất 

cho doanh nghiệp. Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-nhieu-giai-phap-nang-cao-chi-so-

nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-14357.htm  

- Chuẩn bị Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác Nhân dân Việt Nam - 

Campuchia lần thứ V (Baodaknong.org.vn 14/9). Chiều 14/9, UBND tỉnh Đắk Nông 

có buổi đón tiếp Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để chuẩn bị 

thực hiện Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác Nhân dân Việt Nam - Campuchia 

lần thứ V tại tỉnh Đắk Nông. 

Tại cuộc họp, các bên đã thông tin, trao đổi những nội dung quan trọng để chuẩn 

bị tổ chức Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác Nhân dân Việt Nam - Campuchia 

lần thứ V tại tỉnh Đắk Nông như: thống nhất thời gian tổ chức, chương trình hoạt động, 

công tác đón tiếp đại biểu, chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức, công tác bảo đảm an ninh, an 

toàn trong suốt thời gian diễn ra chương trình; tuyên truyền ý nghĩa của chương trình 

đến với đông đảo Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

http://baodaknong.org.vn/phap-luat/day-dua-cuong-che-888-m2-dat-o-%C3%B0uc-an-95055.html
http://baodaknong.org.vn/phap-luat/day-dua-cuong-che-888-m2-dat-o-%C3%B0uc-an-95055.html
https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-nhieu-giai-phap-nang-cao-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-14357.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-nhieu-giai-phap-nang-cao-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-pci-14357.htm
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Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác Nhân dân Việt Nam - Campuchia lần 

thứ V tại tỉnh Đắk Nông dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 11 tới đây. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/chuan-bi-chuong-trinh-gap-go-huu-

nghi-va-hop-tac-nhan-dan-viet-nam-campuchia-lan-thu-v-95053.html  

- Cần giải quyết thỏa đáng các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri 

(Truyenhinhdaknong.vn 14/9). Sáng 14/9, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Đắk Nông do đồng 

chí Y Quang B’Krông, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm 

Tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ hợp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5 tại xã Đắk 

Ha, huyện Đắk Glong. 

Tại đây, cử tri xã Đắk Ha đã nêu lên các ý kiến, kiến nghị tập trung một số lĩnh 

vực như: sai sót thông tin trên thẻ BHYT gây khó khăn cho người dân khi đi khám, 

chữa bệnh; việc giải quyết các thủ tục hồ sơ để được cấp Giấy CNQSDĐ còn nhiều bất 

cập và cấp Giấy CNQSDĐ chậm trễ, gây phiền hà cho người dân…   

Nhiều cử tri xã Đắk Ha cũng đã phản ánh, hiện nay do địa phương chưa có chợ 

nên người dân đã lấn chiếm vỉa hè, lề đường để mua bán, họp chợ tự phát trên tuyến 

Quốc lộ 28, ngay trung tâm xã. Sự việc này diễn ra đã lâu, tiềm ẩn tai nạn giao thông và 

nguy cơ ô nhiễm môi trường từ hoạt động mua bán của người dân. 

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Y Quang B’Krông, UVTV, Phó 

Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng 

thời yêu cầu các cấp chính quyền huyện Đắk Glong nâng cao vai trò trách nhiệm, tập 

trung giải quyết kịp thời, thấu đáo những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri. Về 

đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/can-giai-quyet-thoa-dang-cac-y-kien-

nguyen-vong-chinh-dang-cua-cu-tri-14356.htm  

- Đại biểu HĐND tỉnh, TP. Gia Nghĩa tiếp xúc cử tri phường Quảng Thành 

(Baodaknong.org.vn 14/9). Sáng 14/9, các đại biểu HĐND tỉnh, TP. Gia Nghĩa do ông 

Võ Phạm Xuân Lâm, Ủy viên Thường vụ, Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa dẫn đầu đã tiếp 

xúc cử tri phường Quảng Thành để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp chuyên 

đề thứ 5; dự kiến nội dung, thời gian Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 

2021-2026. Đồng chí Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Quảng Thành thể hiện sự phấn khởi vì thời gian 

qua tỉnh đã khống chế được dịch bệnh Covid-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. 

Nhiều người dân khó khăn do dịch bệnh nhưng đã được Đảng, chính quyền quan tâm, 

hỗ trợ kịp thời. Những năm gần đây, phường Quảng Thành được đầu tư xây dựng, tu 

sửa hệ thống cầu, đường… tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế.Về đầu trang  

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

nghia-tiep-xuc-cu-tri-phuong-quang-thanh-95048.html  

III. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Đắk Nông giải ngân hơn 150 tỷ đồng cho nước sạch nông thôn (TTXVN 

14/9). Theo Sở NN&PTNT Đắk Nông, sau gần 5 năm thực hiện chương trình mở rộng 

quy mô vệ sinh, nước sạch nông thôn, tỉnh đã triển khai đấu nối nước sạch cho hơn 

8.000 hộ dân, đạt gần 70% kế hoạch. Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng có 44 công trình cấp 

nước, vệ sinh trường học được bàn giao, đưa vào sử dụng.  

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/chuan-bi-chuong-trinh-gap-go-huu-nghi-va-hop-tac-nhan-dan-viet-nam-campuchia-lan-thu-v-95053.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/chuan-bi-chuong-trinh-gap-go-huu-nghi-va-hop-tac-nhan-dan-viet-nam-campuchia-lan-thu-v-95053.html
https://truyenhinhdaknong.vn/news/can-giai-quyet-thoa-dang-cac-y-kien-nguyen-vong-chinh-dang-cua-cu-tri-14356.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/can-giai-quyet-thoa-dang-cac-y-kien-nguyen-vong-chinh-dang-cua-cu-tri-14356.htm
http://baodaknong.org.vn/hoat-dong-quoc-hoi-hdnd/dai-bieu-hdnd-tinh-tp-gia-nghia-tiep-xuc-cu-tri-phuong-quang-thanh-95048.html
http://baodaknong.org.vn/hoat-dong-quoc-hoi-hdnd/dai-bieu-hdnd-tinh-tp-gia-nghia-tiep-xuc-cu-tri-phuong-quang-thanh-95048.html
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Tổng kinh phí của chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) cho riêng tỉnh Đắk Nông là 162 tỷ đồng. Đến 

nay, tỉnh đã giải ngân được 154 tỷ đồng, đạt hơn 95%. Mục tiêu chương trình là đưa tỷ 

lệ người dân nông thôn Đắk Nông được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90% 

cũng như cải thiện nhiều tiêu chí về vệ sinh môi trường nông thôn tại hầu khắp các địa 

phương trong tỉnh. Về đầu trang  

- "Thủ phủ" hồ tiêu Đắk Nông muốn lấy lại sự trù phú của những vườn tiêu 

(Danviet.vn 15/9). Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững (IDH) Việt Nam, Hiệp hội 

Hồ tiêu Việt Nam (VPA), Hiệp hội gia vị châu Âu vừa phối hợp với UBND huyện Đắk 

Song triển khai Chương trình cảnh quan hồ tiêu bền vững. 

Những năm gần đây, về "xã tỷ phú" ở Đắk Song, quang cảnh trù phú không còn 

nữa. Những vườn tiêu bạc tỷ cũng không còn. Nhiều người từng một thời là tỷ phú phải 

bán nhà, bán đất để trả nợ ngân hàng. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nguyên 

nhân khiến người trồng hồ tiêu tại Đắk Song gặp khó khăn là do sản xuất thiếu bền 

vững. 

Để giải quyết các "vấn đề" của hồ tiêu Đắk Song, "Chương trình cảnh quan hồ 

tiêu bền vững" sẽ tập trung vào các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức 

về canh tác bền vững cho nông dân sản xuất hồ tiêu. Ngoài ra, Chương trình cũng đồng 

hành với dự án, các doanh nghiệp có vai trò hỗ trợ đào tạo, giám sát thực hành canh tác 

bền vững và quản lý sử dụng hóa chất nông nghiệp. Mục tiêu sẽ từng bước gia tăng sản 

lượng hồ tiêu đạt tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu. Về đầu trang  

https://danviet.vn/thu-phu-ho-tieu-dak-nong-muon-lay-lai-su-tru-phu-cua-nhung-

vuon-tieu-20220914221717071.htm  

- Đắk Nông cải thiện chất lượng cà phê bằng canh tác hữu cơ (Truyền hình 

Nhân dân – Chương trình Thời sự 11h30 ngày 14/9 tại phút 11:25). Đắk Nông là địa 

phương có diện tích sản lượng cà phê đứng thứ 3 cả nước, chỉ xếp sau Đắk Lắk và Lâm 

Đồng. Sản lượng cà phê chiếm 80% kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản của 

tỉnh. Tuy nhiên trên thực tế việc sản xuất cà phê vẫn còn nhiều khâu yếu, khó để phát 

huy thế mạnh và nâng cao chất lượng sản phẩm. Về đầu trang   

https://nhandantv.vn/chuong-trinh-thoi-su-11h30-ngay-14-9-2022-d210653.htm  

- Loại quả nhiều nơi cho không ai lấy, anh cán bộ tranh thủ... thu tiền tỷ 

(Vietnamnet.vn 15/9). Trong khi nhiều vườn bơ tại Đắk Nông trong cảnh điêu đứng để 

tìm đầu ra cho sản phẩm thì vườn bơ của anh Vương Thái Trinh (xã Quảng Tâm, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) lại được các đầu mối đặt hàng, thu mua số lượng lớn. 

Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ, bơ được bán ra với mức giá 40.000-60.000 

đồng/kg, từ đó mà mang lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình anh Trinh. 

Ngoài ra, việc trồng bơ tập trung tại khu vực xa dân cư giúp anh hạn chế được 

dịch bệnh và tạo ra sản phẩm thuần chủng hơn. Đặc biệt, khu vực này đất đai cũng chưa 

bị khai thác, sử dụng nhiều, việc xử lý đất cũng thuận lợi hơn so với những nơi khác. 

Mới đây, vườn bơ của anh Trinh còn được Viện công nghệ môi trường, Viện 

Hàn Lâm Khoa học công nghệ Việt Nam lựa chọn triển khai đề tài khoa học liên quan 

việc canh tác cây bơ. 

https://danviet.vn/thu-phu-ho-tieu-dak-nong-muon-lay-lai-su-tru-phu-cua-nhung-vuon-tieu-20220914221717071.htm
https://danviet.vn/thu-phu-ho-tieu-dak-nong-muon-lay-lai-su-tru-phu-cua-nhung-vuon-tieu-20220914221717071.htm
https://nhandantv.vn/chuong-trinh-thoi-su-11h30-ngay-14-9-2022-d210653.htm
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Các nhà khoa học đánh giá cao việc quy hoạch vườn cây, tổ chức sản xuất theo 

tiêu chuẩn VietGap, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo vệ môi trường. Chính yếu tố 

này tạo nên sản phẩm thơm ngon, béo ngậy, có mùi vị đặc trưng. Về đầu trang  

https://vietnamnet.vn/loai-qua-nhieu-noi-cho-khong-ai-lay-anh-can-bo-tranh-

thu-thu-tien-ty-2060277.html  

- Ðắk Nông hỗ trợ 630 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử 

(Baodaknong.org.vn 15/9). Theo UBND tỉnh, hoạt động kinh tế số trong công tác 

chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong 8 tháng đầu năm 2022 đã đạt được một 

số kết quả tích cực. 

Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ lên sàn thương mại điện tử cho 630 sản phẩm; trong 

đó, có 47/47 sản phẩm OCOP và 583 sản phẩm nông nghiệp khác lên sàn thương mại 

điện tử, đặc biệt, các hàng nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP lên 2 sàn thương 

mại voso.vn và postmart.vn. Đắk Nông hiện đã có 100% doanh nghiệp nộp thuế điện tử 

và tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử là 100%; khoảng 25% 

dân số tham gia mua sắm trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và 

các ứng dụng di động như: Lazada, Shopee, Sendo, Facebook, Zalo, ... Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/%C3%B0ak-nong-ho-tro-630-san-pham-len-

san-thuong-mai-dien-tu-95068.html  

IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- PC Đắk Nông: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo nền tảng phát triển 

(Congthuong.vn 14/9). Trong những năm qua, PC Đắk Nông luôn nỗ lực hết mình để 

đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện năng và các dịch vụ tiện ích khác cho mọi đối tượng 

khách hàng. 

Ngoài việc hướng văn hóa doanh nghiệp tới khách hàng, PC Đắk Nông đề cao 

chuẩn mực đạo đức trong mọi hoạt động của đơn vị. Để có được điều đó, từ nhiều năm 

qua, Công ty đã đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để cán bộ công nhân viên nâng cao trình 

độ chuyên môn, tạo ra những thay đổi về tư duy và phương thức hành động trong thực 

hiện nhiệm vụ; tích cực đẩy mạnh tinh thần hợp tác nội bộ thông qua việc thực hiện kỹ 

năng ứng xử giữa cấp trên và cấp dưới, giữa các đồng nghiệp với nhau và nâng cao kỹ 

năng giao tiếp với khách hàng. 

Có thể thấy các giá trị cốt lõi văn hóa doanh nghiệp đã đi vào từng hoạt động của 

đơn vị. Các bộ phận trong đơn vị luôn thể hiện sự tôn trọng, hòa đồng và chia sẻ trong 

công việc với nhau. Mọi công việc được thực hiện nghiêm túc theo sự phân công nhiệm 

vụ được giao. Về đầu trang  

https://congthuong.vn/pc-dak-nong-xay-dung-van-hoa-doanh-nghiep-tao-nen-

tang-phat-trien-219954.html  

V. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Xem xét thu hồi hàng trăm sổ đỏ cấp sai ở Tà Đùng (Tuoitre.vn 15/9; Tuổi 

trẻ 15/9, tr6). Ngày 14-9, nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Công 

an tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc xác minh, xử lý việc ngành chức năng huyện Đắk Glong 

cấp hàng trăm sổ đỏ trên đất rừng ở khu vực hồ Tà Đùng. 

https://vietnamnet.vn/loai-qua-nhieu-noi-cho-khong-ai-lay-anh-can-bo-tranh-thu-thu-tien-ty-2060277.html
https://vietnamnet.vn/loai-qua-nhieu-noi-cho-khong-ai-lay-anh-can-bo-tranh-thu-thu-tien-ty-2060277.html
http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/%C3%B0ak-nong-ho-tro-630-san-pham-len-san-thuong-mai-dien-tu-95068.html
http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/%C3%B0ak-nong-ho-tro-630-san-pham-len-san-thuong-mai-dien-tu-95068.html
https://congthuong.vn/pc-dak-nong-xay-dung-van-hoa-doanh-nghiep-tao-nen-tang-phat-trien-219954.html
https://congthuong.vn/pc-dak-nong-xay-dung-van-hoa-doanh-nghiep-tao-nen-tang-phat-trien-219954.html
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Bản tin Điểm báo ngày 15/9/2022  

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

Công an tỉnh cũng đang điều tra, làm rõ dấu hiệu lạm dụng chức vụ để trục lợi 

đối với việc ông Phạm Đặng Quang, cựu phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, lập 

khống hồ sơ khai hoang, sang nhượng rồi ký cấp sổ đỏ trên đất rừng cho vợ. Sau đó, vợ 

ông Quang là bà Phan Thị Liễu mở cây xăng Quang Phước 1 trên hai thửa đất này. 

Ông Bùi Thanh Hà - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông - 

cho biết UBND tỉnh đã giao UBND huyện Đắk Glong thu hồi sổ đỏ, xử lý xây dựng trái 

phép quanh hồ Tà Đùng. "Huyện vẫn đang tiến hành các thủ tục thu hồi các sổ đỏ cấp 

sai trên đất rừng. Sau đó địa phương tiếp tục rà soát xem diện tích nào có thể thu hồi, trả 

về địa phương, có đủ điều kiện cấp lại hay không để tham mưu hướng xử lý, giảm thiểu 

thiệt hại cho người dân", ông Hà nói. Về đầu trang  

https://nhadat.tuoitre.vn/xem-xet-thu-hoi-hang-tram-so-do-cap-sai-o-ta-dung-

20220915074654321.htm  

- Đắk Nông: Cô lập 70 tấn rác thải y tế do xe container đổ ra môi trường 

(Laodong.vn 14/9). Chiều 14.9, thông tin từ UBND huyện Đắk R'lấp cho biết,  đơn vị 

đã thực hiện phương án cô lập tạm thời, hạn chế tác động ô nhiễm môi trường đối với 

khu vực chôn lấp chất thải tại thôn 9, xã Kiến Thành với diện tích khoảng 950m2. Mục 

đích của việc này là kịp thời khoanh vùng, cô lập khu vực chôn lấp rác thải với xung 

quanh. 

Biện pháp được các ngành chức năng huyện Đắk R'lấp triển khai thực hiện là: 

Dùng dây phản quang rào chắn vị trí bãi chôn lấp chất thải; cắm biển báo khu vực có 

nguy cơ ô nhiễm môi trường; đào rãnh thoát nước mưa xung quanh khu vực chôn lấp 

chất thải nhằm hạn chế nước mưa chảy vào bãi chôn lấp gây ô nhiễm tầng đất, nước 

ngầm. 

Đặc biệt, các ngành chức năng huyện Đắk R'lấp đã phủ bạt toàn bộ khu vực chôn 

lấp rác thải nhằm hạn chế, ngăn nước mưa trực tiếp vào làm ô nhiễm tầng đất, hạn chế 

mùi hôi tác động đến môi trường xung quanh. Về đầu trang  

https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-co-lap-70-tan-rac-thai-y-te-do-xe-container-

do-ra-moi-truong-1092978.ldo  

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

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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