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PHẦN A: TIN NỔI BẬT TRONG NƯỚC 

- Bộ Ngoại giao: Hơn 1.000 công dân đã được giải cứu tại Campuchia 

(VOV.vn 22/9). Tại cuộc họp báo chiều 22/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị 

Thu Hằng cho biết tính tới ngày 21/9, đã có hơn 1.000 công dân Việt Nam được cứu 

khỏi các cơ sở ở Campuchia, hàng nghìn người khác được hỗ trợ làm thủ tục. 

Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến 21/9, số người Việt được giải cứu đã lên 

tới hơn 1.000 người. Đặc biệt từ đầu tháng 9, khi Campuchia mở chiến dịch truy quét 
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các tổ chức tội phạm giam giữ, ép buộc người lao động bất hợp pháp, số lượng công dân 

Việt Nam được cơ quan đại diện cùng với phía Campuchia giải cứu đã lên tới khoảng 

400 người. Về đầu trang 

https://vov.vn/xa-hoi/bo-ngoai-giao-hon-1000-cong-dan-da-duoc-giai-cuu-tai-

campuchia-post957519.vov  

- Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất điều hành (VTV.vn 22/9). Ngày 22/9, 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Quyết định số 1606/QĐ-NHNN về 

lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán 

điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. 

Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn sau điều chỉnh là 5%, trong khi lãi suất tái chiết khấu 

là 3,5%/năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho 

vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng ở mức 6%/năm. Về 

đầu trang 

https://vtv.vn/kinh-te/ngan-hang-nha-nuoc-nang-lai-suat-dieu-hanh-

20220922173808414.htm  

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp doanh nghiệp tăng doanh thu 50% 

(Laodong.vn 22/9). Chiều 22.9, trong khuôn khổ Ngày hội Trí tuệ nhân tạo (Al) Việt 

Nam, các phiên thảo luận về Al thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia và đại diện 

các doanh nghiệp.  

Tại ngày hội, chuyên gia đến từ Viettel dẫn các số liệu cho thấy hơn 60% công ty 

hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng có đang thử nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI). 

Điều đặc biệt, các doanh nghiệp này đã có mức doanh thu cao hơn 50% so với các đối 

thủ cạnh tranh nhờ ứng dụng AI. Về đầu trang 

https://laodong.vn/cong-nghe/ung-dung-tri-tue-nhan-tao-ai-giup-doanh-nghiep-

tang-doanh-thu-50-1096167.ldo  

PHẦN B: TIN ĐĂK NÔNG 

I. VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM, NỔI CỘM TRONG NGÀY 

- Đắk Nông: Dân thấp thỏm lo công trình thủy lợi 90 tỷ đồng vận hành 

(Dantri.com.vn 23/9; Truyền hình Đắk nông – Thời sự tối ngày 22/9 tại phút 11:11). 

Sau nhiều lần gia hạn thi công, hiện tại Công trình thủy lợi suối Đá ở Đắk Nông đã hoàn 

thành. Tuy nhiên, trước thời điểm vận hành, còn nhiều nỗi lo về mất an toàn và gia tăng 

chi phí sản xuất. 

Theo người dân và chính quyền địa phương, hiện tại đang là mùa mưa nên chưa 

cần nước tưới. Tuy nhiên, trong thời gian tới, nếu đưa vào vận hành công trình này, chi 

phí sản xuất sẽ tăng lên vì một số bất cập trong thiết kế của công trình. Anh Ma A Tú- 

Trưởng thôn 12, xã Quảng Hòa (huyện Đắk Glong) cho biết dù đã hoàn thành 3 tháng 

nay nhưng tại vị trí thu gom nước phục vụ tưới tiêu vẫn chưa tích nước. Công trình đến 

nay dù chưa đi vào hoạt động nhưng bằng mắt thường có thể nhận thấy, nhiều đoạn 

kênh nằm thấp hơn mặt ruộng. Theo anh Tú, mùa này là mùa mưa, nước mưa và nước 

https://vov.vn/xa-hoi/bo-ngoai-giao-hon-1000-cong-dan-da-duoc-giai-cuu-tai-campuchia-post957519.vov
https://vov.vn/xa-hoi/bo-ngoai-giao-hon-1000-cong-dan-da-duoc-giai-cuu-tai-campuchia-post957519.vov
https://vtv.vn/kinh-te/ngan-hang-nha-nuoc-nang-lai-suat-dieu-hanh-20220922173808414.htm
https://vtv.vn/kinh-te/ngan-hang-nha-nuoc-nang-lai-suat-dieu-hanh-20220922173808414.htm
https://laodong.vn/cong-nghe/ung-dung-tri-tue-nhan-tao-ai-giup-doanh-nghiep-tang-doanh-thu-50-1096167.ldo
https://laodong.vn/cong-nghe/ung-dung-tri-tue-nhan-tao-ai-giup-doanh-nghiep-tang-doanh-thu-50-1096167.ldo
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từ các khe suối đủ để sản xuất. Nhưng đến mùa khô, vì kênh thấp, lại thiếu hệ thống 

kênh dẫn nước xương cá buộc nhiều hộ gia đình sẽ phải trang bị máy bơm, đường ống 

dẫn nước. 

Ông Nguyễn Thừa Anh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình 

thủy lợi tỉnh Đắk Nông – cho hay: "Hiện tại công trình chưa vận hành thử, phải đến 

khoảng tháng 11, khi bắt đầu vào vụ Đông Xuân mới bắt đầu vận hành. Trước đây, 

trong biên bản bàn giao cũng đã nói rõ một số bất cập của công trình, chính vì thế trong 

quá trình vận hành, các bên liên quan sẽ phối hợp để khắc phục, tìm giải pháp hợp lý. 

Về đầu trang  

https://dantri.com.vn/xa-hoi/dan-thap-thom-lo-cong-trinh-thuy-loi-90-ty-dong-

van-hanh-20220920221406965.htm    

https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-truyen-hinh-ngay-22-9-2022-

14465.htm  

- Gần hết năm nhưng tỉnh Đắk Nông chưa có kế hoạch, quy hoạch sử dụng 

đất (Plo.vn 23/9). Chiều 22-9, UBND tỉnh Đắk Nông họp nghe Sở TN&MT báo cáo 

việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của 

các huyện, TP Gia Nghĩa; tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất năm năm kỳ đầu (2021-

2025) tỉnh Đắk Nông. 

Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông, đến nay các 

địa phương ở tỉnh này vẫn chưa thống nhất chỉ tiêu sử dụng đất và đều đăng ký phát 

sinh thêm chỉ tiêu sử dụng đất do cấp trên phân bổ. Theo Sở TN&MT, đến nay có 7/8 

huyện, TP (trừ huyện Đắk Glong) ở tỉnh này hoàn thiện, trình phê duyệt quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất lần 2. Sở TN&MT đã phối hợp kiểm tra 6/7 huyện. 

Ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đánh giá, tiến độ thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh là quá chậm. Đã cuối tháng 9-2022 mà 

chưa có địa phương nào được phê duyệt. 

Cũng theo ông Yên, thời gian qua, qua tiếp xúc cử tri, người dân than phiền rất 

nhiều về quy hoạch, kế hoạch sử dụng. Khi vướng quy hoạch thì chính quyền không thể 

triển khai phát triển kinh tế - xã hội, người dân cũng không thể làm gì. Phó chủ tịch 

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh hơn nữa tiến độ quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng. Về đầu trang  

https://plo.vn/gan-het-nam-nhung-tinh-dak-nong-chua-co-ke-hoach-quy-hoach-

su-dung-dat-post699847.html  

- Đắk Nông: 9 tháng sửa 4 lần, quốc lộ liên tục xuống cấp, ổ gà ngày càng 

nhiều và to hơn (Infonet.vietnamnet.vn 23/9). Dù được sửa đi sửa lại nhiều lần, đường 

Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Trúc Sơn (huyện Cư Jút, Đắk Nông) vẫn xuống cấp nghiêm 

trọng, ổ gà chi chít, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

Ngày 22/9, theo ghi nhận thực tế của PV Infonet trên đường Hồ Chí Minh (đoạn 

qua xã Trúc Sơn), trước cổng UBND xã  có hàng chục ổ gà lớn, sâu hoắm, án ngữ giữa 

mặt đường. Đúng lúc trời mưa nên những ổ gà này đọng đầy nước. Những người lưu 

thông trên đoạn đường này phải rất cẩn thận mới có thể né được hàng loạt ổ gà chi chít 

giữa mặt đường. 

Trao đổi với PV Infonet, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Trúc Sơn xác 

nhận đoạn đường Hồ Chí Minh chạy ngang trước mặt trụ sở UBND xã  đã xuống cấp 

https://dantri.com.vn/xa-hoi/dan-thap-thom-lo-cong-trinh-thuy-loi-90-ty-dong-van-hanh-20220920221406965.htm
https://dantri.com.vn/xa-hoi/dan-thap-thom-lo-cong-trinh-thuy-loi-90-ty-dong-van-hanh-20220920221406965.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-truyen-hinh-ngay-22-9-2022-14465.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-truyen-hinh-ngay-22-9-2022-14465.htm
https://plo.vn/gan-het-nam-nhung-tinh-dak-nong-chua-co-ke-hoach-quy-hoach-su-dung-dat-post699847.html
https://plo.vn/gan-het-nam-nhung-tinh-dak-nong-chua-co-ke-hoach-quy-hoach-su-dung-dat-post699847.html
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nặng và xuất hiện rất nhiều ổ gà lớn, gây mất an toàn giao thông. Theo ông Nam, đoạn 

đường này bị xuống cấp thường xuyên, từ Tết âm lịch đến nay đã 4 lần đơn vị bảo trì 

đường bộ phải xuống vá ổ gà. Tuy nhiên, sau khi vá xong gặp trời mưa, xe chở nặng lại 

chạy quá nhiều nên những ổ gà được vá không thể chịu nổi nên tiếp tục hỏng lại và 

nặng hơn. 

“Những người ở gần thì chúng tôi không lo vì họ đã biết đoạn đường này rồi nên 

lái xe rất cẩn thận. Chúng tôi chỉ lo nhất những người ở xa tới không thông thuộc đường 

còn chạy với tốc độ cao nên nguy cơ tai nạn rất lớn”, ông Nam nói. Về đầu trang  

https://infonet.vietnamnet.vn/dak-nong-9-thang-sua-4-lan-duong-ho-chi-minh-

van-tiep-tuc-xuong-cap-5000853.html  

II. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông 

lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 (Nhandan.vn 22/9; TTXVN/Vnanet.vn 22/9; 

Tienphong.vn 22/9; Tienphong.vn 22/9; Doanthanhnien.vn 22/9; 

Tamnhin.trithuccuocsong.vn 23/9; Thanhnien.vn 22/9; Truyenhinhdaknong.vn 22/9; 

Baodaknong.org.vn 22/9; Baodaknong.org.vn 22/9). Trong hai ngày 21 và 22/9, Tỉnh 

đoàn Đắk Nông đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp 

hành Tỉnh đoàn Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, 9 đồng chí được bầu vào 

Ban Thường vụ, 3 đồng chí Trương Văn Bình, H’Hồng và Trần Việt Anh được bầu làm 

Phó Bí thư (khuyết chức danh Bí thư Tỉnh đoàn) Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. 

Theo báo cáo trình Đại hội, nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức Đoàn tỉnh Đắk Nông đã 

đăng ký xây dựng và đảm nhận gắn biển 6.750 công trình phần việc thanh niên, với tổng 

trị giá hơn 38,43 tỷ đồng.  

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đắk Nông tiên phong, khát vọng, sáng tạo, 

phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027, Tỉnh đoàn Đắk Nông đã đề ra 12 chỉ tiêu hành động. 

Theo đó, phấn đấu hết nhiệm kỳ 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được 

học tập, quán triệt, tuyên truyền và phổ biến Nghị quyết, chủ trương của Đảng và của 

Đoàn; 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số; tối thiểu 

20 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ; phấn đấu 

bình quân hằng năm giảm tỷ lệ hộ thanh niên nghèo tối thiểu từ 4% trở lên và tối thiểu 

từ 6% trở lên đối với hộ thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số,... Về đầu trang  

https://nhandan.vn/khuyet-chuc-danh-bi-thu-tinh-doan-dak-nong-nhiem-ky-2022-

2027-post716352.html  

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-

ho-chi-minh-tinh-dak-nong-lan-thu-iv-nhiem-ky-2022-2027-6345264.html  

https://tienphong.vn/ra-mat-ban-chap-hanh-tinh-doan-dak-nong-khoa-iv-nhiem-

ky-2022-2027-post1471740.tpo  

https://tienphong.vn/ban-chap-hanh-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-dak-nong-khoa-

iv-post1471751.tpo  

https://doanthanhnien.vn/tin-tuc/dh-doan-cac-cap-va-dh-doan-toan-quoc-lan-thu-

xii/dak-nong---tinh-dau-tien-cua-cum-tay-nguyen-to-chuc-dai-hoi-doan-cap-tinh  

https://infonet.vietnamnet.vn/dak-nong-9-thang-sua-4-lan-duong-ho-chi-minh-van-tiep-tuc-xuong-cap-5000853.html
https://infonet.vietnamnet.vn/dak-nong-9-thang-sua-4-lan-duong-ho-chi-minh-van-tiep-tuc-xuong-cap-5000853.html
https://nhandan.vn/khuyet-chuc-danh-bi-thu-tinh-doan-dak-nong-nhiem-ky-2022-2027-post716352.html
https://nhandan.vn/khuyet-chuc-danh-bi-thu-tinh-doan-dak-nong-nhiem-ky-2022-2027-post716352.html
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-dak-nong-lan-thu-iv-nhiem-ky-2022-2027-6345264.html
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-dak-nong-lan-thu-iv-nhiem-ky-2022-2027-6345264.html
https://tienphong.vn/ra-mat-ban-chap-hanh-tinh-doan-dak-nong-khoa-iv-nhiem-ky-2022-2027-post1471740.tpo
https://tienphong.vn/ra-mat-ban-chap-hanh-tinh-doan-dak-nong-khoa-iv-nhiem-ky-2022-2027-post1471740.tpo
https://tienphong.vn/ban-chap-hanh-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-dak-nong-khoa-iv-post1471751.tpo
https://tienphong.vn/ban-chap-hanh-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-dak-nong-khoa-iv-post1471751.tpo
https://doanthanhnien.vn/tin-tuc/dh-doan-cac-cap-va-dh-doan-toan-quoc-lan-thu-xii/dak-nong---tinh-dau-tien-cua-cum-tay-nguyen-to-chuc-dai-hoi-doan-cap-tinh
https://doanthanhnien.vn/tin-tuc/dh-doan-cac-cap-va-dh-doan-toan-quoc-lan-thu-xii/dak-nong---tinh-dau-tien-cua-cum-tay-nguyen-to-chuc-dai-hoi-doan-cap-tinh
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https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/dak-nong-dat-muc-tieu-ho-tro-200-ty-dong-

cho-thanh-nien-vay-von-khoi-nghiep-125342.html  

https://thanhnien.vn/dak-nong-to-chuc-dai-hoi-doan-tncs-ho-chi-minh-lan-thu-iv-

post1502518.html  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-

dak-nong-lan-thu-iv-14456.htm  

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

nhiem-ky-2022-2027-95180.html  

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-

minh-tinh-dak-nong-lan-thu-iv-95182.html  

- Tuổi trẻ Đắk Nông đi đầu trong chuyển đổi số, quảng bá du lịch 

(Tienphong.vn 22/9; Congthuong.vn 22/9; Tiền phong 23/9, tr7). Dự Đại hội đại biểu 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 22/9, anh 

Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn vui mừng khi nghe địa phương có sự tăng 

trưởng kinh tế ổn định. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của tuổi 

trẻ tỉnh Đắk Nông. 

Bên cạnh những việc làm được, công tác Đoàn thời gian qua còn một số hạn chế, 

tại đại hội, anh Cương nêu một số vấn đề cần quan tâm, triển khai trong nhiệm kỳ tới. 

Theo đó, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 

nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của thanh niên trong việc đấu tranh với cái xấu, 

xây dựng nếp sống văn minh; cần tận dụng việc khai thác các địa danh lịch sử của tỉnh 

như Vườn quốc gia Tà Đùng, nhà ngục Đắk Mil, cứ điểm Đồi 722 – Đắk Sắk,… trở 

thành những địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng. 

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, chuyển đổi số là xu thế tất yếu 

trong bối cảnh hiện nay, tuổi trẻ phải đi đầu, ứng dụng công nghệ số hướng tới xây 

dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Các đoàn viên cần áp dụng tiến bộ khoa 

học công nghệ vào mô hình kinh tế, đưa sản phẩm đi tiêu thụ trên các sàn thương mại 

điện tử… Về đầu trang  

https://tienphong.vn/tuoi-tre-dak-nong-di-dau-trong-chuyen-doi-so-quang-ba-du-

lich-post1471771.tpo   

https://congthuong.vn/dak-nong-dat-muc-tieu-ho-tro-200-ty-dong-ho-tro-thanh-

nien-khoi-nghiep-220792.html  

- Quảng trường Trung tâm TP. Gia Nghĩa phải hoàn thành trước ngày 

1/1/2024 (Truyenhinhdaknong.vn 22/9). Chiều 22/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh Hồ Văn Mười và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Chiến và Lê Trọng 

Yên đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan và UBND TP.Gia Nghĩa để 

bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng dự án Quảng trường Trung tâm. 

Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, hiện tại Dự án Quảng trường Trung tâm 

TP Gia Nghĩa còn vướng GPMB 17 trường hợp, trong đó có 06 trường hợp chậm bàn 

giao mặt bằng trong vùng lõi quảng trường thuộc thẩm quyền của UBND TP. Lãnh đạo 

UBND TP cam kết chậm nhất hết ngày 30/9 sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công 

triển khai xây dựng. 

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị liên quan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ  tịch 

UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh: Hoàn thành vùng lõi Quảng trường trung tâm 

https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/dak-nong-dat-muc-tieu-ho-tro-200-ty-dong-cho-thanh-nien-vay-von-khoi-nghiep-125342.html
https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/dak-nong-dat-muc-tieu-ho-tro-200-ty-dong-cho-thanh-nien-vay-von-khoi-nghiep-125342.html
https://thanhnien.vn/dak-nong-to-chuc-dai-hoi-doan-tncs-ho-chi-minh-lan-thu-iv-post1502518.html
https://thanhnien.vn/dak-nong-to-chuc-dai-hoi-doan-tncs-ho-chi-minh-lan-thu-iv-post1502518.html
https://truyenhinhdaknong.vn/news/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-dak-nong-lan-thu-iv-14456.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-dak-nong-lan-thu-iv-14456.htm
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/ban-chap-hanh-tinh-doan-dak-nong-nhiem-ky-2022-2027-95180.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/ban-chap-hanh-tinh-doan-dak-nong-nhiem-ky-2022-2027-95180.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-dak-nong-lan-thu-iv-95182.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-dak-nong-lan-thu-iv-95182.html
https://tienphong.vn/tuoi-tre-dak-nong-di-dau-trong-chuyen-doi-so-quang-ba-du-lich-post1471771.tpo
https://tienphong.vn/tuoi-tre-dak-nong-di-dau-trong-chuyen-doi-so-quang-ba-du-lich-post1471771.tpo
https://congthuong.vn/dak-nong-dat-muc-tieu-ho-tro-200-ty-dong-ho-tro-thanh-nien-khoi-nghiep-220792.html
https://congthuong.vn/dak-nong-dat-muc-tieu-ho-tro-200-ty-dong-ho-tro-thanh-nien-khoi-nghiep-220792.html
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trước ngày 01/01/2024 là nhiệm vụ bắt buộc đối với các đơn vị thi công dự án. Đây 

cũng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Vì vậy tất cả các đơn vị 

liên quan cần xác định tinh thần, thái độ làm việc khẩn trương nhất, chạy đua với thời 

gian để hoàn thành dự án đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (1/1/2004 – 

1/1/2024). Về đầu trang  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/quang-truong-trung-tam-tp-gia-nghia-phai-

hoan-thanh-truoc-ngay-1-1-2024-14462.htm  

- Chuẩn bị công bố Gia Nghĩa hoàn thành xây dựng nông thôn mới 

(Baodaknong.org.vn 22/9). Ngày 22/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên chủ trì 

cuộc họp chuẩn bị tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 

TP. Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) và đón nhận Huân 

chương Lao động hạng Ba. 

Dự kiến, buổi Lễ sẽ được UBND tỉnh tổ chức sáng 30/9/2022 tại Trung tâm Hội 

nghị tỉnh. Buổi Lễ nhằm ghi nhận, biểu dương thành quả xây dựng NTM của Đảng bộ, 

chính quyền và Nhân dân TP. Gia Nghĩa. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, TP. Gia Nghĩa là đơn vị đầu 

tiên của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Do đó, buổi Lễ phải được chuẩn bị 

chu đáo, thiết thực, tránh sai sót, thiếu sót. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/chuan-bi-cong-bo-gia-nghia-hoan-

thanh-xay-dung-nong-thon-moi-95184.html  

III. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Đắk Nông xử phạt 10 vụ vi phạm kinh doanh xăng dầu với hơn 330 triệu 

đồng (Laodong.vn 22/9; Tamnhin.trithuccuocsong.vn 23/9). Từ đầu năm 2022 đến nay, 

lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 10 vụ việc liên quan đến vấn đề xăng dầu, qua đó 

xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước là 336 triệu đồng.  

Hành vi vi phạm của các cây xăng dầu chủ yếu như: Giấy phép kinh doanh hết 

hiệu lực nhưng vẫn buôn bán. Sử dụng phương tiện đo không đạt yêu cầu quy định về 

kỹ thuật đo lường. Niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân 

đầu mối quy định. 

Theo đánh giá của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2022 đến 

nay, tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cơ bản diễn ra 

bình thường. Tuy nhiên, trong thời gian qua giá xăng dầu thường xuyên biến động tăng 

giảm theo giá xăng dầu thế giới. Do đó, lượng hàng hóa cung cấp không kịp thời, dẫn 

đến có tình trạng một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp tư nhân 

tạm ngừng hoạt động do hết xăng dầu cục bộ. 

Mặt khác theo phản ảnh của các doanh nghiệp, hiện nay mức chiết khấu bán xăng 

dầu ở mức thấp, lợi nhuận không đủ bù chi phí hoạt động, nên làm đơn xin tạm ngừng 

hoạt động. Từ đầu năm 2022 đến nay có 4 cây xăng ngừng hoạt động. Về đầu trang  

https://laodong.vn/kinh-doanh/dak-nong-xu-phat-10-vu-vi-pham-kinh-doanh-

xang-dau-voi-hon-330-trieu-dong-1096206.ldo  

https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/dak-nong-kiem-tra-xu-ly-vi-pham-trong-linh-

vuc-kinh-doanh-xang-dau-125343.html  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/quang-truong-trung-tam-tp-gia-nghia-phai-hoan-thanh-truoc-ngay-1-1-2024-14462.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/quang-truong-trung-tam-tp-gia-nghia-phai-hoan-thanh-truoc-ngay-1-1-2024-14462.htm
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/chuan-bi-cong-bo-gia-nghia-hoan-thanh-xay-dung-nong-thon-moi-95184.html
http://baodaknong.org.vn/thoi-su-trong-tinh/chuan-bi-cong-bo-gia-nghia-hoan-thanh-xay-dung-nong-thon-moi-95184.html
https://laodong.vn/kinh-doanh/dak-nong-xu-phat-10-vu-vi-pham-kinh-doanh-xang-dau-voi-hon-330-trieu-dong-1096206.ldo
https://laodong.vn/kinh-doanh/dak-nong-xu-phat-10-vu-vi-pham-kinh-doanh-xang-dau-voi-hon-330-trieu-dong-1096206.ldo
https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/dak-nong-kiem-tra-xu-ly-vi-pham-trong-linh-vuc-kinh-doanh-xang-dau-125343.html
https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/dak-nong-kiem-tra-xu-ly-vi-pham-trong-linh-vuc-kinh-doanh-xang-dau-125343.html
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- Xây dựng nguồn nhân lực du lịch không thể theo kiểu “ăn xổi” 

(Baodaknong.org.vn 23/9). Để từng bước đưa du lịch trở thành một trong ba trụ cột phát 

triển kinh tế, xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, mến khách và chuyên nghiệp, công 

tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch đang được Đắk Nông đặt ra một cách 

nghiêm túc. 

Mới đây, Sở VHTT-DL đã xây dựng và tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, ban 

hành Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

giai đoạn 2023 - 2027. Dự thảo kế hoạch đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong các 

cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. 

Hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đa dạng, với việc ký kết hợp đồng với 

các trường chuyên đào tạo về du lịch; mời các giảng viên, chuyên gia trong từng lĩnh 

vực nghiệp vụ du lịch. Cán bộ quản lý, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực 

du lịch được khuyến khích tự nâng cao trình độ đào tạo và tham gia các khóa học nâng 

cao trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ. 

Ông Lê Ngọc Quang khẳng định: “Vì mục tiêu phát triển du lịch về lâu dài của 

Đắk Nông, vấn đề nguồn nhân lực trong ngành du lịch phải được quan tâm đúng mức, 

không thể theo kiểu “ăn xổi” được. Có như vậy, Đắk Nông mới có thể nâng cao chất 

lượng hoạt động du lịch, thu hút du khách gần xa đến địa bàn tỉnh, thúc đẩy ngành 

"công nghiệp không khói”. Về đầu trang  

http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/xay-dung-nguon-nhan-luc-du-lich-khong-the-

theo-kieu-an-xoi-95198.html  

IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

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

toàn cầu (thanhnien.vn 21/9; nld.com.vn 22/9) Tháng 7.2020, Công viên địa chất Đắk 

Nông được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC). Cái tên 

“Dak Nong UNESCO Global Geopark (Viet Nam)” chính thức xuất hiện trên bản đồ 

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

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

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

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

vực mới mẻ này.  

Năm 2021, Đắk Nông đã mạnh dạn đề xuất và bảo vệ thành công hồ sơ đăng cai 

tổ chức Hội nghị quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20 năm 2022 (ISV20). Hội nghị 

sẽ được tổ chức từ ngày 21 - 26.11.2022 tại TP.Gia Nghĩa. Đây là một sự kiện đối ngoại 

quan trọng, không chỉ giúp địa phương giới thiệu, quảng bá hiệu quả hệ thống hang 

động núi lửa - di sản địa chất mang tầm quốc tế trong vùng CVĐCTC UNESCO Đắk 

Nông, mà còn thu hút các nhà khoa học trong và ngoài nước đến nghiên cứu, làm giàu 

thêm các giá trị của di sản địa chất độc đáo này. 

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

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

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

ấn đặc biệt tại Hội nghị.  

http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/xay-dung-nguon-nhan-luc-du-lich-khong-the-theo-kieu-an-xoi-95198.html
http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/xay-dung-nguon-nhan-luc-du-lich-khong-the-theo-kieu-an-xoi-95198.html
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Cũng tại Hội nghị, với sự chứng kiến của GS-TS Trần Tân Văn, Điều phối viên 

Mạng lưới CVĐC Việt Nam và TS Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk 

Nông, GS. Mega Fatima Rosana, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia, Ban Chỉ đạo Mạng 

lưới CVĐC quốc gia Indonesia, CVĐCTC UNESCO Đắk Nông đã ký kết biên bản ghi 

nhớ hợp tác toàn diện với CVĐCTC UNESCO Maros Pangkep - Indonesia. Hoạt động 

hợp tác dự kiến sẽ được tổ chức trên nhiều lĩnh vực, với các hoạt động phong phú, như: 

giao lưu, trao đổi đoàn giữa học sinh các trường trong vùng di sản, hội trại CVĐCTC, 

diễn đàn trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm về bảo vệ di sản; truyền thông về khoa học địa 

chất, phát triển du lịch địa phương,… Với sự kiện này, Đắk Nông trở thành thành viên 

Mạng lưới CVĐC quốc gia Việt Nam đầu tiên của ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác quốc 

tế đầu tiên của một với một CVĐCTC nước ngoài.  

https://nld.com.vn/mien-trung-tay-nguyen/dak-nong-tim-co-hoi-phat-trien-cac-

gia-tri-cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-20220922143013932.htm 

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

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

- Vườn Quốc gia Tà Đùng tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác bảo vệ 

rừng (Baotainguyenmoitruong.vn 23/9). Ngày 22/9, nhằm tăng cường công tác bảo vệ 

rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Quản lý 

Vườn Quốc gia (VQG) Tà Đùng đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với UBND các xã 

vùng đệm, Hạt Kiểm lâm các huyện và các đơn vị giáp ranh thuộc huyện Đắk G’Long 

(Đắk Nông) và một số xã thuộc huyện Di Linh, Đam Rông, Lâm Hà (Lâm Đồng). 

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Khương Thanh Long - Giám đốc Ban Quản lý 

VQG Tà Đùng cho biết, việc ký kết và triển khai Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý 

VQG Tà Đùng với UBND các xã vùng đệm và các đơn vị giáp ranh nhằm góp phần 

tăng cường tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các hoạt động trong công tác quản lý bảo vệ 

rừng, đấu tranh ngăn chặn các vụ việc vi phạm lâm luật cũng như các vụ việc vi phạm 

các quy định về quản lý, bảo vệ và PCCC rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng 

sinh học; đồng thời, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn. Về đầu trang  

https://baotainguyenmoitruong.vn/vuon-quoc-gia-ta-dung-to-chuc-ky-ket-quy-

che-phoi-hop-cong-tac-bao-ve-rung-343992.html  

- PC Đắk Nông: Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ 

an toàn hành lang lưới điện (Danviet.vn 23/9). Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo 

vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, thời gian 

qua PC Đắk Nông tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để người dân hiểu, nắm 

được các quy định, chung tay cùng ngành Điện bảo vệ an toàn lưới điện và phòng, tránh 

tai nạn điện. 

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, ngoài việc tăng cường tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn an toàn điện 

trong nhân dân, các đơn vị trực thuộc còn cử cán bộ, công nhân viên trực tiếp đến các 

hộ dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền và vận động người dân sử dụng 

điện an toàn. Nội dung tuyên truyền, cảnh báo các hành vi bị nghiêm cấm như: Trồng 

cây vi phạm HLAT lưới điện, thả diều, trộm cắp hoặc tháo gỡ trang thiết bị trên lưới 

điện hay sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác...  

https://nld.com.vn/mien-trung-tay-nguyen/dak-nong-tim-co-hoi-phat-trien-cac-gia-tri-cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-20220922143013932.htm
https://nld.com.vn/mien-trung-tay-nguyen/dak-nong-tim-co-hoi-phat-trien-cac-gia-tri-cong-vien-dia-chat-toan-cau-unesco-20220922143013932.htm
https://thanhnien.vn/dak-nong-chu-dong-tim-co-hoi-phat-trien-cac-gia-tri-cong-vien-dia-chat-toan-cau-post1502120.html
https://thanhnien.vn/dak-nong-chu-dong-tim-co-hoi-phat-trien-cac-gia-tri-cong-vien-dia-chat-toan-cau-post1502120.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/vuon-quoc-gia-ta-dung-to-chuc-ky-ket-quy-che-phoi-hop-cong-tac-bao-ve-rung-343992.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/vuon-quoc-gia-ta-dung-to-chuc-ky-ket-quy-che-phoi-hop-cong-tac-bao-ve-rung-343992.html
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Để hạn chế sự cố lưới điện có liên quan đến hành lang lưới điện cao áp, thời gian 

tới, PC Đắk Nông tiếp tục tăng cường đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện lập kế 

hoạch, phương án để xử lý giảm thiểu vi phạm hành lang; phối hợp với người dân chặt 

tỉa cây; thống kê các vị trí có cây ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây để có 

biện pháp xử lý. Về đầu trang  

https://danviet.vn/pc-dak-nong-tuyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-nang-cao-y-

thuc-bao-ve-an-toan-hanh-lang-luoi-dien-20220922212551452.htm  

V. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Giết người tình rồi đốt xác trong chuồng bò (Zingnews.vn 22/9; 

Tienphong.vn 22/9; Vietnamnet.vn 22/9; Infonet.vietnamnet.vn 22/9; Baogiaothong.vn 

22/9; Sggp.org.vn 22/9; Plo.vn 22/9; Congthuong.vn 22/9; Laodong.vn 22/9; 

Congan.com.vn 22/9; Kienthuc.net.vn 23/9; Thanhnien.vn 22/9; Doisongphapluat.com 

22/9;p Baovephapluat.vn 22/9). Ngày 22/9, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã 

phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối Trần Văn Hiệp (46 tuổi, trú tại 

xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song) để điều tra về hành vi giết người. 

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 23/8, ông Hiệp xảy ra mâu thuẫn với người 

tình là bà B.T.L. (43 tuổi, trú cùng thôn) tại nhà rẫy ở thôn Đắk R’mo, xã Đắk N’Drung. 

Sau khi dùng cây gỗ đánh vào vùng đầu bà L, nghi phạm cầm một khúc gỗ ném trúng 

gáy khiến người tình tử vong. Sau khi gây án, ông Hiệp uống thuốc sâu rồi nhờ một 

người chở đi gặp con. Phát hiện nghi phạm ngộ độc, người dân đã đưa đến bệnh viện. 

Ngày 26/8, sau khi từ bệnh viện trở về, ông Hiệp lập tức đến nhà rẫy để đưa thi 

thể bà L. xuống hố nằm giữa chuồng bò. Nghi phạm chất củi xung quanh rồi đổ dầu lên 

và đốt liên tục trong 2 ngày. Về đầu trang  

https://tienphong.vn/khoi-to-ke-giet-nguoi-da-man-dot-xac-do-tro-xuong-suoi-

post1471858.tpo  

https://vietnamnet.vn/khoi-to-ke-giet-nguoi-tinh-roi-dot-xac-phi-tang-trong-

chuong-bo-2062864.html  

https://www.baogiaothong.vn/dak-nong-khoi-to-ke-giet-nguoi-tinh-da-man-roi-

phi-tang-d566876.html  

https://sggp.org.vn//khoi-to-doi-tuong-giet-nguoi-tinh-roi-dot-xac-phi-tang-

843577.html  

https://plo.vn/sat-hai-nguoi-tinh-trong-ray-3-ngay-sau-quay-lai-dot-xac-

post699782.html  

https://congan.com.vn/vu-an/khoi-to-ke-giet-nguoi-tinh-dot-xac-phi-

tang_137360.html  

https://thanhnien.vn/dak-nong-sat-hai-nguoi-tinh-roi-dot-xac-phi-tang-

post1502422.html  

https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-ke-giet-nguoi-tinh-roi-dot-xac-phi-tang-o-

dak-nong-1096241.ldo  

- Bắt 15 đối tượng mở tiệc ma túy mừng sinh nhật bạn (Baogiaothong.vn 

22/9; Nld.com.vn 22/9; Cadn.com.vn 22/9; Daidoanket.vn 23/9; Vtv.vn 23/9; 

Cand.com.vn 22/9; Tamnhin.trithuccuocsong.vn 22/9). Ngày 22/9, một lãnh đạo Công 

an huyện Đắk Song cho biết, Công an huyện liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 17 đối 

https://danviet.vn/pc-dak-nong-tuyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-nang-cao-y-thuc-bao-ve-an-toan-hanh-lang-luoi-dien-20220922212551452.htm
https://danviet.vn/pc-dak-nong-tuyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-nang-cao-y-thuc-bao-ve-an-toan-hanh-lang-luoi-dien-20220922212551452.htm
https://tienphong.vn/khoi-to-ke-giet-nguoi-da-man-dot-xac-do-tro-xuong-suoi-post1471858.tpo
https://tienphong.vn/khoi-to-ke-giet-nguoi-da-man-dot-xac-do-tro-xuong-suoi-post1471858.tpo
https://vietnamnet.vn/khoi-to-ke-giet-nguoi-tinh-roi-dot-xac-phi-tang-trong-chuong-bo-2062864.html
https://vietnamnet.vn/khoi-to-ke-giet-nguoi-tinh-roi-dot-xac-phi-tang-trong-chuong-bo-2062864.html
https://www.baogiaothong.vn/dak-nong-khoi-to-ke-giet-nguoi-tinh-da-man-roi-phi-tang-d566876.html
https://www.baogiaothong.vn/dak-nong-khoi-to-ke-giet-nguoi-tinh-da-man-roi-phi-tang-d566876.html
https://sggp.org.vn/khoi-to-doi-tuong-giet-nguoi-tinh-roi-dot-xac-phi-tang-843577.html
https://sggp.org.vn/khoi-to-doi-tuong-giet-nguoi-tinh-roi-dot-xac-phi-tang-843577.html
https://plo.vn/sat-hai-nguoi-tinh-trong-ray-3-ngay-sau-quay-lai-dot-xac-post699782.html
https://plo.vn/sat-hai-nguoi-tinh-trong-ray-3-ngay-sau-quay-lai-dot-xac-post699782.html
https://congan.com.vn/vu-an/khoi-to-ke-giet-nguoi-tinh-dot-xac-phi-tang_137360.html
https://congan.com.vn/vu-an/khoi-to-ke-giet-nguoi-tinh-dot-xac-phi-tang_137360.html
https://thanhnien.vn/dak-nong-sat-hai-nguoi-tinh-roi-dot-xac-phi-tang-post1502422.html
https://thanhnien.vn/dak-nong-sat-hai-nguoi-tinh-roi-dot-xac-phi-tang-post1502422.html
https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-ke-giet-nguoi-tinh-roi-dot-xac-phi-tang-o-dak-nong-1096241.ldo
https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-ke-giet-nguoi-tinh-roi-dot-xac-phi-tang-o-dak-nong-1096241.ldo
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tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật. 

Đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 

các đối tượng liên quan. 

Trước đó vào 17h ngày 20/9, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an 

huyện phối hợp với Công an xã Đắk N’Drung bắt quả tang 15 thanh niên (cả nam, nữ) 

đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke- Massage Thương 

Thương (thuộc bon N’Jrang, xã Đak N’Drung). 

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 gói nilon bên trong chứa chất bột 

tinh thể màu trắng (nghi ma túy) cùng một số tang vật liên quan. Qua test nhanh có 

15/15 đối tượng dương tính với chất ma túy. Về đầu trang ./. 

https://www.baogiaothong.vn/bat-15-doi-tuong-mo-tiec-ma-tuy-mung-sinh-nhat-

ban-d566906.html  

https://nld.com.vn/phap-luat/15-thanh-nien-to-chuc-tiec-ma-tuy-mung-sinh-nhat-

20220922204106228.htm  

https://cadn.com.vn/15-nam-nu-thanh-nien-bi-luc-luong-cong-an-bat-qua-tang-

khi-dang-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-trong-quan-karaoke-post267118.html  

http://daidoanket.vn/dak-nong-bat-qua-tang-15-thanh-nien-su-dung-ma-tuy-

trong-quan-karaoke-5697372.html  

https://vtv.vn/phap-luat/bat-qua-tang-nhom-thanh-nien-su-dung-ma-tuy-trong-

tiec-sinh-nhat-tai-quan-karaoke-20220922231114386.htm  

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/mo-tiec-ma-tuy-mung-sinh-nhat-trong-karaoke-

pho-nui-i668426/  

https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/dak-nong-bat-qua-tang-15-do-i-tuo-ng-mo-

tiec-ma-tu-y-mu-ng-sinh-nha-t-ba-n-tai-huyen-dak-song-125339.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 

https://www.baogiaothong.vn/bat-15-doi-tuong-mo-tiec-ma-tuy-mung-sinh-nhat-ban-d566906.html
https://www.baogiaothong.vn/bat-15-doi-tuong-mo-tiec-ma-tuy-mung-sinh-nhat-ban-d566906.html
https://nld.com.vn/phap-luat/15-thanh-nien-to-chuc-tiec-ma-tuy-mung-sinh-nhat-20220922204106228.htm
https://nld.com.vn/phap-luat/15-thanh-nien-to-chuc-tiec-ma-tuy-mung-sinh-nhat-20220922204106228.htm
https://cadn.com.vn/15-nam-nu-thanh-nien-bi-luc-luong-cong-an-bat-qua-tang-khi-dang-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-trong-quan-karaoke-post267118.html
https://cadn.com.vn/15-nam-nu-thanh-nien-bi-luc-luong-cong-an-bat-qua-tang-khi-dang-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-trong-quan-karaoke-post267118.html
http://daidoanket.vn/dak-nong-bat-qua-tang-15-thanh-nien-su-dung-ma-tuy-trong-quan-karaoke-5697372.html
http://daidoanket.vn/dak-nong-bat-qua-tang-15-thanh-nien-su-dung-ma-tuy-trong-quan-karaoke-5697372.html
https://vtv.vn/phap-luat/bat-qua-tang-nhom-thanh-nien-su-dung-ma-tuy-trong-tiec-sinh-nhat-tai-quan-karaoke-20220922231114386.htm
https://vtv.vn/phap-luat/bat-qua-tang-nhom-thanh-nien-su-dung-ma-tuy-trong-tiec-sinh-nhat-tai-quan-karaoke-20220922231114386.htm
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/mo-tiec-ma-tuy-mung-sinh-nhat-trong-karaoke-pho-nui-i668426/
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/mo-tiec-ma-tuy-mung-sinh-nhat-trong-karaoke-pho-nui-i668426/
https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/dak-nong-bat-qua-tang-15-do-i-tuo-ng-mo-tiec-ma-tu-y-mu-ng-sinh-nha-t-ba-n-tai-huyen-dak-song-125339.html
https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/dak-nong-bat-qua-tang-15-do-i-tuo-ng-mo-tiec-ma-tu-y-mu-ng-sinh-nha-t-ba-n-tai-huyen-dak-song-125339.html
mailto:bcxb.stttt@daknong.gov.vn

