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I.THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

 - Đồng chí Hồ Văn Mười thăm, chúc mừng ngày truyền thống Bộ đội Biên 

phòng (Baodaknong.vn 03/03). Sáng 3/3, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, nhân Kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống 

BĐBP (3/3/1959- 3/3/2023), 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989- 

3/3/2023). 

Sau khi nghe báo cáo sơ bộ của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đồng chí Hồ Văn 

Mười ghi nhận những kết quả mà lực lượng BĐBP đạt được trong thời gian qua, đặc 

biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và thực hiện các hoạt động an 

sinh, xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị, lực lượng BĐBP Đắk Nông tiếp 

tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao vai trò, trách nhiệm với chính quyền 

địa phương và Nhân dân cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. Bên cạnh 

đó, lãnh đạo Bộ Chỉ huy phải thường xuyên quan tâm tới đời sống của cán bộ, chiến 

sĩ trong toàn lực lượng, để mọi người yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao. Về đầu 

trang 

https://baodaknong.vn/dong-chi-ho-van-muoi-tham-chuc-mung-ngay-truyen-thong-

bo-doi-bien-phong-139547.html 

 - Đồng chí Điểu K’Ré dự Lễ phát động thi đua“Xây dựng người phụ nữ 

Đắk Nông thời đại mới” (Baodaknong.vn 07/03). Tối 6/3, tại Quảng trường huyện 

Đắk R’lấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với huyện Đắk R’lấp tổ chức 

Lễ phát động Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Đắk Nông thời đại mới”. 

Tại lễ phát động, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Đắk Nông kêu gọi các cấp 

hội phụ nữ, cùng toàn thể cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh phát 

huy trí tuệ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm thi đua hoàn thành vượt mức các 

chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi 

mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIII đã đề ra. 

https://baodaknong.vn/dong-chi-ho-van-muoi-tham-chuc-mung-ngay-truyen-thong-bo-doi-bien-phong-139547.html
https://baodaknong.vn/dong-chi-ho-van-muoi-tham-chuc-mung-ngay-truyen-thong-bo-doi-bien-phong-139547.html
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Hội LHPN các cấp cũng cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới và 

phải xem công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và 

từng gia đình. 

Tại lễ phát động, Hội LHPN huyện Đắk R’lấp đã ra mắt CLB “Nhà sạch, vườn 

đẹp”. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/dong-chi-dieu-k-re-du-le-phat-dong-thi-dua-xay-dung-nguoi-

phu-nu-dak-nong-thoi-dai-moi-139910.html 

 - Đắk Nông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2022 đạt nhiều kết quả ấn tượng (Congly.vn 07/03). Ngày 7/3, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh Ủy Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 02/2023. 

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Đắk Nông đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2022 đạt nhiều kết quả đầy ấn 

tượng. 

Theo đó, năm 2022, là năm thứ 2 của giai đoạn 5 năm thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ 

chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã hết sức nỗ lực, phấn đấu tích cực, bền bỉ 

chỉ đạo điều hành triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 

2022 và giai đoạn 2021-2025. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của 

HĐND tỉnh Đắk Nông về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu về 

chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới cụ thể: Có thêm 02 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới trở lên; Có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trở lên; Số 

tiêu chí xã nông thôn mới bình quân toàn tỉnh đạt 16,8 tiêu chí/xã trở lên. Về đầu 

tranghttps://congly.vn/xa-hoi/doi-song/dak-nong-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-xay-

dung-nong-thon-moi-nam-2022-dat-nhieu-ket-qua-an-tuong-506130.html 

 -Đồng chí Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 

thăm, chúc mừng Hội LHPN tỉnh (Truyenhinhdaknong.vn 07/03). Nhân kỷ niệm 

113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chiều ngày 7/3, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lưu Văn 

Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Hội 

LHPN tỉnh. 

Đồng chí Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, 

biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội phụ nữ tỉnh trong thời gian qua. 

Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ, hội viên, phụ nữ, vừa 

đảm đương tốt việc chăm lo gia đình, vừa tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có 

nhiều cách làm mới, làm hay, chủ động, phát động nhiều phong trào thi đua yêu 

nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. 

https://baodaknong.vn/dong-chi-dieu-k-re-du-le-phat-dong-thi-dua-xay-dung-nguoi-phu-nu-dak-nong-thoi-dai-moi-139910.html
https://baodaknong.vn/dong-chi-dieu-k-re-du-le-phat-dong-thi-dua-xay-dung-nguoi-phu-nu-dak-nong-thoi-dai-moi-139910.html
https://congly.vn/xa-hoi/doi-song/dak-nong-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-nong-thon-moi-nam-2022-dat-nhieu-ket-qua-an-tuong-506130.html
https://congly.vn/xa-hoi/doi-song/dak-nong-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-nong-thon-moi-nam-2022-dat-nhieu-ket-qua-an-tuong-506130.html
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Đồng chí Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  tặng lẵng hoa 

tươi thắm chúc mừng, chúc tập thể cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh nhiều sức khỏe, hạnh 

phúc và thành đạt. Về đầu trang 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/d-c-luu-van-trung-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-

hdnd-tinh-tham-chuc-mung-hoi-lhpn-tinh-19480.htm 

 -Ngày 9/3, Thường trực HĐND Đắk Nông họp phiên thứ 27 

(Baodaknong.vn 09/03). Ngày 9/3, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên 

họp thứ 27 để xem xét, cho ý kiến 2 tờ trình do UBND tỉnh trình và 1 dự thảo báo cáo 

kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh. 

Ngoài ra, Phiên họp đánh giá kết quả công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ 

tháng 3/2023 của Thường trực HĐND tỉnh và giải quyết một số nội dung quan trọng 

phát sinh giữa 2 kỳ họp. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/hom-nay-9-3-thuong-truc-hdnd-dak-nong-hop-phien-

thu-27-139995.html 

 -Bộ GD&ĐT làm việc với Đắk Nông về giám sát triển khai chương trình mới 

(Giaoducthoidai.vn 08/03; Congly.vn 09/03; Giáo dục và Thời đại 09/03, tr2; VTV.vn 

09/03). Sáng 8/3, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì họp trực tuyến giữa Bộ 

GD&ĐT với Sở GD&ĐT Đắk Nông về giám sát thực hiện đổi mới CT, SGK GDPT. 

Đắk Nông là 1 trong 8 địa phương trên cả nước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ 

giám sát trực tiếp về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị 

quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội. 

Ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Nông cho biết:Khi tiếp 

cận Kế hoạch số 59 của Đoàn Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 

88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương 

trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở 

GD&ĐT chuẩn bị nội dung báo cáo theo đề cương. 

Sáng 10/3, lãnh đạo Sở sẽ làm việc trực tiếp với các đơn vị có trong danh sách 

đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát trực tiếp. Về phía tỉnh 

Đắk Nông, đoàn ĐBQH tỉnh cũng dự kiến làm việc trực tiếp, nghe báo cáo cụ thể về 

kết quả triển khai Nghị quyết 88 và Nghị quyết 51 vào 15/3 tới. 

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ sở giáo dục tại Đắk Nông chia sẻ cụ thể hơn 

những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, cũng như các đề xuất, kiến nghị trong 

triển khai Chương trình GDPT 2018. 

Đánh giá Đắk Nông đã triển khai thực hiện đổi mới chương trình, SGK giáo 

dục phổ thông một cách bài bản, chặt chẽ, tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu 

Độ đề nghị Sở GD&ĐT Đắk Nông tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến của các vụ, 

cục. 

Thứ trưởng đồng thời lưu ý, các ý kiến trước đoàn giám sát cần rất rõ, gọn, thật 

bản chất, đi thẳng vào vấn đề, giúp các đại biểu Quốc hội hiểu rõ những việc ngành 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/d-c-luu-van-trung-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-tham-chuc-mung-hoi-lhpn-tinh-19480.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/d-c-luu-van-trung-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-tham-chuc-mung-hoi-lhpn-tinh-19480.htm
https://baodaknong.vn/hom-nay-9-3-thuong-truc-hdnd-dak-nong-hop-phien-thu-27-139995.html
https://baodaknong.vn/hom-nay-9-3-thuong-truc-hdnd-dak-nong-hop-phien-thu-27-139995.html
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Giáo dục đang làm. Điều này rất quan trọng để giúp đoàn xây dựng báo cáo giám sát 

khách quan, chính xác. Về đầu trang 

https://giaoducthoidai.vn/bo-gddt-lam-viec-voi-dak-nong-ve-giam-sat-trien-

khai-chuong-trinh-moi-post629113.html 

https://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/cac-dia-phuong-chu-dong-trien-khai-chuong-

trinh-giao-duc-pho-thong-moi-506362.html 

https://vtv.vn/giao-duc/dia-phuong-chu-dong-trien-khai-chuong-trinh-giao-

duc-pho-thong-moi-20230309000018996.htm 

 -Đắk Nông triển khai phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử (Nhandan.vn 

08/03). Ngày 8/3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông phối hợp Chi nhánh Viettel Đắk 

Nông tổ chức tập huấn triển khai hệ thống phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử cho 

các tổ chức đảng trực thuộc khối Đảng của tỉnh. 

Theo đánh giá, phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử được thiết kế đơn giản, dễ 

thao tác để các đảng viên có thể sử dụng thuận lợi và hiệu quả nhất. 

Phần mềm cung cấp nhiều thông tin về tình hình quốc tế, trong nước, trong 

tỉnh; là kho dữ liệu phong phú về học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh... giúp nâng 

cao nhận thức, hiểu biết cho đảng viên. Về đầu trang 

https://nhandan.vn/dak-nong-trien-khai-phan-mem-so-tay-dang-vien-dien-tu-

post742011.html 

 

II. KINH TẾ - ĐẦU TƯ 

-Hợp tác tạo đòn bẩy cho nông nghiệp khu vực Tây Nguyên (Vnbusiness.vn 

03/03). Bộ NN&PTNT đang nghiên cứu hợp tác với Tổ chức sáng kiến thương mại 

bền vững (IDH) để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khu vực Tây Nguyên theo hướng bền 

vững, giảm phát thải và linh hoạt với thị trường. Đây là cơ hội cho các HTX trên địa 

bàn nắm bắt để vươn lên phát triển. 

Điển hình như HTX Nông nghiệp hữu cơ Đắk Nông - một trong những HTX 

tham gia mô hình cà phê dưới tán rừng. Giám đốc Phạm Văn Thạch cho biết, HTX có 

250 ha cà phê đang được thành viên phát triển theo hướng sinh thái, hữu cơ. 

Việc áp dụng quản lý thảm cỏ thay thế thuốc diệt cỏ giúp các thành viên tiết 

kiệm nước tưới do đã giảm bốc hơi nước và giữ ẩm, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật, cây trồng phát triển khỏe mạnh. Không chỉ vậy, xung quanh vườn cà phê có thác 

nước, tạo nên cảnh thiên nhiên mát mẻ, trong lành, thích hợp cho du khách tham 

quan. Về đầu trang 

https://vnbusiness.vn/hop-tac-xa/hop-tac-tao-don-bay-cho-nong-nghiep-khu-

vuc-tay-nguyen-1091102.html 

https://giaoducthoidai.vn/bo-gddt-lam-viec-voi-dak-nong-ve-giam-sat-trien-khai-chuong-trinh-moi-post629113.html
https://giaoducthoidai.vn/bo-gddt-lam-viec-voi-dak-nong-ve-giam-sat-trien-khai-chuong-trinh-moi-post629113.html
https://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/cac-dia-phuong-chu-dong-trien-khai-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-506362.html
https://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/cac-dia-phuong-chu-dong-trien-khai-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-506362.html
https://vtv.vn/giao-duc/dia-phuong-chu-dong-trien-khai-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-20230309000018996.htm
https://vtv.vn/giao-duc/dia-phuong-chu-dong-trien-khai-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-20230309000018996.htm
https://nhandan.vn/dak-nong-trien-khai-phan-mem-so-tay-dang-vien-dien-tu-post742011.html
https://nhandan.vn/dak-nong-trien-khai-phan-mem-so-tay-dang-vien-dien-tu-post742011.html
https://vnbusiness.vn/hop-tac-xa/hop-tac-tao-don-bay-cho-nong-nghiep-khu-vuc-tay-nguyen-1091102.html
https://vnbusiness.vn/hop-tac-xa/hop-tac-tao-don-bay-cho-nong-nghiep-khu-vuc-tay-nguyen-1091102.html
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 -Hợp tác xã Hoàng Nguyên và chiến lược đưa hồ tiêu ra thế giới 

(Baodaknong.vn 02/03). Nhờ sản xuất bài bản, có chiến lược kinh doanh phù hợp, 

HTX Nông nghiệp hữu cơ Hoàng Nguyên (Đắk Song) đã đưa sản phẩm hồ tiêu hữu 

cơ vươn xa trên thị trường quốc tế. 

Sản phẩm của HTX được truy xuất nguồn gốc. Hiện nay, HTX vừa hợp tác 

với đối tác xuất khẩu trực tiếp, vừa xuất khẩu qua đơn vị trung gian. 

Đến nay, sản phẩm hồ tiêu hữu cơ của HTX Hoàng Nguyên là một trong số 

những sản phẩm đầu tiên trong cả nước được chứng nhận đạt hữu cơ quốc tế, trong 

đó có Controlunion. 

Liên minh HTX tỉnh đang khuyến khích, hỗ trợ các HTX khác đầu tư sản xuất 

hồ tiêu theo cách làm này để nâng cao giá trị sản phẩm. Từ đó, góp phần xây dựng 

thương hiệu hồ tiêu cho Đắk Nông nói riêng, Việt Nam nói chung. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/htx-hoang-nguyen-va-chien-luoc-dua-ho-tieu-ra-the-

gioi-139447.html 

 -Tình trạng các gói thầu đấu qua mạng chỉ có 1 nhà thầu tham gia: Lỗi tại 

trình độ, hạ tầng công nghệ? (Đấu thầu 03/03, tr3). Báo cáo của các địa phương về 

tình hình công tác đấu thầu năm 2022 cho thấy hầu hết đáp ứng lộ trình đấu thầu qua 

mạng. Điều này thể hiện qua số lượng gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua 

mạng tăng mạnh, nhiều địa phương vượt kế hoạch rất sớm. Tuy nhiên, số lượng nhà 

thầu tham gia tại mỗi gói thầu lại rất thấp. 

Theo Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, tỷ lệ nhà thầu tham gia trên mỗi 

gói thầu chưa được cải thiện nhiều, đặc biệt tại các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp. 

Ở khía cạnh khác, tỉnh Đắk Nông cho rằng, hạ tầng công nghệ thông tin của 

một số chủ đầu tư còn yếu kém, mạng Internet tại một số xã huyện chập chờn, ngắt 

quãng, không ổn định ảnh hưởng lớn đến việc tải HSMT, nên nhà thầu không hào 

hứng tham gia. Nhiều địa phương cho rằng, nhân sự làm công tác đấu thầu của một 

số chủ đầu tư/bên mời thầu thường xuyên thay đổi nên thiếu kinh nghiệm, nhất là 

trong việc lập HSMT; công tác thẩm định HSMT chưa được quan tâm đúng mức, 

chất lượng thẩm định chưa cao, dẫn đến các tiêu chuẩn trong HSMT chưa rõ ràng, 

chưa phù hợp với quy định, gây khó khăn cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị hồ sơ 

dự thầu. Đây là lý do lớn khiến nhiều gói thầu chỉ thu hút 1 nhà thầu tham dự. Về đầu 

trang 

 -Ngừng một phần dự án Cụm công nghiệp BMC Đắk Nông 

(Moitruongdothi.vn 05/03). Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông vừa ra Quyết định 

số 05/QĐ-SKH về việc, ngừng hoạt động một phần, dự án Cụm công nghiệp – Tiểu 

thủ công nghiệp BMC Đắk Nông. 

Theo đó, ngừng hoạt động kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công 

nghiệp BMC Đắk Nông của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp 

thương mại BMC (ngừng hoạt động một phần dự án). Thời gian ngừng hoạt động 90 

ngày, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. 

https://baodaknong.vn/htx-hoang-nguyen-va-chien-luoc-dua-ho-tieu-ra-the-gioi-139447.html
https://baodaknong.vn/htx-hoang-nguyen-va-chien-luoc-dua-ho-tieu-ra-the-gioi-139447.html


 
                       Bản tin Điểm báo số 556 

 

8 

Lý do ngừng (theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 47 Luật Đầu tư năm 

2020): Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư và đã bị 

xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm. Về đầu trang 

https://www.moitruongvadothi.vn/ngung-mot-phan-du-an-cum-cong-nghiep-

bmc-dak-nong-a124527.html 

 -Phát triển chế biến nông sản tại Đắk Nông (Kênh VTV1 – Thời sự 16h03 

ngày 03/03). Tại Đắk Nông một trong những định hướng của địa phương là hỗ trợ 

phát triển chế biến nông sản trên địa bàn nhằm mang lại kinh tế cao cho doanh nghiệp 

và người dân. Tại huyện Đắk R’lấp vừa đưa vào hoạt động nhà máy chế biến và xuất 

khẩu trái cây Toàn Hằng tại thôn 14, xã Đắk Wer. 

Đây là mô hình nhà máy phát triển tuần hoàn theo chuỗi liên kết giá trị gia tăng 

với nguyên liệu đầu vào áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP... Nhà máy sẽ tập 

trung  hợp tác tiêu thụ cho bà con trên địa bàn trái cây như là bơ, sầu riêng, chanh 

dây, mít để xuất khẩu sang Trung Quốc. 

Mời xem chi tiết nội dung video tại link sau: 

https://vtv.vn/video/thoi-su-16h-vtv1-03-3-2023-607463.htm 

Về đầu trang 

- Tìm giải pháp giúp nâng cao giá trị ngành cà phê Việt Nam 

(TTXVN/Vietnamplus.vn/Bnews.vn 05/03; Kinhtedothi.vn 05/03; Baochinhphu.vn 

04/03). Để nâng cao giá trị càphê Việt trên thị trường quốc tế, còn rất nhiều việc phải 

làm, từ chỗ sản xuất sạch đến chế biến sâu và xây dựng thương hiệu. Đây là nhận 

định của chuyên gia tại Hội thảo “Tăng giá trị cho càphê Việt, cách nào?”, diễn ra 

trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tôn vinh càphê Việt năm 2023 tổ chức chiều 4/3, tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, cho biết hiện 

nay, diện tích càphê tại Đắk Nông chiếm 23% diện tích đất nông nghiệp của tỉnh và 

59,7% tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm và chiếm trên 18% cả nước (đứng thứ 

3 cả nước và khu vực Tây Nguyên, sau tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng). Theo thống kê 

sơ bộ đến hết năm 2022, tổng diện tích ước đạt 139.932ha, năng suất bình quân đạt 

2,8 tấn/ha, tổng sản lượng ước đạt 356.612 tấn/năm. càphê được trồng tại Đắk Nông 

chủ yếu là càphê vối Robusta (chiếm 99% diện tích). 

Mặc dù có diện tích trồng lớn, và là cây trồng sinh kế của nhiều nông dân nhưng 

điểm yếu của ngành càphê Đắk Nông là chưa chuyên sâu, còn manh mún nhỏ lẻ. Nếu 

không khắc phục được tình trạng này, rất khó nâng cao giá trị ngành càphê. Nâng giá 

trị ngành càphê phải bắt đầu từ nhận thức của nông dân, phải làm càphê sạch mới bán 

được giá cao. Để có càphê sạch phải bắt đầu sạch từ giống, phân, thuốc, giống chất 

lượng cao. Về đầu trang 

https://www.vietnamplus.vn/tim-giai-phap-giup-nang-cao-gia-tri-nganh-caphe-

viet-nam/849365.vnp 

https://www.moitruongvadothi.vn/ngung-mot-phan-du-an-cum-cong-nghiep-bmc-dak-nong-a124527.html
https://www.moitruongvadothi.vn/ngung-mot-phan-du-an-cum-cong-nghiep-bmc-dak-nong-a124527.html
https://vtv.vn/video/thoi-su-16h-vtv1-03-3-2023-607463.htm
https://www.vietnamplus.vn/tim-giai-phap-giup-nang-cao-gia-tri-nganh-caphe-viet-nam/849365.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tim-giai-phap-giup-nang-cao-gia-tri-nganh-caphe-viet-nam/849365.vnp
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https://bnews.vn/ca-phe-viet-dang-o-dau-tren-ban-do-ca-phe-the-

gioi/283047.html 

https://kinhtedothi.vn/viet-nam-xuat-khau-ca-phe-4-ty-usd-nhung-chua-the-

vuon-ra-bien-lon.html 

https://baochinhphu.vn/con-khong-gian-rat-lon-de-tao-ra-gia-tri-ca-phe-

102230304191044437.htm 

  - Tập trung tái đàn vật nuôi (Nhandan.vn 04/03). Trong dịp Tết Nguyên đán 

2023 vừa qua, số lượng khá lớn lợn, gia súc, gia cầm đã được tiêu thụ phục vụ nhu 

cầu tiêu dùng. Hiện tại, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, nông hộ 

chăn nuôi ở nhiều địa phương đã bắt đầu tái đàn để đáp ứng nguồn cung thực phẩm 

cho thị trường trong thời gian tới. 

Tại tỉnh Đắk Nông, nhiều trang trại chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ cao 

đã được xây dựng và đi vào hoạt động, điển hình là trang trại chăn nuôi lợn Khang 

Thọ (huyện Krông Nô) quy mô 48 nghìn lợn thịt; trang trại chăn nuôi Quảng Sơn 

(huyện Đắk G’long) với quy mô 2.700 lợn nái và 42 nghìn lợn thịt. 

Ðồng hành với các địa phương, một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn, như: Tập 

đoàn Quế Lâm, Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn 

Dabaco…, cũng triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu để phát triển sản xuất. Có ý kiến 

cho rằng, việc tái đàn vật nuôi mang ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định hoạt động 

chăn nuôi và chủ động nguồn cung cấp thực phẩm ra thị trường. 

Theo các chuyên gia, để tái đàn đạt hiệu quả, các địa phương cần tập trung chỉ 

đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, thực 

hành chăn nuôi tốt, nhất là đối với chăn nuôi lợn. Đồng thời triển khai tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, như: Dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, 

cúm gia cầm, viêm da nổi cục trên trâu, bò. Tiếp tục xây dựng các chuỗi sản xuất 

tuần hoàn, theo hướng hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi. Về đầu trang 

https://nhandan.vn/tap-trung-tai-dan-vat-nuoi-post741441.html 

- Đánh thức tương lai xanh trên vùng đất đỏ 

(Giamngheothongtin.congthuong.vn 06/03). Đắk Nông có diện tích tự nhiên nhiên 

hơn 650.000ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp trên 366.000ha rất thuận lợi cho 

thu hút đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với các loại cây công 

nghiệp như cà phê, tiêu, sầu riêng và rau quả. 

Về tài nguyên khoáng sản, quặng bauxite được coi là “vàng đỏ” của địa phương 

này với trữ lượng dự báo khoảng 1,436 tỷ tấn tinh quặng, tương đương 3,425 tỷ tấn 

quặng nguyên khai, hàm lượng nhôm đạt trên 40. Hiện tỉnh đã có Dự án Nhà máy 

Alumin Nhân Cơ do Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đầu tư đang hoạt động 

hiệu quả với đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách. Trong thời gian tới, dự 

kiến có một số dự án điện phân nhôm cũng được triển khai. Khi đi vào hoạt động, các 

dự án sẽ tạo quy trình khép kín chuỗi công nghiệp khai thác bôxít - chế biến alumin - 

https://bnews.vn/ca-phe-viet-dang-o-dau-tren-ban-do-ca-phe-the-gioi/283047.html
https://bnews.vn/ca-phe-viet-dang-o-dau-tren-ban-do-ca-phe-the-gioi/283047.html
https://kinhtedothi.vn/viet-nam-xuat-khau-ca-phe-4-ty-usd-nhung-chua-the-vuon-ra-bien-lon.html
https://kinhtedothi.vn/viet-nam-xuat-khau-ca-phe-4-ty-usd-nhung-chua-the-vuon-ra-bien-lon.html
https://baochinhphu.vn/con-khong-gian-rat-lon-de-tao-ra-gia-tri-ca-phe-102230304191044437.htm
https://baochinhphu.vn/con-khong-gian-rat-lon-de-tao-ra-gia-tri-ca-phe-102230304191044437.htm
https://nhandan.vn/tap-trung-tai-dan-vat-nuoi-post741441.html
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sản xuất nhôm thỏi, kéo theo phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ cũng như 

dịch vụ phát triển theo. 

Có thể nói, sau 20 năm thành lập tỉnh, từ một địa phương nghèo khó nhất vùng 

Tây Nguyên, đến nay Đắk Nông đã đạt được những thành quả nhất định. Năm 2022, 

cả 11/11 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội được hoàn thành vượt kế hoạch; tốc độ tăng 

trưởng GRDP đạt 7,59%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng… Môi 

trường kinh doanh được cải thiện; Đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của người dân 

ngày càng được nâng lên; an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới được 

giữ vững. 

Trong Quy hoạch tỉnh Đắk Nông cũng xác định đến năm 2030: Xây dựng tỉnh 

Đắk Nông trở thành địa phương có nền kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây 

Nguyên. Trong đó, công nghiệp là động lực cho tăng trưởng đưa Đắk Nông trở thành 

trung tâm công nghiệp bôxít - nhôm và sau nhôm của quốc gia; tập trung đầu tư tiềm 

năng về năng lượng tái tạo nhằm cung cấp điện tại chỗ phục vụ cho công nghiệp bô 

xít - nhôm. Về đầu trang 

https://giamngheothongtin.congthuong.vn/longform-dak-nong-danh-thuc-tuong-

lai-xanh-tren-vung-dat-do-244654.html 

- Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác (Laodong.vn 

06/03). Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán 

rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được 

chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả. 

Hiện nay, thời tiết ở Đắk Nông đang trong giai đoạn mùa khô nên việc di 

chuyển vào những cánh rừng tự nhiên cũng dễ dàng hơn. Trên đường đi các cán bộ 

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành cho biết, ngay dưới những thảm 

thực vật ở dưới đất có rất nhiều cây dược liệu quý. 

Qua điều tra, khảo sát, đơn vị đã xác định được hơn 330 loài dược liệu tự nhiên 

trong rừng. Đặc biệt, ở khu rừng của đơn vị có một số loại thuốc quý, nằm trong danh 

mục cần được bảo tồn. 

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đại Thành là đơn vị đầu tiên ở tỉnh 

Đắk Nông mày mò phát triển thế mạnh về cây dược liệu. 

Cụ thể, công ty đã sử dụng sâm bố chính và 14 loại dược liệu quý khác ở trong 

lâm  phần của đơn vị để đưa vào thành phần sản xuất rượu dược liệu. Về đầu trang 

https://laodong.vn/kinh-doanh/kho-bau-duoc-lieu-khong-lo-o-dak-nong-chua-

duoc-khai-thac-1154503.ldo 

- Đề nghị Cục bảo vệ thực vật cấp chứng nhận mã số vùng trồng cho sầu 

riêng, xoài, bơ tại Đắk Nông (Truyền hình Đắk Nông – Thời sự tối 05/03). Sở Khoa 

học và Công nghệ Đắk Nông đang đề nghị Cục bảo vệ thực vật cấp chứng nhận mã 

số vùng trồng cho một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. 

Cụ thể, các mô hình và vùng trồng đề nghị cấp chứng nhận mã số gồm: vùng 

trồng sầu riêng thôn 1, xã Hưng Bình, huyện Đắk R’Lấp, diện tích 10ha, giống sầu 

https://giamngheothongtin.congthuong.vn/longform-dak-nong-danh-thuc-tuong-lai-xanh-tren-vung-dat-do-244654.html
https://giamngheothongtin.congthuong.vn/longform-dak-nong-danh-thuc-tuong-lai-xanh-tren-vung-dat-do-244654.html
https://laodong.vn/kinh-doanh/kho-bau-duoc-lieu-khong-lo-o-dak-nong-chua-duoc-khai-thac-1154503.ldo
https://laodong.vn/kinh-doanh/kho-bau-duoc-lieu-khong-lo-o-dak-nong-chua-duoc-khai-thac-1154503.ldo
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riêng Ri6/Monthong, sản lượng ước tính 80 tấn/năm; thị trường xuất khẩu Trung 

Quốc, đơn vị sản xuất Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Rồng Đỏ.  

Vùng trồng xoài thuộc tổ hợp tác trồng xoài sạch Ea Pô, thôn Nam Tiến, xã Ea 

Pô, huyện Cư Jut, diện tích 18,5ha, sản lượng ước tính 700 tấn/năm, thị trường xuất 

khẩu Trung Quốc, Nhật Bản. 

Vùng trồng Bơ của Công ty cổ phần Sam, nông nghiệp công nghệ cao, Nông 

trường Mai Khôi, thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông diện tích 

18ha, giống bơ Hass; sản lượng ước tính 200 tấn/năm, thị trường xuất khẩu 

Singapore. Về đầu trang 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/de-nghi-cuc-bao-ve-thuc-vat-cap-chung-

nhan-ma-so-vung-trong-cho-sau-rieng-xoai-bo-tai-dak-nong-19459.htm 

- TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đấu giá khu đất xây khách sạn hơn 17.000 

m2, khởi điểm hơn 2,27 tỷ đồng (Vietnammoi.vn 06/03). Thửa đất thương mại dịch 

vụ 17.461 m2 (dự án tổ hợp khách sạn – thương mại Cao Nguyên) tại phường Nghĩa 

Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 30/3. 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông vừa ra thông báo đấu giá tài 

sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất. 

Cụ thể là quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất đối với thửa đất số 1 có diện 

tích 17.461 m2 (dự án tổ hợp khách sạn – thương mại Cao Nguyên) tại phường Nghĩa 

Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

Khu đất có vị trí tại đường 23/3, TDP 2, phường Nghĩa Trung; mục đích sử 

dụng làm đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng 50 năm. Hình thức giao đất, cho 

thuê đất, Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất. Hiện trạng khu đất, đất đã được giải phóng mặt bằng. Về đầu 

trang 

https://vietnammoi.vn/tp-gia-nghia-tinh-dak-nong-dau-gia-khu-dat-xay-khach-

san-hon-17000-m2-khoi-diem-hon-227-ty-dong-2023361134751.htm 

- Đắk Nông phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu nông sản 

(Laodong.vn 07/03). Hiện nay, các doanh nghiệp ở Đắk Nông đang quan tâm việc 

đầu tư chế biến sâu các mặt hàng nông sản. Việc này nhằm tạo ra những sản phẩm 

hàng hóa chất lượng, giá thành cao và hướng đến phục vụ thị trường xuất khẩu. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, hiện toàn tỉnh có 72 

doanh nghiệp chế biến thương mại nông, lâm, thủy sản. 

Xuất khẩu nông sản đóng góp quan trọng vào tổng kim ngạch xuất khẩu của Đắk 

Nông, chiếm 70% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Trong đó, cà phê là mặt hàng xuất khẩu 

chủ lực, với 155 triệu USD; điều nhân đạt 161 triệu USD; tiêu đen 146 triệu USD và 

các sản phẩm khác 463 triệu USD. 

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 

cho biết, để phát triển bền vững, ổn định các mặt hàng nông nghiệp của tỉnh thì phải 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/de-nghi-cuc-bao-ve-thuc-vat-cap-chung-nhan-ma-so-vung-trong-cho-sau-rieng-xoai-bo-tai-dak-nong-19459.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/de-nghi-cuc-bao-ve-thuc-vat-cap-chung-nhan-ma-so-vung-trong-cho-sau-rieng-xoai-bo-tai-dak-nong-19459.htm
https://vietnammoi.vn/tp-gia-nghia-tinh-dak-nong-dau-gia-khu-dat-xay-khach-san-hon-17000-m2-khoi-diem-hon-227-ty-dong-2023361134751.htm
https://vietnammoi.vn/tp-gia-nghia-tinh-dak-nong-dau-gia-khu-dat-xay-khach-san-hon-17000-m2-khoi-diem-hon-227-ty-dong-2023361134751.htm
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cần đẩy mạnh việc hình thành, phát triển các liên kết vùng trong sản xuất, tiêu thụ, 

xuất khẩu. 

Trong đó, Đắk Nông khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ, dây chuyền 

hiện đại vào chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch. Về đầu trang 

https://laodong.vn/kinh-doanh/dak-nong-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-sau-

nong-san-1154865.ldo 

- Đắk Nông sẽ kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trên địa bàn 

tỉnh (Truyenhinhdaknong.vn 06/03). UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch 

số 104 về kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ 

đầu tư thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá tổng thể đầu tư theo lĩnh vực, phạm vi 

quản lý, thực hiện tổng hợp báo cáo theo quy định.   

Mục tiêu của giám sát nhằm bảo đảm cho hoạt động đầu tư công và đầu tư ngoài 

ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội 

cao, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án 

đầu tư công thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đúng 

chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đầu tư. Về đầu trang 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-se-kiem-tra-giam-sat-danh-gia-cac-du-

an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-19463.htm 

- Đắk Nông thông tin về 3 dự án trọng điểm gần 2.000 tỉ đồng (Plo.vn 07/03). 

Ngày 7-3, Sở TT&TT, Ban Tuyên giáo, Hội nhà báo tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị 

giao ban báo chí tháng 2-2023. 

Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025 tỉnh sẽ thực hiện ba dự án trọng điểm, gồm dự án 

đường Đạo Nghĩa-Quảng Khê (giai đoạn 2), có tổng mức đầu tư khoảng 830 tỉ đồng; 

dự án nâng cấp bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông khoảng 753 tỉ đồng; dự án Quảng 

trường trung tâm TP Gia Nghĩa khoảng 400 tỉ đồng. 

Đối với dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông sẽ được nâng cấp từ 300 lên 700 

giường bệnh. Khi dự án này hoàn thiện không chỉ nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh cho người dân trong tỉnh, mà còn thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, khám 

chữa bệnh cho người dân tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia); tạo môi trường 

hấp dẫn thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao… 

Đối với hai dự án còn lại khi hoàn thiện tạo sức hấp dẫn cho khách du khách, doanh 

nghiệp, nhà đầu tư tham gia đầu tư, xây dựng phát triển đô thị; đáp ứng nhu cầu đi lại 

của người dân, thúc đẩy khả năng lưu thông hàng hóa và phục vụ phát triển ngành 

công nghiệp bô-xít, công nghiệp điện phân nhôm... Về đầu trang 

https://plo.vn/dak-nong-thong-tin-ve-3-du-an-trong-diem-gan-2000-ti-dong-

post722753.html 

https://laodong.vn/kinh-doanh/dak-nong-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-sau-nong-san-1154865.ldo
https://laodong.vn/kinh-doanh/dak-nong-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-sau-nong-san-1154865.ldo
https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-se-kiem-tra-giam-sat-danh-gia-cac-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-19463.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-se-kiem-tra-giam-sat-danh-gia-cac-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-19463.htm
https://plo.vn/dak-nong-thong-tin-ve-3-du-an-trong-diem-gan-2000-ti-dong-post722753.html
https://plo.vn/dak-nong-thong-tin-ve-3-du-an-trong-diem-gan-2000-ti-dong-post722753.html
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- Bộ Giao thông vận tải ủng hộ bổ sung Nhân Cơ vào quy hoạch sân bay 

chuyên dùng (Baogiaothong.vn 06/03; Baochinhphu.vn 06/03; Baodautu.vn 07/03; 

Mekongasean.vn 07/03; Tienphong.vn 07/03; Vietnambiz.vn 07/03; 

Thuongtruong.com.vn 06/03; Baodauthau.vn 07/03; Thanhnien.vn 07/03). Bộ Giao 

thông vận tải vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Nông liên quan tới 

việc bổ sung quy hoạch sân bay Nhân Cơ. 

Bộ GTVT cho biết, về việc đưa sân bay Nhân Cơ vào quy hoạch sân bay chuyên 

dùng quốc phòng kết hợp với dân sự, Bộ GTVT đã có công văn số 5517 trả lời đề 

xuất của UBND tỉnh Đắk Nông. 

Theo đó, Bộ GTVT ủng hộ chủ trương và đề nghị tỉnh chủ động làm việc, thống nhất 

với Bộ Quốc phòng để bổ sung sân bay Nhân Cơ trong quy hoạch của tỉnh, đồng thời 

kêu gọi các nguồn lực để đầu tư, phát triển sân bay Nhân Cơ với tính chất là sân bay 

chuyên dùng theo quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai, Bộ GTVT sẽ phối 

hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan. 

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông xem xét, bổ sung nội dung “nghiên 

cứu, khảo sát, đánh giá khả năng chuyển sân bay Nhân Cơ thành cảng hàng không 

trong trường hợp đủ điều kiện và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống 

Cảng hàng không, sân bay toàn quốc. Về đầu trang 

https://www.baogiaothong.vn/bo-gtvt-ung-ho-bo-sung-nhan-co-vao-quy-hoach-san-

bay-chuyen-dung-d583801.html 

https://baochinhphu.vn/ung-ho-bo-sung-san-bay-nhan-co-vao-quy-hoach-san-bay-

chuyen-dung-102230306194319974.htm 

https://baodautu.vn/bo-giao-thong-van-tai-tai-khang-dinh-ung-ho-dau-tu-san-bay-

chuyen-dung-nhan-co-d184958.html 

https://vietnambiz.vn/bo-gtvt-ung-ho-chuyen-doi-san-bay-nhan-co-dak-nong-thanh-

san-bay-luong-dung-chuyen-dung-202336232415326.htm 

https://thuongtruong.com.vn/news/bo-gtvt-de-nghi-bo-sung-san-bay-nhan-co-vao-

quy-hoach-san-bay-chuyen-dung-98717.html 

https://baodauthau.vn/bo-gtvt-ung-ho-bo-sung-nhan-co-vao-quy-hoach-san-bay-

chuyen-dung-post135319.html 

https://thanhnien.vn/bo-gtvt-ung-ho-bo-sung-nhan-co-vao-quy-hoach-san-bay-

chuyen-dung-185230307105457144.htm 

- Để khuyến nông là "bạn đồng hành của nhà nông" (Baodaknong.vn 06/03). 

Tại hội nghị tổng kết 20 năm phát triển ngành khuyến nông Đắk Nông mới đây, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên chỉ đạo, ngành khuyến nông cần phát huy tối đa 

vai trò “bạn đồng hành của nhà nông”. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên, UBND tỉnh luôn quan tâm đến hoạt 

động của hệ thống khuyến nông. Tỉnh đã triển khai đồng bộ các chủ trương, chính 

sách về công tác này.  

Khuyến nông cần đổi mới phương thức đánh giá, phổ quát và nhân rộng mô hình 

trình diễn. Trong đổi mới phương thức đào tạo, tập huấn, khuyến nông cần gắn với 

https://www.baogiaothong.vn/bo-gtvt-ung-ho-bo-sung-nhan-co-vao-quy-hoach-san-bay-chuyen-dung-d583801.html
https://www.baogiaothong.vn/bo-gtvt-ung-ho-bo-sung-nhan-co-vao-quy-hoach-san-bay-chuyen-dung-d583801.html
https://baochinhphu.vn/ung-ho-bo-sung-san-bay-nhan-co-vao-quy-hoach-san-bay-chuyen-dung-102230306194319974.htm
https://baochinhphu.vn/ung-ho-bo-sung-san-bay-nhan-co-vao-quy-hoach-san-bay-chuyen-dung-102230306194319974.htm
https://baodautu.vn/bo-giao-thong-van-tai-tai-khang-dinh-ung-ho-dau-tu-san-bay-chuyen-dung-nhan-co-d184958.html
https://baodautu.vn/bo-giao-thong-van-tai-tai-khang-dinh-ung-ho-dau-tu-san-bay-chuyen-dung-nhan-co-d184958.html
https://vietnambiz.vn/bo-gtvt-ung-ho-chuyen-doi-san-bay-nhan-co-dak-nong-thanh-san-bay-luong-dung-chuyen-dung-202336232415326.htm
https://vietnambiz.vn/bo-gtvt-ung-ho-chuyen-doi-san-bay-nhan-co-dak-nong-thanh-san-bay-luong-dung-chuyen-dung-202336232415326.htm
https://thuongtruong.com.vn/news/bo-gtvt-de-nghi-bo-sung-san-bay-nhan-co-vao-quy-hoach-san-bay-chuyen-dung-98717.html
https://thuongtruong.com.vn/news/bo-gtvt-de-nghi-bo-sung-san-bay-nhan-co-vao-quy-hoach-san-bay-chuyen-dung-98717.html
https://baodauthau.vn/bo-gtvt-ung-ho-bo-sung-nhan-co-vao-quy-hoach-san-bay-chuyen-dung-post135319.html
https://baodauthau.vn/bo-gtvt-ung-ho-bo-sung-nhan-co-vao-quy-hoach-san-bay-chuyen-dung-post135319.html
https://thanhnien.vn/bo-gtvt-ung-ho-bo-sung-nhan-co-vao-quy-hoach-san-bay-chuyen-dung-185230307105457144.htm
https://thanhnien.vn/bo-gtvt-ung-ho-bo-sung-nhan-co-vao-quy-hoach-san-bay-chuyen-dung-185230307105457144.htm
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mô hình trình diễn, các mô hình sản xuất hiệu quả, tăng thời lượng thực hành, tham 

quan thực tế. 

Khuyến nông cần áp dụng các phương thức giảng dạy tiên tiến nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động đào tạo, tập huấn. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là hỗ 

trợ nông dân trong chuyển đổi số cũng cần ngành khuyến nông chú trọng hơn. Về đầu 

trang 

https://baodaknong.vn/de-khuyen-nong-la-ban-dong-hanh-cua-nha-nong-

139810.html 

- PC Đắk Nông: Đầu tư xây dựng, nâng cấp lưới điện (Congthuong.vn 

07/03). Năm 2023, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) tiếp tục đẩy nhanh 

tiến độ thi công hoàn thành các công trình đầu tư, xây dựng để nâng cấphạ tầng lưới 

điện trên địa bàn toàn tỉnh. 

Để đảm bảo tiến độ thi công và tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công, ngay từ đầu 

năm, PC Đắk Nông đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị 

liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng các tuyến 

đường dây, trạm biến áp; đồng thời hỗ trợ đơn vị thi công đưa ra các giải pháp phù 

hợp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. 

Với sự chủ động đầu tư, nâng cấp, cải tạo hạ tầng lưới điện cùng việc đẩy nhanh tiến 

độ đóng điện các công trình chống quá tải mùa nắng nóng, PC Đắk Nông đã và đang 

nỗ lực để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ khách hàng trong mùa 

nắng nóng 2023. Về đầu trang 

https://congthuong.vn/pc-dak-nong-dau-tu-xay-dung-nang-cap-luoi-dien-

245203.html 

- Đắk Nông: Bón phân thông qua nước tưới cho cà phê vối  

(Moitruongvadothi.vn 07/03). Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ xây 

dựng mô hình bón phân thông qua nước tưới cho cà phê vối” đã lắp đặt hệ thống tưới 

nước nhỏ giọt tại vườn cà phê của 10 hộ dân trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông. 

Từ năm 2020 - 2022, Trung tâm Thông tin kỹ thuật và ứng dụng KH-CN tỉnh Đắk 

Nông triển khai dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ xây dựng mô hình 

bón phân thông qua nước tưới cho cà phê vối”. Dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ 

ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển KT - XH nông thôn, 

miền núi, vùng dân tộc thiểu số”. 

Theo đó, dự án đã lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt, trên tổng diện tích 20ha cà 

phê của 10 hộ dân thuộc 4 xã của huyện Đăk Mil, gồm: Đăk Sắc, Thuận An, Đăk Lao 

và Đăk Ndrot. Khi tham gia Dự án, các hộ dân được hỗ trợ lắp đặt thiết bị tưới nước 

nhỏ giọt, kết hợp bón phân theo công nghệ Israel, hỗ trợ phân lân hòa tan trong vòng 

2 năm (1,25 tấn/ hộ/ năm). 

Sau khi dự án kết thúc, nhận thấy mô hình có hiệu quả, nhiều hộ dân ở Đắk Mil đã tự 

đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm. Trung tâm Thông tin kỹ thuật và ứng dụng KH-CN 

https://baodaknong.vn/de-khuyen-nong-la-ban-dong-hanh-cua-nha-nong-139810.html
https://baodaknong.vn/de-khuyen-nong-la-ban-dong-hanh-cua-nha-nong-139810.html
https://congthuong.vn/pc-dak-nong-dau-tu-xay-dung-nang-cap-luoi-dien-245203.html
https://congthuong.vn/pc-dak-nong-dau-tu-xay-dung-nang-cap-luoi-dien-245203.html
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tỉnh Đắk Nông cũng sẵn sàng chuyển giao, hướng dẫn quy trình và giới thiệu thiết bị 

tưới cho các hộ dân có nhu cầu. Về đầu trang 

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-bon-phan-thong-qua-nuoc-tuoi-cho-ca-

phe-voi-a124745.html 

- Đắk Nông: Ra văn bản khẩn chỉ đạo ngăn chặn việc vận chuyển, nhập lậu 

trái phép gia cầm (Moitruong.net.vn 08/03; Laodong.vn 07/03). UBND tỉnh Đắk 

Nông vừa ban hành văn bản (số 982/UBND - NNTNMT) chỉ đạo khẩn các ngành 

chức năng, địa phương ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, 

sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chỉ đạo các trạm kiểm dịch động, thực vật nội 

địa phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, Cục Quản lý thị trường tỉnh, đồn biên 

phòng, Hải quan cửa khẩu Bu Prăng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện 

vận chuyển gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm ra vào địa bàn tỉnh. 

UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của 

các cấp, ngành, cơ quan chuyên môn liên quan. Về đầu trang 

https://moitruong.net.vn/dak-nong-ra-van-ban-khan-chi-dao-ngan-chan-viec-van-

chuyen-nhap-lau-trai-phep-gia-cam-58676.html 

https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-chi-dao-khan-ngan-chan-viec-van-chuyen-nhap-

lau-trai-phep-gia-cam-1155036.ldo 

- Trung Quốc cấp 8 mã vùng trồng sầu riêng cho Đắk Nông (Baodaknong.vn 

07/03). Ngày 6/3, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN – PTNT) có Công văn số 554 thông 

báo kết quả cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng được Tổng cục Hải 

quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt.  

Theo đó, Đắk Nông có 8 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng với tổng diện 

tích hơn 252 ha. 

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng Tây Nguyên tăng cường kiểm tra kiểm dịch đối với 

những lô hàng từ các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã có mã số được cấp, bảo đảm tuân 

thủ đúng quy định của Việt Nam và Trung Quốc. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/trung-quoc-cap-8-ma-vung-trong-sau-rieng-cho-dak-nong-

139952.html 

- Giải phóng mặt bằng ở Gia Nghĩa - mong không phải cưỡng chế ai  

(Baodaknong.vn 08/03). TP. Gia Nghĩa đang triển khai nhiều giải pháp để giải phóng 

mặt bằng phục vụ thi công các dự án quan trọng. Trong đó, khâu tuyên tuyền, vận 

động được chú trọng hàng đầu. 

Liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND TP. Gia 

Nghĩa Đỗ Tấn Sương cho biết, trong năm 2022, thành phố đã thực hiện rất quyết liệt. 

Hàng tuần, địa phương đều tổ chức họp những đơn vị liên quan, các ban quản 

lý để bàn về vấn đề này. 

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-bon-phan-thong-qua-nuoc-tuoi-cho-ca-phe-voi-a124745.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-bon-phan-thong-qua-nuoc-tuoi-cho-ca-phe-voi-a124745.html
https://moitruong.net.vn/dak-nong-ra-van-ban-khan-chi-dao-ngan-chan-viec-van-chuyen-nhap-lau-trai-phep-gia-cam-58676.html
https://moitruong.net.vn/dak-nong-ra-van-ban-khan-chi-dao-ngan-chan-viec-van-chuyen-nhap-lau-trai-phep-gia-cam-58676.html
https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-chi-dao-khan-ngan-chan-viec-van-chuyen-nhap-lau-trai-phep-gia-cam-1155036.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-chi-dao-khan-ngan-chan-viec-van-chuyen-nhap-lau-trai-phep-gia-cam-1155036.ldo
https://baodaknong.vn/trung-quoc-cap-8-ma-vung-trong-sau-rieng-cho-dak-nong-139952.html
https://baodaknong.vn/trung-quoc-cap-8-ma-vung-trong-sau-rieng-cho-dak-nong-139952.html
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Tuy nhiên, ở rải rác nhiều dự án, có những trường hợp khó mà địa phương vẫn 

chưa thể thực hiện được. “Chúng tôi đã thực hiện 50 quyết định cưỡng chế, nhưng 

cuối cùng không có trường hợp nào phải thực thi. Hi vọng những trường hợp còn lại 

sẽ ủng hộ chứ không phải cưỡng chế”, ông Sương chia sẻ. 

Tại buổi làm việc với UBND TP. Gia Nghĩa mới đây, TUV, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng trước hết phải có cơ chế 

phối hợp. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/giai-phong-mat-bang-o-gia-nghia-mong-khong-phai-

cuong-che-ai-140072.html 

- Đắk Nông đẩy mạnh tín dụng ưu đãi (Thoibaonganhang.vn 09/03). Tính đến 

28/02/2023 tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt hơn 3.721 triệu đồng với 

69.337 hộ vay còn dư nợ, chiếm 41,4% hộ hộ dân toàn tỉnh. 

Hơn 20 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ nói 

chung và hoạt động của Ngân hàng Chi nhánh xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Đắk 

Nông nói riêng đã không ngừng phát triển và trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ 

cho công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và 

xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP… 

Tính đến 28/02/2023 tổng dư nợ trên địa bàn đạt hơn 3.721 triệu đồng với 

69.337 hộ vay còn dư nợ, chiếm 41,4% hộ hộ dân toàn tỉnh (167.434 hộ), với 71 

điểm giao dịch tại Trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn của toàn tỉnh; 1.583 ban 

quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn được hội đoàn thể thành lập UBND cấp xã chấp 

thuận hoạt động tại tất cả các thôn, bon, buôn tổ dân phố; trong đó dư nợ cho vay các 

chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 208 tỷ đồng với 4.751 khách 

hàng vay vốn, chiếm tỷ trọng 5,5%/tổng dư nợ. 

Hiện, nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi ở Đắk Nông đang góp phần quan 

trọng trong việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình giảm 

nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Về đầu trang 

https://thoibaonganhang.vn/dak-nong-day-manh-tin-dung-uu-dai-136918.html 

- PC Đắk Nông: Đầu tư xây dựng, nâng cấp lưới điện (Danviet.vn 08/03). 

Thời gian qua, PC Đắk Nông đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất 

lượng cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân, nhất là trong mùa 

nắng nóng và mưa bão. Năm 2023, Công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các 

công trình xây dựng để nâng cấp hạ tầng lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh. 

Ngoài ra, Công ty tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện xử lý các khiếm 

khuyết trên lưới điện trung, hạ thế, nhằm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và an toàn 

trên địa bàn trong mùa nắng nóng; đồng thời, yêu cầu Điện lực các huyện, thành phố 

bố trí đầy đủ lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, phương tiện để đảm bảo 

kịp thời xử lý sự cố khi xảy ra, nhất là trong tình hình nắng nóng như hiện nay. 

https://baodaknong.vn/giai-phong-mat-bang-o-gia-nghia-mong-khong-phai-cuong-che-ai-140072.html
https://baodaknong.vn/giai-phong-mat-bang-o-gia-nghia-mong-khong-phai-cuong-che-ai-140072.html
https://thoibaonganhang.vn/dak-nong-day-manh-tin-dung-uu-dai-136918.html
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Với sự chủ động đầu tư, nâng cấp, cải tạo hạ tầng lưới điện cùng việc đẩy 

nhanh tiến độ đóng điện các công trình chống quá tải mùa nắng nóng, PC Đắk Nông 

đã và đang nỗ lực để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ khách hàng 

trong mùa nắng nóng 2023. Về đầu trang 

https://danviet.vn/pc-dak-nong-dau-tu-xay-dung-nang-cap-luoi-dien-

20230308095623654.htm 

- Ảm đạm thị trường nhà đất (Baodaknong.vn 09/03). Gần 1 năm nay, thị trường 

nhà đất ở Đắk Nông rơi vào cảnh ảm đạm. Dù nhiều người đã chấp nhận giảm giá sâu 

so với thời điểm “sốt đất”, nhưng các giao dịch về nhà đất vẫn rất khó diễn ra. 

Thị trường chững lại, giá đất nền tại khu vực vùng ven đô thị còn giảm sâu 

hơn. Các lô đất nông nghiệp được tách thửa trước đây được rao bán với giá rẻ hơn 

50% so với lúc “sốt đất”. 

Theo chủ một văn phòng công chứng ở Gia Nghĩa, lượng giao dịch về đất đai 

từ đầu năm tới nay cực kỳ ảm đạm. So với số lượng chuyển nhượng cùng kỳ năm 

trước, các giao dịch chuyển nhượng chỉ đạt khoảng 20%. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/am-dam-thi-truong-nha-dat-140141.html 

 

 

III. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- Đắk Nông: Khởi công nâng cấp điểm trường mầm non (Qdnd.vn 02/03; 

Cadn.com.vn 03/03). Sáng 2-3, tại bản Tân Lập, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông, Công an tỉnh Đắk Nông cùng với Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) phối 

hợp với Công ty bất động sản Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã tổ chức lễ khởi công 

nâng cấp điểm trường mầm non Hoa Ban. Đây là điểm trường đặt ở vùng sâu, vùng 

xa, vùng đặc biệt khó khăn, cực nam của Tây Nguyên. 

Thượng tá Nay Gia Phú, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk 

Nông và Thượng tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 720 

(Binh đoàn 16) tham dự buổi lễ và làm nghi thức động thổ. 

Trường mầm non Hoa Ban được hình thành từ các nhóm trẻ của Trung đoàn 

720, năm 2009 thành lập trường và bàn giao về địa phương quản lý. Hiện tại trường 

có 39 cán bộ, công nhân viên, gồm 6 điểm trường, 17 nhóm lớp với 517 học sinh 

trong đó 448 học sinh là người dân tộc Mông (chiếm 86,66%). 

Trong đợt xây dựng nâng cấp này, các đơn vị sẽ giúp nhà trường sửa chữa, 

nâng cấp 4 phòng học với trị giá gần 500 triệu đồng (nguồn tài trợ trong đợt này do 

Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công ty bất động sản Gia Nghĩa tài trợ). Về đầu 

trang 

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/dak-nong-khoi-cong-nang-cap-diem-

truong-mam-non-720494 

https://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/khoi-cong-du-an-nang-cap-diem-

truong-mam-non-vung-sau-vung-xa-i685268/ 

https://danviet.vn/pc-dak-nong-dau-tu-xay-dung-nang-cap-luoi-dien-20230308095623654.htm
https://danviet.vn/pc-dak-nong-dau-tu-xay-dung-nang-cap-luoi-dien-20230308095623654.htm
https://baodaknong.vn/am-dam-thi-truong-nha-dat-140141.html
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/dak-nong-khoi-cong-nang-cap-diem-truong-mam-non-720494
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/dak-nong-khoi-cong-nang-cap-diem-truong-mam-non-720494
https://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/khoi-cong-du-an-nang-cap-diem-truong-mam-non-vung-sau-vung-xa-i685268/
https://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/khoi-cong-du-an-nang-cap-diem-truong-mam-non-vung-sau-vung-xa-i685268/
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https://cadn.com.vn/cong-an-dak-nong-khoi-cong-du-an-nang-cap-diem-

truong-mam-non-o-dia-ban-vung-sau-vung-xa-post274071.html 

- Ðinh Văn Yến: Đảng viên trẻ tiêu biểu của Bộ đội biên phòng Ðắk Nông 

(Baodaknong.vn 02/03). Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, Đại úy Đinh Văn Yến, Trợ 

lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 

tỉnh Đắk Nông là một trong những tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu của Bộ đội biên 

phòng Đắk Nông trong lao động và học tập theo gương Bác Hồ. 

Những nỗ lực của cá nhân Đại úy Đinh Văn Yến và tuổi trẻ BĐBP tỉnh Đắk 

Nông đã góp phần thực hiện tốt Phong trào “Thanh niên BĐBP rèn đức, luyện tài, 

xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, 

cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, khẳng định  sức trẻ của 

đoàn viên, thanh niên biên phòng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây 

dựng Đảng trong sạch vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới 

quốc gia. 

Với các cách làm sáng tạo, năng động, linh hoạt, anh Yến vinh dự được Bộ Tư 

lệnh BĐBP, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Tỉnh đoàn Ninh Thuận, Đắk Nông, 

tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, Đại úy Đinh Văn Yến là 1 trong 10 đảng 

viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo 

Đảng” lần thứ 16, năm 2022 do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh 

nghiệp Trung ương tổ chức. Anh Yến được Bộ tư lệnh BĐBP tuyên dương là gương 

mặt trẻ triển vọng toàn quốc năm 2021. Về đầu trang 

https://dangcongsan.vn/tieng-noi-dang-vien-tre/%C3%B0inh-van-yen-dang-

vien-tre-tieu-bieu-cua-bo-doi-bien-phong-%C3%B0ak-nong-632284.html 

- Chương trình gặp mặt “Điểm hẹn biên cương - Hải đảo” (Baodaknong.vn 

02/03). Sáng 2/3, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn Đắk Nông 

tổ chức Chương trình gặp mặt “Điểm hẹn biên cương - Hải đảo”, nhân dịp Kỷ niệm 

64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023) và 34 năm Ngày 

Biên phòng toàn dân. Đồng chí Hà Thị Hạnh, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và 100 (CCB) tiêu biểu là Bộ đội 

Hải quân và Bộ đội Biên phòng. 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 64 năm xây 

dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội biên phòng qua các thời kỳ. 

Từ khi thành lập, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Việt Nam đã không quản ngại khó 

khăn gian khổ, hi sinh, đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng, khắc phục khó khăn 

kiên cường, bám trụ nơi biên giới, hải đảo lập nên nhiều chiến công hiển hách và 

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. 

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng quà lưu niệm cho các hội viên CBB là Bộ đội 

Biên phòng và Bộ đội Hải quân tiêu biểu. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/chuong-trinh-gap-mat-diem-hen-bien-cuong-hai-dao-

139526.html 

https://cadn.com.vn/cong-an-dak-nong-khoi-cong-du-an-nang-cap-diem-truong-mam-non-o-dia-ban-vung-sau-vung-xa-post274071.html
https://cadn.com.vn/cong-an-dak-nong-khoi-cong-du-an-nang-cap-diem-truong-mam-non-o-dia-ban-vung-sau-vung-xa-post274071.html
https://dangcongsan.vn/tieng-noi-dang-vien-tre/%C3%B0inh-van-yen-dang-vien-tre-tieu-bieu-cua-bo-doi-bien-phong-%C3%B0ak-nong-632284.html
https://dangcongsan.vn/tieng-noi-dang-vien-tre/%C3%B0inh-van-yen-dang-vien-tre-tieu-bieu-cua-bo-doi-bien-phong-%C3%B0ak-nong-632284.html
https://baodaknong.vn/chuong-trinh-gap-mat-diem-hen-bien-cuong-hai-dao-139526.html
https://baodaknong.vn/chuong-trinh-gap-mat-diem-hen-bien-cuong-hai-dao-139526.html
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- Đoàn thanh niên VNPT khởi động tháng thanh niên năm 2023 

(TTXVN/Bnews.vn 04/03). Đoàn thanh niên VNPT phối hợp với Tỉnh Đoàn Đăk 

Nông tổ chức nhiều hoạt động tháng Thanh niên năm 2023 với Chủ đề “Thanh niên 

tiên phong trong chuyển đổi số”. 

Chương trình thuộc chuỗi các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua sôi nổi 

của tuổi trẻ cả nước trong tháng Thanh niên năm 2023, thiết thực thi đua lập nhiều 

thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931-26/3/2023). 

Với mong muốn phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng 

hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động chuyển đổi số của thanh niên, góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội. 

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Đắk Nông và Đoàn Tập đoàn VNPT đã ký thỏa thuận 

hợp tác về việc thúc đẩy chuyển đổi số cộng đồng. 

Sau lễ ra quân, Ban tổ chức đã triển khai các hoạt động hưởng ứng: 60 đội hình 

thanh niên tình nguyện trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tổ chức ra quân hướng dẫn người dân 

về các nội dung chuyển đổi số,  hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng công dân, 

ứng dụng doanh nghiệp như Đắk Nông - C, VNPT-Money, BHXH, VNeID …   Về 

đầu trang 

https://bnews.vn/doan-thanh-nien-vnpt-khoi-dong-thang-thanh-nien-nam-

2023/282983.html 

- Hiệu trưởng đứng lớp thấu hiểu nhiều điều (Giaoducthoidai.vn 04/03). Việc 

duy trì giảng dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng góp phần giúp nhà quản lý đưa 

ra những chỉ đạo đúng đắn, sâu sát... 

Cô Lê Thị Anh, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS & THPT Đăk GLong 

(huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông), cho rằng việc giảng dạy giúp cán bộ quản lý 

đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ với khó khăn của giáo viên khi lên lớp. Thông qua 

các tiết dạy, ban giám hiệu có thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, học 

sinh, từ đó điều chỉnh công tác quản lý tối ưu nhất. 

Tuy nhiên, cán bộ quản lý khi tham gia dạy học trực tiếp có thể gặp phải một số 

khó khăn như khối lượng công việc lớn, không có điều kiện nghiên cứu sâu chuyên 

môn... Mặt khác, nhiều học sinh sẽ tỏ ra e ngại khi thầy cô dạy là hiệu trưởng, hiệu 

phó vì ít có thời gian làm việc trực tiếp. 

Cô Lê Thị Anh chia sẻ: Khi tạm rời vai trò quản lý, tôi luôn tự nhắc bản thân cố 

gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của giáo viên bộ môn. Để làm được điều này, tôi 

thường tranh thủ tự học để nâng cao chuyên môn, trực tiếp tham gia các sinh hoạt của 

nhóm chuyên môn và học hỏi từ đồng nghiệp. 

“Lên lớp dạy học, cán bộ quản lý phải ghi nhớ mình đang thực hiện vai trò của 

giáo viên bộ môn. Việc đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp 

phù hợp với yêu cầu của chương trình dạy học, nhiệt tình trong từng tiết dạy, toàn 

tâm với học sinh là cách tốt nhất để xóa đi áp lực…”, cô Lê Thị Anh bày tỏ. 

https://bnews.vn/doan-thanh-nien-vnpt-khoi-dong-thang-thanh-nien-nam-2023/282983.html
https://bnews.vn/doan-thanh-nien-vnpt-khoi-dong-thang-thanh-nien-nam-2023/282983.html
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Với vai trò quản lý và tham gia giảng dạy theo quy định đầy đủ, cô Trần Thị Hợi 

gặp một số khó khăn như: Giờ dạy trùng với lịch đi kiểm tra, đi họp. Do đó, với lịch 

công tác có sẵn, cô Hợi chủ động đổi tiết dạy cho giáo viên bộ môn và dạy vào hôm 

trước; Nếu lịch đột xuất, đổi tiết và dạy thay cho giáo viên hôm sau nhưng vẫn đảm 

bảo đứng lớp 2 tiết/tuần. Về đầu trang 

https://giaoducthoidai.vn/hieu-truong-dung-lop-thau-hieu-nhieu-dieu-

post627804.html 

- Nhôm Đắk Nông: Tổ chức hội thi cắm hoa “Duyên dáng DNA” 

(Tapchicongthuong.vn 05/03). Chiều 3/3, Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV (DNA) tổ 

chức Hội thi cắm hoa với chủ đề “Duyên dáng DNA”. Đây là hoạt động ý nghĩa, 

chào mừng Kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/2010 - 8/3/2023).  

Hội thi thu hút 30 thí sinh đến từ 15 Công đoàn bộ phận. Trong thời gian 60 

phút, các đội thi thực hành cắm hoa và 03 phút dành cho phần thi thuyết trình. 

Kết quả, giải Nhất thuộc về Công đoàn bộ phận Kế toán- Tổ chức. 02 giải Nhì 

thuộc về Công đoàn bộ phận Kết tinh và Công đoàn bộ phận Quản lý chất lượng, 03 

giải Ba thuộc về phần thi xuất sắc của các Công đoàn bộ phận Văn Phòng, Cô đặc - 

Nước Khí nén, Điều hành - Lắng rửa và 9 giải Khuyến khích cho các đội còn lại. Về 

đầu trang 

https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhom-dak-nong-to-chuc-hoi-thi-cam-hoa-

duyen-dang-dna-103188.htm 

- Vụ án 6 cựu chiến binh “hủy hoại rừng” ở Đắk Nông: Hội Cựu chiến binh 

Việt Nam làm việc với 6 hội viên (Thanhnien.vn 04/03). Ngày 3.3, trao đổi với PV 

Thanh Niên, ông Lê Minh Tiến, Phó ban Pháp luật Hội Cựu chiến binh VN, cho biết 

đã có buổi làm việc với các hội viên bị Viện KSND TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) truy tố 

về tội "hủy hoại rừng". 

Theo ông Tiến, cuối năm 2022, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông có công văn 

đề nghị Hội Cựu chiến binh VN kiến nghị với các cơ quan chức năng sớm thực hiện 

quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM, để khôi phục lại quyền 

lợi cho 6 hội viên. Ngoài ra, thông qua những bài báo do Thanh Niên phản ánh, Hội 

Cựu chiến binh VN đã cử ông Tiến đến làm việc và tiếp xúc với các bị can để nắm 

thêm thông tin mới nhất về vụ án. 

Theo cáo trạng, tại cuộc họp đầu năm 2015, các hội viên Chi hội Cựu chiến binh 

thôn 6, xã Trường Xuân, H.Đắk Song (Đắk Nông) đồng ý phát dọn đất rừng tại lô 3, 

lô 6, khoảnh 1, tiểu khu 1710 (TX.Gia Nghĩa) để trồng cây keo gây quỹ hoạt động. 

Đây là đất rừng, do UBND tỉnh Đắk Nông giao cho Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa 

quản lý. Trong 2 ngày của tháng 1.2015 và 2 ngày của tháng 4.2015, các hội viên của 

Chi hội chặt cây bụi, dây leo… chờ khô sẽ đốt. Theo kết luận giám định ngày 

24.4.2015, rừng bị hủy hoại 0,98 ha, là rừng sản xuất, thiệt hại hơn 53 triệu đồng. Sáu 

cựu chiến binh bị đề nghị truy tố, gồm: Đỗ Mạnh Hùng (61 tuổi), Ngân Xuân Dũng 

https://giaoducthoidai.vn/hieu-truong-dung-lop-thau-hieu-nhieu-dieu-post627804.html
https://giaoducthoidai.vn/hieu-truong-dung-lop-thau-hieu-nhieu-dieu-post627804.html
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhom-dak-nong-to-chuc-hoi-thi-cam-hoa-duyen-dang-dna-103188.htm
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhom-dak-nong-to-chuc-hoi-thi-cam-hoa-duyen-dang-dna-103188.htm
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(63 tuổi), Vũ Tất Đắc (70 tuổi), Hoàng Văn Sằn (66 tuổi), Nguyễn Nam Thái (56 

tuổi) và Cao Minh Điến (55 tuổi). 

Chấp hành xong hình phạt, 6 cựu chiến binh tiếp tục gửi đơn kêu oan. Năm 

2020, Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM nêu ra 9 vấn đề cho thấy chưa 

đủ căn cứ buộc tội các bị cáo; chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy cả hai bản án để điều 

tra lại. Về đầu trang 

https://thanhnien.vn/vu-an-6-cuu-chien-binh-huy-hoai-rung-o-dak-nong-hoi-

cuu-chien-binh-viet-nam-lam-viec-voi-6-hoi-vien-185230304013348645.htm 

- Vướng về nguồn kinh phí, các tỉnh gặp khó khi triển khai học bạ điện tử 

(Giaoduc.net.vn 06/03). Triển khai học bạ điện tử đồng bộ và bỏ học bạ giấy là điều 

mong chờ của thầy cô và lãnh đạo ngành giáo dục các địa phương hiện nay. Tuy 

nhiên, tiến độ thực hiện học bạ điện tử ở mỗi tỉnh thành lại khác nhau, cách thức triển 

khai ở mỗi trường học cũng không hoàn toàn giống nhau. 

Chính vì vậy, đến nay, nhiều thầy cô vẫn phải sử dụng đồng thời học bạ điện tử 

và học bạ giấy, thậm chí có địa phương việc chuyển đổi số trong trường học còn 

chậm trễ. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Phòng Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Đắk Nông cho biết, việc triển khai học bạ điện tử đối với địa bàn tỉnh 

còn gặp nhiều khó khăn, vì cần sự đồng bộ giữa các trường học. 

Với địa bàn tỉnh Đắk Nông, có nhiều trường vùng sâu vùng xa, điều kiện cơ sở 

vật chất khó khăn nên chưa thể đảm bảo tính đồng bộ giữa các trường. 

Dù có học bạ điện tử nhưng tuyển sinh ĐH có nơi vẫn yêu cầu học bạ giấy, vì 

sao? 

Bên cạnh đó, việc thực hiện học bạ điện tử cũng đòi hỏi nâng cao năng lực quản 

lý cho các trường, cần quy chế quản lý chặt chẽ hơn ở các đơn vị. 

Trong thời gian tới, ngành giáo dục tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành triển khai để 

sớm thực hiện đồng bộ được học bạ điện tử. Về đầu trang 

https://giaoduc.net.vn/vuong-ve-nguon-kinh-phi-dak-lak-gap-kho-khi-trien-khai-

hoc-ba-dien-tu-post233499.gd 

- Phát động Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” 

(Baodaknong.vn 04/03). Sáng 4/3, tại TP. Gia Nghĩa, Đoàn khối Các cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Thành đoàn Gia Nghĩa tổ chức lễ phát động hưởng 

ứng Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” chặng 9, năm 2023. 

Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” chặng 9 được triển khai từ ngày 

3/3 – 26/3/2023 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên trong Khối và 

địa bàn TP. Gia Nghĩa. 

Sau lễ phát động, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia chạy bộ 

quanh khu vực Tượng đài N’Trang Lơng để hưởng ứng chương trình. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/phat-dong-chuong-trinh-nhung-buoc-chan-vi-cong-dong-

139636.html 

https://thanhnien.vn/vu-an-6-cuu-chien-binh-huy-hoai-rung-o-dak-nong-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-lam-viec-voi-6-hoi-vien-185230304013348645.htm
https://thanhnien.vn/vu-an-6-cuu-chien-binh-huy-hoai-rung-o-dak-nong-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-lam-viec-voi-6-hoi-vien-185230304013348645.htm
https://giaoduc.net.vn/vuong-ve-nguon-kinh-phi-dak-lak-gap-kho-khi-trien-khai-hoc-ba-dien-tu-post233499.gd
https://giaoduc.net.vn/vuong-ve-nguon-kinh-phi-dak-lak-gap-kho-khi-trien-khai-hoc-ba-dien-tu-post233499.gd
https://baodaknong.vn/phat-dong-chuong-trinh-nhung-buoc-chan-vi-cong-dong-139636.html
https://baodaknong.vn/phat-dong-chuong-trinh-nhung-buoc-chan-vi-cong-dong-139636.html
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- Tỉnh có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất và thấp nhất Việt Nam (Cafef.vn 07/03). 

Theo Báo cáo Điều tra lao động việc làm năm 2021 Tổng cục Thống kê vừa công bố, 

năm 2021, cả nước có gần 1,5 triệu người thất nghiệp; trong đó, khu vực thành thị 

chiếm 51,6%, nam chiếm số đông hơn nữ với 53,9% tổng số người thất nghiệp. 

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động (nam từ 15 đến 60 tuổi 3 tháng và nữ từ 15 

đến 55 tuổi 4 tháng - theo Bộ luật Lao động 2019) của Việt Nam năm 2021 là 3,20%; 

trong đó, ở khu vực thành thị là 4,33%, khu vực nông thôn là 2,50%. 

So sánh giữa các vùng kinh tế - xã hội, Đông Nam Bộ hiện là vùng có tỷ lệ thất 

nghiệp trong độ tuổi cao nhất (4,66%), tiếp theo là Đồng bằng sông Cửu Long 

(4,05%). Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thuộc về Tây Nguyên (0,96%). Thành phố Hồ 

Chí Minh có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nhiều so với Hà Nội (6,40% so với 2,68%). 

Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có tỷ lệ thất nghiệp với lao động trên 15 tuổi cao nhất, 

đứng thứ hai là Đà Nẵng, thứ ba là Lạng Sơn, tiếp sau đó là Tiền Giang và TP. HCM. 

Ở chiều ngược lại, Điện Biên là tỉnh có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, theo sau đó là các 

tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Đắc Nông, Gia Lai và đứng thứ 5 là Phú Thọ. Về đầu 

trang 

https://cafef.vn/tinh-co-ty-le-that-nghiep-cao-nhat-va-thap-nhat-viet-nam-

20230307093907444.chn 

- Đắk Nông: Nỗ lực bố trí tái định cư cho người dân trong vùng dự án (Tài 

nguyên và Môi trường 07/03, tr4). Sau hơn 15 năm thực hiện dự án Nhà máy Alumin 

Nhân Cơ, đến nay, có 135/560 lô tái định cư (TĐC) được cấp cho người dân. Hiện 

tại, UBND tỉnh Đắk Nông đang ráo riết chỉ đạo UBND huyện Đắk R’Lấp cùng các 

sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, phối hợp với Công ty Nhôm Đắk Nông nhanh 

chóng bố trí đất cho người dân và các hộ đồng bào tại chỗ có đất bị thu hồi để làm dự 

án. 

Hiện nay, UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã giao UBND huyện Đắk R’lấp khẩn trương 

xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng 6 

khu TĐC theo quy định. Việc xây dựng kế hoạch phải rõ ràng, cụ thể, hoàn thành 

trong năm 2023. Huyện Đắk R’lấp cần xem xét điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu 

TĐC đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, phải bảo đảm phù hợp phong tục tập quán 

gắn với tạo điều kiện đất sản xuất và nhu cầu của người dân. Tỉnh Đắk Nông còn yêu 

cầu Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (chủ đầu tư) chủ động kinh phí để thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các TĐC cư theo quy định. Về đầu 

trang 

- Đã tinh giản 10% biên chế, có phòng GD vẫn thấp thỏm lo tiếp tục bị cắt 

giảm  (Giaoduc.net.vn 07/03). Dù đã tinh giản 10% biên chế, có Phòng GD vẫn thấp 

thỏm lo bị giảm tiếp người làm, do số nhân sự đang nhiều nhất trong các đơn vị sự 

nghiệp cần tinh giản. 

https://cafef.vn/tinh-co-ty-le-that-nghiep-cao-nhat-va-thap-nhat-viet-nam-20230307093907444.chn
https://cafef.vn/tinh-co-ty-le-that-nghiep-cao-nhat-va-thap-nhat-viet-nam-20230307093907444.chn
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một vị Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ở tỉnh Đắk Nông cho biết, 

Phòng không có chuyên viên mảng trung học cơ sở và mầm non. 

Chia sẻ về thực hiện biệt phái cán bộ quản lý trường học về làm việc tại Phòng, vị 

này cho biết, khi Phòng có việc cần giúp, Phòng sẽ huy động, đề nghị cán bộ này 

tham gia làm việc. Cán bộ quản lý sẽ làm việc 2 nơi (ở trường và ở Phòng) và vẫn 

hưởng lương ở trường, không có chế độ ở Phòng vì không có văn bản nào quy định. 

Thiếu chuyên viên phụ trách chuyên môn bậc trung học cơ sở và mầm non nên hiện 

các lãnh đạo Phòng phải kiêm nhiệm thêm, việc nhiều nên hiệu quả tham mưu, chỉ 

đạo hoạt động giáo dục không đạt như mong muốn. 

Mong muốn cấp thiết nhất của Phòng là có thêm 2 chuyên viên nữa để phụ trách bậc 

mầm non và trung học cơ sở, đảm bảo tập trung chỉ đạo chuyên môn sâu hơn, cán bộ 

lãnh đạo Phòng đỡ vất vả, công việc được san sẻ, giảm áp lực, tạo hiệu lực quản lý 

giáo dục và đào tạo tốt hơn. Về đầu trang 

https://giaoduc.net.vn/da-tinh-gian-10-bien-che-co-phong-gd-van-thap-thom-lo-tiep-

tuc-bi-cat-giam-post233470.gd 

- Tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người 

(Truyenhinhdaknong.vn 07/03). Ngày 6/3 UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn 

số 965 chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người. 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường phối hợp liên 

ngành giữa các cơ quan thú y, y tế và các đơn vị có liên quan trong việc giám sát phát 

hiện dịch cúm trên gia cầm, đặc biệt là tại các cửa khẩu và các điểm buôn bán gia 

cầm sống; kịp thời chia sẻ thông tin và phối hợp triển khai trong điều tra xử lý dịch 

quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 

của liên Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Các cơ quan chức năng và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người 

dân về các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người. Về đầu trang 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/tang-cuong-cong-tac-phong-chong-cum-gia-cam-

lay-sang-nguoi-19478.htm 

- Đắk Nông: Sẽ kiểm tra lĩnh vực bảo vệ môi trường dự án xây dựng chợ 

Gia Nghĩa (Baodaknong.vn 07/03). Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông 

mới ban hành Quyết định số 48 về việc, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 

2023. 

Trong đó, có nội dung, sẽ kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với dự án 

đầu tư xây dựng chợ Gia Nghĩa Tổ 2, phường Nghĩa Thành, Tp. Gia Nghĩa của Công 

ty CP xây dựng GIQ làm chủ đầu tư. 

Cũng liên quan đến dự án đầu tư xây dựng chợ Gia Nghĩa, ông Thạch Cảnh Tịnh, 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa đã có Văn bản số 2376/UBND-KT thông 

tin về những vấn đề liên quan đến Dự án Chợ Gia Nghĩa giai đoạn 2 của Công ty Cổ 

phần xây dựng GIQ. 

https://giaoduc.net.vn/da-tinh-gian-10-bien-che-co-phong-gd-van-thap-thom-lo-tiep-tuc-bi-cat-giam-post233470.gd
https://giaoduc.net.vn/da-tinh-gian-10-bien-che-co-phong-gd-van-thap-thom-lo-tiep-tuc-bi-cat-giam-post233470.gd
https://truyenhinhdaknong.vn/news/tang-cuong-cong-tac-phong-chong-cum-gia-cam-lay-sang-nguoi-19478.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/tang-cuong-cong-tac-phong-chong-cum-gia-cam-lay-sang-nguoi-19478.htm
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Việc nhà đầu tư xây dựng các hạng mục khi chưa hoàn thành công tác đấu giá đất 

giai đoạn 2 của dự án là chưa đúng quy định. Dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh Đắk 

Nông cấp phép xây dựng. Việc Công ty Cổ phần xây dựng GIQ bán, cho thuê một số 

điểm kinh doanh ki ốt thuộc giai đoạn 2 của dự án là thỏa thuận giữa doanh nghiệp và 

người dân, đến nay nhà đầu tư chưa báo cáo UBND thành phố. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/dak-nong-se-kiem-tra-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-du-an-xay-

dung-cho-gia-nghia-139990.html 

- Đắk Nông quy tụ lòng dân để phát triển (Baodaknong.vn 08/03). Thời gian 

qua, Tỉnh ủy Đắk Nông luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều 

giải pháp đồng bộ để xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Các cơ quan, địa phương phát huy quyền làm chủ của Nhân dân bằng nhiều hình thức 

đa dạng, phong phú. Theo đó, các phần việc liên quan đến Nhân dân được địa 

phương công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cổng thông tin điện 

tử, niêm yết tại trụ sở theo quy định. Việc phân công trách nhiệm, quy định rõ nội 

dung, hình thức, phạm vi, thời gian, địa điểm công khai để Nhân dân dễ biết, dễ hiểu, 

dễ giám sát được thực hiện tốt. 

Ngoài ra, người dân còn phát huy dân chủ trực tiếp của mình qua các hoạt động hội 

họp cộng đồng; phiếu xin ý kiến Nhân dân trước những vấn đề cụ thể của địa 

phương; tiếp xúc cử tri, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp... 

Cùng với việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp, ngành quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và 

lợi ích chính đáng của các tầng lớp Nhân dân. Từ đó, vận động, lôi cuốn Nhân dân 

tham gia mạnh mẽ vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, ngành 

phát động. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/dak-nong-quy-tu-long-dan-de-phat-trien-140003.html 

- Đắk Nông: Bàn giao công trình Điện năng lượng chiếu sáng Đồn Đạo 

Trung (Moitruongvadothi.vn 08/03). Ngày 07/3/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Đắk Song (Đắk Nông) đã tổ chức Lễ bàn giao công trình "Điện năng lượng chiếu 

sáng Đồn Đạo Trung" tại thôn 9, xã Nâm N’Jang. 

Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (ngày 01/01/2004- 

01/01/2023), 113 năm Ngày quốc tế Phụ nữ và 1983 năm khởi nghĩa hai Bà Trưng. 

Chiều ngày 07/3/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đắk Song ( Đắk Nông) đã tổ 

chức Lễ bàn giao công trình "Điện năng lượng chiếu sáng Đồn Đạo Trung" tại thôn 9, 

xã Nâm N’Jang. 

Sau hơn 2 tháng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đắk Song phát động phong trào thi đua 

với Công trình "Điện năng lượng chiếu sáng Đồn Đạo Trung" đến nay công trình đã 

hoàn thành và bàn giao cho UBND huyện quản lý đưa vào sử dụng. Công trình có 

tổng nguồn vốn là 90 triệu động, từ nguồn đóng góp, ủng hộ của cán bộ, hội viên phụ 

nữ trong toàn huyện. 

https://baodaknong.vn/dak-nong-se-kiem-tra-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-du-an-xay-dung-cho-gia-nghia-139990.html
https://baodaknong.vn/dak-nong-se-kiem-tra-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-du-an-xay-dung-cho-gia-nghia-139990.html
https://baodaknong.vn/dak-nong-quy-tu-long-dan-de-phat-trien-140003.html


                                                                                   Bản tin Điểm báo số 556 

     

25 

Nhân dịp này, UBND huyện Đắk Song tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Về đầu trang 

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-ban-giao-cong-trinh-dien-nang-luong-

chieu-sang-don-dao-trung-a124802.html 

- Đắk Nông chỉ đạo phát huy giá trị di sản văn hóa (Laodong.vn 08/03). 

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh về 

việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối 

hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan, 

hằng năm, hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác dệt thổ cẩm; tổ chức các hội thi tay 

nghề giỏi dệt thổ cẩm từ cấp thôn, buôn đến cấp tỉnh. 

Trong đó, có hình thức vinh danh các nghệ nhân dệt thổ cẩm có tay nghề giỏi nhằm 

khuyến khích, động viên người dân tự hào và góp công sức của mình vào công tác 

bảo tồn nghề dệt thổ cẩm và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

Sau đó, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xem xét, đề 

nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo quy định. Về đầu trang 

https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/dak-nong-chi-dao-phat-huy-gia-tri-di-san-van-

hoa-1155271.ldo 

- Éo le chuyện trò nhìn thấy thầy cô là trốn, mới học lớp 9 đã nằng nặc đòi 

lấy "bạn ấy" làm chồng (Danviet.vn 08/03). Thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh Đắk 

Nông, Đắk Lắk có hàng nghìn học sinh bỏ học giữa chừng. Có nhiều nguyên nhân 

như các em nghỉ học để đi làm, học nghề, thậm chí bỏ học để… lấy chồng. 

Thời gian qua, tại tỉnh Đắk Nông cũng có tình trạng học sinh bỏ học. Tại Trường 

THCS và THPT Lê Hữu Trác (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Đắk Nông), nhiều học 

sinh bỏ học xuống TP.Hồ Chí Minh làm công nhân may. Ngay sau đó nhà trường, 

chính quyền địa phương, các đoàn thể, công an vào cuộc vận động, tuyên truyền các 

em quay về đi học. Trước tình trạng trên, mới đây bà Tôn Thị Ngọc Hạnh- Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản về việc thực hiện các giải pháp khắc phục tình 

trạng học sinh bỏ học tham gia lao động trái quy định. 

Thống kê của ngành giáo dục Đắk Nông, chỉ tính hệ công lập, năm học 2020-2021 

toàn tỉnh có 520 học sinh bỏ học, sang năm học 2021-2022, con số này lên tới 634. 

Đa số học sinh bỏ học rơi vào bậc THCS. Tình trạng học sinh bỏ học xuất phát từ 

nhiều nguyên nhân, diễn ra phổ biến ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, có nhiều 

đồng bào dân tộc thiểu số... Về đầu trang 

https://danviet.vn/eo-le-chuyen-hoc-sinh-bo-hoc-tron-thay-co-moi-hoc-lop-9-da-

nang-nac-doi-lay-ban-ay-lam-chong-2023030609082089.htm 

- Thái Nhã Vân làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 

2023 (Thanhnien.vn 07/03). Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 được 

UBND Đắk Nông và Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Nông chấp thuận tổ chức theo quyết 

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-ban-giao-cong-trinh-dien-nang-luong-chieu-sang-don-dao-trung-a124802.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-ban-giao-cong-trinh-dien-nang-luong-chieu-sang-don-dao-trung-a124802.html
https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/dak-nong-chi-dao-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-1155271.ldo
https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/dak-nong-chi-dao-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-1155271.ldo
https://danviet.vn/eo-le-chuyen-hoc-sinh-bo-hoc-tron-thay-co-moi-hoc-lop-9-da-nang-nac-doi-lay-ban-ay-lam-chong-2023030609082089.htm
https://danviet.vn/eo-le-chuyen-hoc-sinh-bo-hoc-tron-thay-co-moi-hoc-lop-9-da-nang-nac-doi-lay-ban-ay-lam-chong-2023030609082089.htm
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định số 7126/UBND-KGVX. Thời gian tổ chức từ ngày 13.3 đến 23.3. Giám khảo 

của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 gồm: Thái Nhã Vân - Hoa hậu Văn 

hóa Thế giới 2022; Nam Em - Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015; Hoa hậu 

Siêu quốc gia 2013 - Mutya Johanna Datul… 

Trong hơn 10 ngày diễn ra cuộc thi tại Đắk Nông, các thí sinh sẽ tham gia các vòng 

thi như: Phỏng vấn, tài năng, trang phục dạ hội, trang phục dân tộc, trang phục thể 

thao. Song song với các phần thi chính, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức 

như giao lưu văn hóa nghệ thuật, từ thiện, tham quan và chụp ảnh tại các điểm di sản, 

danh thắng…, qua đó góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Đắk Nông. Cuộc thi sẽ có 4 

vương miện trị giá hơn 8 tỉ đồng, dành cho các ngôi vị cao nhất: Hoa hậu, Á hậu 1, Á 

hậu 2 và Hoa hậu Đại sứ. Đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 dự 

kiến sẽ diễn ra vào tối 21.3 tại TP Gia Nghĩa - tỉnh Đắk Nông và được truyền hình 

trực tiếp trên kênh PTD cùng các đài địa phương khác. Về đầu trang 

https://thanhnien.vn/thai-nha-van-lam-giam-khao-cuoc-thi-hoa-hau-doanh-nhan-toan-

cau-2023-185230307202826969.htm 

- Công an Đắk Nông tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế 

phụ nữ 8/3 (Cadn.com.vn 08/03). Ngày 8/3 Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức chương 

trình tọa đàm chào mừng 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2023), 1983 

năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dự và chỉ đạo buổi tọa đàm có Đại tá Bùi Quang 

Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám  đốc Công an tỉnh. 

Tham dự buổi tọa đàm có Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 

đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; Bí thư Đoàn 

Thanh niên; Chủ tịch, Phó chủ tịch các cấp Hội phụ nữ  trong Công an tỉnh... 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Bùi Quang Thanh đã gửi lời chúc tốt đẹp 

nhất và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Hội Phụ nữ Công an 

Đắk Nông đạt được thời gian qua trong công tác chuyên môn cũng như trong các hoạt 

động phong trào Hội. Đồng thời, mong muốn tất cả các chị em hội viên luôn đoàn 

kết, thống nhất, tương trợ giúp đỡ nhau, năng động, sáng tạo trong công việc nhằm 

xây dựng Hội Phụ nữ Công an Đák Nông ngày càng vững mạnh, phát triển, góp phần 

cùng toàn lực lượng Công an tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụbảo đảm ANTT, 

xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, 

hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Về đầu trang 

https://cadn.com.vn/cong-an-dak-nong-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-113-

nam-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-post274310.html 

- Bác sĩ đông y ở Đắk Nông vào rừng hái thuốc giúp bệnh nhân nghèo 
(Laodong.vn 09/03). Định kỳ hằng tháng, các lương y ở Hội Đông y tỉnh Đắk Nông 

đã đến nhiều vùng rừng sâu, núi cao, đối diện nhiều hiểm nguy để săn lùng bằng 

được những cây dược liệu quý về cứu giúp người bệnh. Đáng trân trọng hơn khi 

những vị thuốc quý được sử dụng để chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo, có 

hoàn cảnh khó khăn. Trước khi vào rừng, bác sĩ Trương Văn Minh, Chủ tịch hội  

https://thanhnien.vn/thai-nha-van-lam-giam-khao-cuoc-thi-hoa-hau-doanh-nhan-toan-cau-2023-185230307202826969.htm
https://thanhnien.vn/thai-nha-van-lam-giam-khao-cuoc-thi-hoa-hau-doanh-nhan-toan-cau-2023-185230307202826969.htm
https://cadn.com.vn/cong-an-dak-nong-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-113-nam-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-post274310.html
https://cadn.com.vn/cong-an-dak-nong-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-113-nam-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-post274310.html
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Đông y tỉnh căn dặn mọi người không được làm ồn ào, dẫm đạp lên cây con, làm ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng của cây rừng. 

Theo bác sĩ Minh, từ ngàn đời nay, ông cha ta đã biết khai thác, sử dụng các 

loại lá cây trong tự nhiên để làm thuốc. Trong y học cổ truyền có hàng ngàn bài thuốc 

trị hầu hết các loại bệnh của con người, thậm chí cả bệnh nan y. 

Do đó, cùng với tây y, việc khám, chữa bệnh bằng đông y ngày càng được các 

cơ sở y tế sử dụng. Còn đối với người bệnh thì cũng luôn tin tưởng bởi vì hiệu quả 

lâu dài, không bị tác dụng phụ, gây biến chứng. 

Theo bác sĩ Trương Văn Minh, dịp này đơn vị huy động nhiều người đi hái 

thuốc với tần suất nhiều hơn là là vì Hội Đông y tỉnh đã khai trương Phòng khám 

nhân đạo để khám, chữa bệnh cho người dân bằng phương pháp y học cổ truyền. 

Bệnh nhân nghèo khi đến đây sẽ được châm cứu, phát thuốc miễn phí. Phòng 

khám nhân đạo đi vào hoạt động góp phần chia sẻ gánh nặng với ngành Y tế, giúp bà 

con điều trị các bệnh lý có khả năng dứt điểm lâu dài. Về đầu trang 

https://laodong.vn/nguoi-viet-tu-te/bac-si-dong-y-o-dak-nong-vao-rung-hai-

thuoc-giup-benh-nhan-ngheo-1155573.ldo 

- Muôn cách "kéo" học sinh bỏ học quay lại trường (Danviet.vn 09/03). 

Trong năm học 2020-2021 toàn tỉnh Đắk Nông có 520 học sinh bỏ học, sang năm học 

2021-2022, con số này lên tới 634. Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Đắk 

Nông yêu cầu Sở GDĐT chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ 

biến đến học sinh tác hại của việc bỏ học tham gia lao động trái pháp luật, theo dõi 

nắm bắt tinh thần các em học tập sa sút, có nguy cơ bỏ học để kịp thời hỗ trợ; tăng 

cường các hoạt động giáo dục, hướng nghiệp, tư vấn thị trường lao động, đánh giá 

năng lực bản thân lựa chọn nghề phù hợp. 

Sở LĐTBXH đẩy mạnh thực hiện các giải pháp liên ngành hỗ trợ người dân 

tiếp cận các chương trình, chính sách giảm nghèo, tăng cường thanh tra, giám sát 

chấp hành các quy định pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bỏ học lao 

động trái quy định. 

Các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, 

phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng 

xa, vùng dân tộc thiểu số về các chính sách, pháp luật liên quan đến việc chăm sóc, 

bảo vệ trẻ em và lao động trẻ em; cảnh giác với những đối tượng môi giới lừa đảo, dụ 

dỗ học sinh bỏ học tham gia lao động trái quy định pháp luật. Về đầu trang 

https://danviet.vn/ngan-dong-bo-hoc-20230306093636457.htm 

- Khởi động chương trình Caravan Lan Tỏa Yêu Thương lần thứ 5 - “cho đi 

là còn mãi” (Doanhnghiephoinhap.vn 08/03). Với thông điệp cho đi là còn mãi, các 

chủ doanh nghiệp không chỉ là những người xây dựng và phát triển kinh tế. Họ luôn 

gắn các họat động sản xuất kinh doanh với các hoạt động thiện nguyện xã hội xem nó 

như là sứ mệnh trên hành trình hoàn thiện mình. 

https://laodong.vn/nguoi-viet-tu-te/bac-si-dong-y-o-dak-nong-vao-rung-hai-thuoc-giup-benh-nhan-ngheo-1155573.ldo
https://laodong.vn/nguoi-viet-tu-te/bac-si-dong-y-o-dak-nong-vao-rung-hai-thuoc-giup-benh-nhan-ngheo-1155573.ldo
https://danviet.vn/ngan-dong-bo-hoc-20230306093636457.htm
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Caravan thiện nguyện Lan Tỏa Yêu Thương mong muốn mang yêu thương, sự 

chia sẻ đến với trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa thông qua các hoạt động thiện 

nguyện. Tiếp nối thành công từ những mùa trước, năm nay chương trình Caravan 

thiện nguyện Lan Tỏa Yêu Thương mùa 5 sẽ chính thức được diễn ra từ ngày 3-

6/8/2023 với điểm đến là các em học sinh và đồng bào tại Tà Đùng thuộc xã ĐắK 

Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông. Để cùng “ươm mầm tri thức” cho những 

chủ nhân tương lai của đất nước thông qua hành động thiết thực và ý nghĩa là xây 

dựng “Thư viện tri thức”. Về đầu trang 

https://doanhnghiephoinhap.vn/khoi-dong-chuong-trinh-caravan-lan-toa-yeu-

thuong-lan-thu-5-cho-di-la-con-mai.html 

- Đắk Nông nỗ lực xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho nhân dân 

(Truyenhinhdaknong.vn 08/03). Tại tỉnh Đắk Nông, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số 

trong ngành y tế, Sở y tế đang tích cực triển khai các giải pháp cập nhật, hoàn thiện 

các trường thông tin nâng cao của công dân theo qui định của Bộ y tế, tạo thuận lợi 

trong chăm sóc, điều trị bệnh. 

Xác định thực tế này, ngành y tế tỉnh đang nỗ lực phối hợp chính quyền các địa 

phương, các sở, ngành liên quan rà soát, cập nhật bổ sung thông tin đảm bảo các yêu 

cầu chính xác, tiết kiệm, hiệu quả; Đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu lợi ích 

của hồ sơ sức khỏe điện tử, tích cực phối hợp với ngành y tế trong cung cấp thông tin 

đúng, đủ. 

Khi được đưa vào vận hành đồng bộ, hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử là công 

cụ hỗ trợ đắc lực vào quá trình khám, điều trị bệnh cho công dân như: Thông tin 

chính xác, rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm thiểu giấy tờ kèm theo, nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh. Về đầu trang 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-no-luc-xay-dung-ho-so-suc-

khoe-dien-tu-cho-nhan-dan-20480.htm 

- Cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm ở Tây Nguyên (VTV.vn 09/03). 

Hiện nhiều diện tích rừng ở Tây Nguyên đang có nguy cơ cảnh báo cháy rừng ở cấp 

4, cấp 5 (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm). 

Từ đầu năm đến nay, Tây Nguyên, Nam Bộ chỉ có vài trận mưa trái mùa. Tiết 

trời nắng khô kéo dài khiến thực bì nhiều cánh rừng trở nên khô nỏ, dễ bén lửa. Diện 

tích có nguy cơ cháy rừng đang mở rộng. 

Theo thông tin từ Cục Kiểm lâm, hiện có tới 23 huyện thuộc 4 tỉnh Tây 

Nguyên là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng và An Giang của Nam Bộ đang 

trong vùng cảnh báo cháy cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm. Về đầu trang 

https://vtv.vn/xa-hoi/canh-bao-chay-rung-cap-cuc-ky-nguy-hiem-o-tay-nguyen-

20230309053152338.htm 

IV. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

https://doanhnghiephoinhap.vn/khoi-dong-chuong-trinh-caravan-lan-toa-yeu-thuong-lan-thu-5-cho-di-la-con-mai.html
https://doanhnghiephoinhap.vn/khoi-dong-chuong-trinh-caravan-lan-toa-yeu-thuong-lan-thu-5-cho-di-la-con-mai.html
https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-no-luc-xay-dung-ho-so-suc-khoe-dien-tu-cho-nhan-dan-20480.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/dak-nong-no-luc-xay-dung-ho-so-suc-khoe-dien-tu-cho-nhan-dan-20480.htm
https://vtv.vn/xa-hoi/canh-bao-chay-rung-cap-cuc-ky-nguy-hiem-o-tay-nguyen-20230309053152338.htm
https://vtv.vn/xa-hoi/canh-bao-chay-rung-cap-cuc-ky-nguy-hiem-o-tay-nguyen-20230309053152338.htm
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- Nghĩa tình Bộ đội Biên phòng nơi đầu nguồn biên giới (Qdnd.vn 03/03). 

Những năm qua, Đồn Biên phòng Bu Cháp (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk 

Nông), luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ 

gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Người chiến sĩ “quân hàm xanh” tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ 

thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội nơi đầu nguồn biên giới vững mạnh, 

tạo được niềm tin yêu vững bền trong lòng nhân dân... 

Đồn Biên phòng Bu Cháp giữa những cánh rừng phòng hộ xanh thẫm trên 

vành đai biên giới Tuy Đức. Có thể nói Bu Cháp là Đồn biên phòng xa xôi nhất của 

tỉnh Đắk Nông, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Dường như, mỗi tấc đất, đường 

biên, cột mốc nơi đây đều thấm đẫm mồ hôi, công sức của những người chiến sĩ Biên 

phòng. 

Đồn Biên phòng Bu Cháp còn phối hợp tốt với các ban, ngành đoàn thể của 

địa phương trong việc giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa bàn, đặc biệt 

thực hiện hiệu quả các mô hình an sinh xã hội như: Chương trình “Nâng bước em đến 

trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên 

cương”, mô hình nuôi bò sinh sản, xây dựng nông thôn mới cũng như các phong trào 

vận động quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm các đường lối chủ 

trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước..." Về đầu trang 

https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nghia-tinh-bo-doi-

bien-phong-noi-dau-nguon-bien-gioi-720514 

- Lòng dân miền biên cương (Baodaknong.vn 03/03). Xác định vai trò, trách 

nhiệm của mình, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông đã có nhiều 

cách làm hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào khu vực biên 

giới. Kết quả đạt được là khối đoàn kết quân dân được củng cố và tăng cường sức 

mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền. 

Đắk Wil là xã biên giới nằm phía Tây Bắc huyện Cư Jút, có đường biên giới 

dài 20km giáp với Vương quốc Campuchia. Trên địa bàn xã có Đồn Biên phòng Nậm 

Na và Đồn Biên phòng Đắk Ken, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đóng quân. Thời gian qua, 

các đơn vị biên phòng đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, Nhân dân thực hiện 

tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cải thiện dân sinh, 

nâng cao dân trí, giữ vững chủ quyền lãnh thổ. 

Tham dự Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 được tổ chức tại xã Đắk 

Wil mới đây, đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh phấn khởi, vui mừng khi đồng bào các dân tộc xã Đắk Wil nói riêng và bà con 

Nhân dân trên khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông nói chung đã phối hợp với BĐBP, 

đoàn kết một lòng, sẵn sàng hy sinh để giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. 

Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/long-dan-mien-bien-cuong-139533.html 

https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nghia-tinh-bo-doi-bien-phong-noi-dau-nguon-bien-gioi-720514
https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nghia-tinh-bo-doi-bien-phong-noi-dau-nguon-bien-gioi-720514
https://baodaknong.vn/long-dan-mien-bien-cuong-139533.html
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- Dân yên tâm làm rẫy, bộ đội liên tục tuần tra kiểm soát biên giới 

(Thanhnien.vn 03/03). Một ngày cuối tháng 2, Phóng viên Báo Thanh Niên theo chân 

tổ công tác thuộc lực lượng Đồn biên phòng Đắk Song (Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk 

Nông, nằm ở xã Thuận Hạnh, H.Đắk Song), để thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát 

trên địa bàn. 

Trước khi xuất phát, tổ trưởng tổ công tác căn dặn, nếu gặp người dân đi làm 

rẫy thì các thành viên phải hỏi thăm, hỗ trợ nếu cần; gặp người lạ mặt phải kiểm tra 

giấy tờ tùy thân, phát hiện nghi vấn tội phạm phải lập tức đưa về trụ sở đấu tranh, làm 

rõ. 

Khoảng 9 giờ, tổ công tác len lỏi qua những ngọn đồi cà phê. Thi thoảng lại 

được bà con dân tộc M'Nông vẫy tay chào hỏi. Ngoài súng trên vai, các anh bộ đội 

mang theo cuốc, rựa để dọn dẹp, phát quang bụi rậm xung quanh cột mốc biên giới. 

Trung tá Lương Đình Hùng, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắk Song cho 

hay, trên địa bàn đơn vị quản lý có khoảng 300 hộ dân làm nương rẫy, với 7 cột mốc 

và khoảng 10 km đường biên giáp với Campuchia. Về đầu trang 

https://thanhnien.vn/dan-yen-tam-lam-ray-bo-doi-lien-tuc-tuan-tra-kiem-soat-

bien-gioi-18523022711535348.htm 

- Tòa tuyên phạt bị cáo giết bạn gái rồi đốt xác phi tang (Plo.vn 02/03; 

Congly.vn 02/03; Tienphong.vn 02/03; Baovephapluat.vn 02/03; Vietnamnet.vn 

02/03; Laodong.vn 02/03). Ngày 2-3, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ 

thẩm đối với bị cáo Trần Văn Hiệp (47 tuổi, ngụ thôn Đắk R'Mo, xã Đắk N'Drung, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) về các tội giết người và xâm hại thi thể. 

Tại phiên tòa, Hiệp thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thể hiện sự 

ăn năn hối cải. Trong quá trình điều tra Hiệp đã tác động gia đình đền bù cho gia đình 

bị hại số tiền 40 triệu đồng và chấp nhận đền bù số tiền tổn thất tinh thần cho gia đình 

bị hại 100 triệu đồng theo yêu cầu của bị hại. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hiệp mức án chung thân về 

tội “Giết người”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Xâm hại thi thể”. Tổng hình phạt bị cáo 

Hiệp phải chấp hành là chung thân. Về đầu trang 

https://plo.vn/toa-tuyen-phat-bi-cao-giet-ban-gai-roi-dot-xac-phi-tang-

post722209.html 

https://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/sat-hai-nguoi-tinh-vi-khong-chiu-

tiep-tuc-song-chung-505556.html 

https://tienphong.vn/tuyen-an-chung-than-ke-giet-nguoi-tinh-dot-xac-do-tro-

xuong-suoi-post1514423.tpo 

https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/ban-an-danh-cho-bi-cao-

giet-nguoi-tinh-roi-dot-xac-phi-tang-o-dak-nong-136280.html 

https://vietnamnet.vn/linh-an-chung-than-vi-sat-hai-nguoi-tinh-dot-xac-phi-

tang-2116338.html 

https://laodong.vn/phap-luat/linh-an-chung-than-vi-sat-hai-nguoi-tinh-dot-xac-

phi-tang-1153317.ldo 

https://thanhnien.vn/dan-yen-tam-lam-ray-bo-doi-lien-tuc-tuan-tra-kiem-soat-bien-gioi-18523022711535348.htm
https://thanhnien.vn/dan-yen-tam-lam-ray-bo-doi-lien-tuc-tuan-tra-kiem-soat-bien-gioi-18523022711535348.htm
https://plo.vn/toa-tuyen-phat-bi-cao-giet-ban-gai-roi-dot-xac-phi-tang-post722209.html
https://plo.vn/toa-tuyen-phat-bi-cao-giet-ban-gai-roi-dot-xac-phi-tang-post722209.html
https://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/sat-hai-nguoi-tinh-vi-khong-chiu-tiep-tuc-song-chung-505556.html
https://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/sat-hai-nguoi-tinh-vi-khong-chiu-tiep-tuc-song-chung-505556.html
https://tienphong.vn/tuyen-an-chung-than-ke-giet-nguoi-tinh-dot-xac-do-tro-xuong-suoi-post1514423.tpo
https://tienphong.vn/tuyen-an-chung-than-ke-giet-nguoi-tinh-dot-xac-do-tro-xuong-suoi-post1514423.tpo
https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/ban-an-danh-cho-bi-cao-giet-nguoi-tinh-roi-dot-xac-phi-tang-o-dak-nong-136280.html
https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/ban-an-danh-cho-bi-cao-giet-nguoi-tinh-roi-dot-xac-phi-tang-o-dak-nong-136280.html
https://vietnamnet.vn/linh-an-chung-than-vi-sat-hai-nguoi-tinh-dot-xac-phi-tang-2116338.html
https://vietnamnet.vn/linh-an-chung-than-vi-sat-hai-nguoi-tinh-dot-xac-phi-tang-2116338.html
https://laodong.vn/phap-luat/linh-an-chung-than-vi-sat-hai-nguoi-tinh-dot-xac-phi-tang-1153317.ldo
https://laodong.vn/phap-luat/linh-an-chung-than-vi-sat-hai-nguoi-tinh-dot-xac-phi-tang-1153317.ldo
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- Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng hoa chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh (Baodaknong.vn 03/03). Nhân Kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống 

Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023), 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân 

(3/3/1989-3/3/2023), sáng 3/3, Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy 

trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, 

chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông. 

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã gửi lời chúc mừng 

tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng.  

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ 

CHQS tỉnh đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/lanh-dao-bo-chqs-tinh-tham-tang-hoa-chuc-mung-bo-chi-

huy-bo-doi-bien-phong-tinh-139576.html 

- VKSND huyện Đắk Glong kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại các xã 

(Baovaphapluat.vn 04/03). Thông qua công tác kiểm sát, Đoàn kiểm sát VKSND 

huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã chỉ ra nhiều ưu điểm, hạn chế đồng thời cũng 

hướng dẫn cho các UBND và Công an xã thực hiện công tác thi hành án hình sự theo 

đúng quy định pháp luật. 

Thực hiện kế hoạch công tác của đơn vị và chương trình phối hợp hoạt động 

năm 2023, vừa qua, VKSND huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã cùng với Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Ban pháp chế HĐND huyện tổ chức trực tiếp 

kiểm sát, giám sát công tác thi hành án hình sự tại UBND 3 xã gồm: Quảng Khê, Đắk 

Som và Quảng Sơn. 

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã có kết luận sơ bộ nêu ra được những 

ưu điểm, hạn chế đồng thời cũng hướng dẫn cho các UBND xã và Công an xã (đơn vị 

tham mưu) về việc xây dựng, theo dõi sổ sách, về trình tự, thủ tục và những thao tác 

hoạt động thi hành án hình sự. 

Tiếp thu các nhận xét, đánh giá của Đoàn, lãnh đạo UBND các xã đều phát biểu 

tiếp thu, hứa sẽ chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, tồn tại để đưa hoạt động thi hành 

án hình sự tại địa phương ngày càng tốt hơn. Về đầu trang 

https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-huyen-

dak-glong-kiem-sat-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-tai-cac-xa-136320.html 

- Xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trên 

tuyến QL14 (Truyenhinhdaknong.vn 03/03). Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Đắk 

Nông đã và đang triển khai hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm góp 

ngăn ngừa và làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Chốt chặn trên tuyến QL14 đoạn qua địa bàn xã Đắk R’rót, huyện Đắk Mil, qua 

kiểm tra lực lượng CSGT phát hiện có rất nhiều phương tiện vi phạm, đã ra quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đối với cả tài xế và chủ phương tiện.    

https://baodaknong.vn/lanh-dao-bo-chqs-tinh-tham-tang-hoa-chuc-mung-bo-chi-huy-bo-doi-bien-phong-tinh-139576.html
https://baodaknong.vn/lanh-dao-bo-chqs-tinh-tham-tang-hoa-chuc-mung-bo-chi-huy-bo-doi-bien-phong-tinh-139576.html
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-huyen-dak-glong-kiem-sat-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-tai-cac-xa-136320.html
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-huyen-dak-glong-kiem-sat-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-tai-cac-xa-136320.html
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Sau 1 tháng, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã lập biên bản 424 trường hợp xe 

khách vi phạm, trong đó lỗi chạy quá tốc độ 142 trường hợp, dừng đỗ đón trả khách 

không đúng nơi quy định 188 trường hơp, để hàng trong khoang chứa hành khách 19 

trường hợp, chở quá số khách và các lỗi khác 75 trường hợp. Về đầu trang 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/xu-ly-nghiem-cac-phuong-tien-vi-pham-trat-

tu-an-toan-giao-thong-tren-tuyen-ql14-19444.htm 

- Đắk Nông: Quyết liệt xử lý “ma men” (Daidoanket.vn 04/03). Với phương 

châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhằm giảm số vụ tai nạn giao thông 

và xây dựng văn hóa “Đã uống rượu bia thì không lái xe”, góp phần ngăn ngừa và 

làm giảm tai nạn giao thông, từ cuối tháng 2 đến nay lãnh đạo Công an tỉnh Đắk 

Nông đặc biệt quan tâm, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh triển khai 

thường xuyên, liên tục và quyết liệt vì sự bình yên trên mỗi cung đường. 

Với sự quyết tâm cao xử lý vi phạm xuyên đêm, từ 19h đến 24h trong ngày 

28/2/2023, các Tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Cảnh sát cơ động và lực lượng Công 

an thành phố Gia Nghĩa đã phát hiện, xử lý gần 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 

trong đó có 5 trường hợp điều khiển xe ô tô và 2 trường hợp người điều khiển 

phương tiện vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, đảng viên. Đối với 2 trường hợp là cán 

bộ, đảng viên, lực lượng CSGT sẽ gửi văn bản thông báo lỗi vi phạm về cơ quan, đơn 

vị nơi những người này công tác, sinh hoạt để xử lý theo quy định. 

Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa cho biết: 

hành vi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia, 

đồ uống có cồn là nguyên nhân gây ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe 

dọa tính mạng người dân và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Không riêng gì thành phố Gia Nghĩa, những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ 

Công an, Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT Công an các huyện, thành phố 

trên địa bàn toàn tỉnh đã phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát cơ động thành 

lập các Tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma 

túy, vi phạm nồng độ cồn” trên các tuyến giao thông với phương châm quyết liệt, 

không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức của 

người tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa “Đã uống rượu bia thì không 

lái xe”. Về đầu trang 

http://daidoanket.vn/dak-nong-quyet-liet-xu-ly-ma-men-5711369.html 

- Đắk Nông: Phát hiện thi thể nam giới trong rẫy cà phê (Phapluatplus.vn 

04/03; Plo.vn 04/03; Nld.com.vn 03/03; Nhandan.com.vn 03/03; Vietnamnet.vn 

03/03; Tienphong.vn 03/03). Tối 3/3, một lãnh đạo UBND xã Đắk R'Moan (TP.Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể trong 

rẫy cà phê tại thôn Tân Hiệp (xã Đắk R'Moan). Nguyên nhân ban đầu nghi do tự 

thiêu. Hiện UBND xã đã hỗ trợ một phần chi phí để gia đình nạn nhân lo hậu sự. 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/xu-ly-nghiem-cac-phuong-tien-vi-pham-trat-tu-an-toan-giao-thong-tren-tuyen-ql14-19444.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/xu-ly-nghiem-cac-phuong-tien-vi-pham-trat-tu-an-toan-giao-thong-tren-tuyen-ql14-19444.htm
http://daidoanket.vn/dak-nong-quyet-liet-xu-ly-ma-men-5711369.html
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Tại hiện trường  Công an TP.Gia Nghĩa phối hợp Công an tỉnh Đắk Nông vẫn 

đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh 

T.L.N (35 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp). 

Tại hiện trường nơi phát hiện thi thể là rẫy cà phê mà gia đình anh T.L.N đang ở 

và canh tác. Qua trao đổi với phía gia đình thì phát hiện anh N. có để lại thư tuyệt 

mệnh". 

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày (3.3), lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm 

hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tử vong. Về 

đầu trang 

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/dak-nong-phat-hien-thi-the-nam-

gioi-trong-ray-ca-phe-d190850.html 

https://plo.vn/vu-thi-the-nguoi-dan-ong-chet-chay-trong-ray-nghi-tu-thieu-

post722409.html 

https://nld.com.vn/thoi-su/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-chay-kho-trong-ray-

vang-20230303142544736.htm 

https://nhandan.vn/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-chay-den-trong-vuon-ca-

phe-post741374.html 

https://vietnamnet.vn/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-bi-chay-kho-trong-ray-

ca-phe-2116684.html 

https://tienphong.vn/phat-hien-thi-the-chay-den-tai-ray-ca-phe-post1514679.tpo 

- Gia Nghĩa xử lý đối tượng không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ 

cồn (Baodaknong.vn 05/03). Sáng 5/3, Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP. Gia 

Nghĩa đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trần Cao L thôn 3, xã Quảng Sơn 

(Đắk Glong) về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

Tại cơ quan công an, L. thừa nhận do hoảng sợ khi bị lực lượng CSGT ra hiệu 

lệnh kiểm tra nên đối tượng đã bỏ chạy, sau đó bỏ lại xe rời khỏi hiện trường. Đối 

tượng cũng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. 

Đội CSGT đã lập biên bản vi phạm hành vi không chấp hành hiệu lệnh của 

người điều khiển giao thông, với mức phạt 5 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép 

lái xe 2 tháng. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/gia-nghia-xu-ly-doi-tuong-khong-chap-hanh-hieu-lenh-

kiem-tra-nong-do-con-139728.html 

- Đoàn dài ô tô lẽo đẽo theo sau xe công nông ở Đắk Nông gây xôn xao 

(Vietnamnet.vn 04/03). Hình ảnh mới đây được một tài xế xe tải quay lại được khi đi 

trên tuyến Quốc lộ 14, đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông, 

khiến nhiều người phải ngạc nhiên xen lẫn tranh cãi về tình huống giao thông này. 

Đoạn video cho thấy cả một đoàn dài ô tô gồm xe con, xe tải, xe khách, xe bồn 

rất nghiêm chỉnh nối đuôi nhau với tốc độ dưới 20 km/h vì phía trước có một chiếc xe 

công nông đang ì ạch chở hàng, khiến cho không phương tiện nào dám vượt bởi giữa 

đường là vạch kẻ liền. 

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/dak-nong-phat-hien-thi-the-nam-gioi-trong-ray-ca-phe-d190850.html
https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/dak-nong-phat-hien-thi-the-nam-gioi-trong-ray-ca-phe-d190850.html
https://plo.vn/vu-thi-the-nguoi-dan-ong-chet-chay-trong-ray-nghi-tu-thieu-post722409.html
https://plo.vn/vu-thi-the-nguoi-dan-ong-chet-chay-trong-ray-nghi-tu-thieu-post722409.html
https://nld.com.vn/thoi-su/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-chay-kho-trong-ray-vang-20230303142544736.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-chay-kho-trong-ray-vang-20230303142544736.htm
https://nhandan.vn/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-chay-den-trong-vuon-ca-phe-post741374.html
https://nhandan.vn/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-chay-den-trong-vuon-ca-phe-post741374.html
https://vietnamnet.vn/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-bi-chay-kho-trong-ray-ca-phe-2116684.html
https://vietnamnet.vn/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-bi-chay-kho-trong-ray-ca-phe-2116684.html
https://tienphong.vn/phat-hien-thi-the-chay-den-tai-ray-ca-phe-post1514679.tpo
https://baodaknong.vn/gia-nghia-xu-ly-doi-tuong-khong-chap-hanh-hieu-lenh-kiem-tra-nong-do-con-139728.html
https://baodaknong.vn/gia-nghia-xu-ly-doi-tuong-khong-chap-hanh-hieu-lenh-kiem-tra-nong-do-con-139728.html
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Theo cánh tài xế hay chạy tuyến đường này, lực lượng CSGT thường xuyên làm 

gắt lỗi lấn vạch hoặc vượt nơi có vạch liền nên các phương tiện ô tô đi qua đây tự bảo 

nhau không dám vi phạm. Do đó, khi xuất hiện một chiếc xe công nông trên đường, 

mới xảy ra tình huống cả đoàn ô tô phải lẽo đẽo theo sau. 

Mời xem chi tiết video tại link sau: 

https://vietnamnet.vn/doan-dai-o-to-leo-deo-theo-sau-xe-cong-nong-o-dak-

nong-gay-xon-xao-2116972.html 

Về đầu trang 

- Đắk Nông: Tạm giữ hình sự đối tượng vận chuyển động vật hoang dã, quý 

hiếm (Daidoanket.vn 06/03; Thanhnien.vn 06/03; Thiennhien.net 07/03; 

Tamnhin.trithuccuocsong.vn 06/03). Ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Tuy Đức cho biết đang tạm giữ hình sự Đ.D. (19 tuổi), trú tại xã Đắk Ơ, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ, vận chuyển 

động vật hoang dã quý hiếm. 

Quá trình kiểm tra, phát hiện trong ba lô của D. đang vận chuyển  có chứa 1 cá 

thể động vật nghi là cá thể tê tê, với trọng lượng 4,0 kg,  nên đã lập biên bản ghi nhận 

vụ việc. 

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu D. khai nhận ngày 28/2/2023 đã bắt 

được cá thể tê tê nói trên và nảy sinh ý định mang đi bán để kiếm lời thì bị Công an 

huyện Tuy Đức phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật. Tổ công tác đã tiến hành bàn 

giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan điều tra Công an huyện Tuy Đức tiếp tục 

điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Về đầu trang 

http://daidoanket.vn/dak-nong-tam-giu-hinh-su-doi-tuong-van-chuyen-dong-vat-

hoang-da-quy-hiem-5711558.html 

https://thanhnien.vn/dak-nong-tam-giu-thanh-nien-van-chuyen-trai-phep-ca-the-te-te-

di-tieu-thu-185230306133002572.htm 

https://www.thiennhien.net/2023/03/07/dak-nong-tam-giu-hinh-su-doi-tuong-van-

chuyen-dong-vat-hoang-da-quy-hiem/ 

https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/dak-nong-cong-an-huyen-tuy-duc-tam-giu-hinh-

su-doi-tuong-van-chuyen-dong-vat-hoang-da-quy-hiem-129785.html 

- Bảo đảm không để lộ lọt bí mật Nhà nước (Baodaknong.vn 06/03). Theo 

Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83), Công an tỉnh Đắk Nông, công tác bảo vệ bí 

mật Nhà nước (BMNN) trên địa bàn tỉnh thời gian qua thực hiện khá tốt. Đắk Nông 

chưa để xảy ra vụ lộ lọt thông tin nào gây hậu quả nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, có lúc, có nơi còn xảy ra nhiều thiếu sót. Phổ biến là việc xác định 

mức độ mật; thống kê, lưu giữ, bảo quản, sao chụp tài liệu BMNN; sử dụng máy tính 

và các thiết bị trong soạn thảo, lưu giữ, truyền đưa BMNN… còn có những sơ hở. 

Trước tình hình trên, trước mắt, UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để sớm xây dựng kho 

lưu trữ, không để tài liệu phân tán như hiện nay. 

https://vietnamnet.vn/doan-dai-o-to-leo-deo-theo-sau-xe-cong-nong-o-dak-nong-gay-xon-xao-2116972.html
https://vietnamnet.vn/doan-dai-o-to-leo-deo-theo-sau-xe-cong-nong-o-dak-nong-gay-xon-xao-2116972.html
http://daidoanket.vn/dak-nong-tam-giu-hinh-su-doi-tuong-van-chuyen-dong-vat-hoang-da-quy-hiem-5711558.html
http://daidoanket.vn/dak-nong-tam-giu-hinh-su-doi-tuong-van-chuyen-dong-vat-hoang-da-quy-hiem-5711558.html
https://thanhnien.vn/dak-nong-tam-giu-thanh-nien-van-chuyen-trai-phep-ca-the-te-te-di-tieu-thu-185230306133002572.htm
https://thanhnien.vn/dak-nong-tam-giu-thanh-nien-van-chuyen-trai-phep-ca-the-te-te-di-tieu-thu-185230306133002572.htm
https://www.thiennhien.net/2023/03/07/dak-nong-tam-giu-hinh-su-doi-tuong-van-chuyen-dong-vat-hoang-da-quy-hiem/
https://www.thiennhien.net/2023/03/07/dak-nong-tam-giu-hinh-su-doi-tuong-van-chuyen-dong-vat-hoang-da-quy-hiem/
https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/dak-nong-cong-an-huyen-tuy-duc-tam-giu-hinh-su-doi-tuong-van-chuyen-dong-vat-hoang-da-quy-hiem-129785.html
https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/dak-nong-cong-an-huyen-tuy-duc-tam-giu-hinh-su-doi-tuong-van-chuyen-dong-vat-hoang-da-quy-hiem-129785.html
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UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố chỉ đạo rà soát lại việc thực hiện các quy định về công tác bảo vệ 

BMNN ở đơn vị, địa phương mình. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/bao-dam-khong-de-lo-lot-bi-mat-nha-nuoc-139812.html 

- Đắk Nông tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển 

phương tiện (Truyền hình Đắk Nông – Thời sự tối phút 9’19 ngày 06/03). Theo chân 

lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường trung tâm TP Gia 

Nghĩa, phóng viên ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn phản ứng với lực 

lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Với tinh thần làm việc quyết liệt 

không có vùng cấm nên các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị cảnh sát giao 

thông xử lý.  

Việc ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn luôn được lãnh đạo công an tỉnh đặc biệt 

quan tâm chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh triển khai thường xuyên liên 

tục. Về đầu trang 

https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-6-3-2023-19466.htm 

- Ùn tắc giao thông do thi công quảng trường trung tâm 

(Truyenhinhdaknong.vn 07/03). Những ngày qua, khi đơn vị thi công rào chắn tuyến 

đường bên hông dưới cầu Đắk Nông sát quảng trường trung tâm để đảm bảo cho việc 

thi công dẫn đến tình trạng giao thông lộn xộn, ùn tắc vào giờ cao điểm tại điểm cầu 

Đắk Nông, ngay siêu thị Coop Mart và vòng xoay giao nhau giữa đường Tôn Đức 

Thắng với 23/3. 

Để đảm bảo an toàn giao thông, 2 ngày cuối tuần lực lượng cảnh sát giao thông thành 

phố Gia Nghĩa đã tổ chức hướng dẫn giao thông cho người dân. Tuy nhiên bước sang 

ngày thứ 3, đúng vào ngày làm việc đầu tiên trong tuần rất nhiều người vi phạm luật 

giao thông.  

Từ khi đơn vị thi công rào chắn tuyến đường dưới chân cầu để thi công quảng trường 

trung tâm thì mật độ phương tiện lưu thông trên đường 23/3 rất đông đúc dẫn đến 

tình trạng ùn tắc giao. Về đầu trang 

https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-7-3-2023-19486.htm 

- Phấn đấu điều tra, khám phá tội phạm đạt trên 75%  (Baodaknong.vn 

07/03). Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Nông (Ban chỉ đạo tỉnh) vừa ban hành kế 

hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 trên địa bàn tỉnh. 

Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo tỉnh đã đề ra mục tiêu thực hiện hiệu quả các giải 

pháp kéo giảm tội phạm, bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị 

khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Tỷ lệ điều 

tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt 

nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố. Số vụ án, vụ việc tạm đình chỉ giảm từ 

5% trở lên so với cuối kỳ của năm 2022. Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án 

https://baodaknong.vn/bao-dam-khong-de-lo-lot-bi-mat-nha-nuoc-139812.html
https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-6-3-2023-19466.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-7-3-2023-19486.htm
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hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố; 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành 

công không tái phức tạp trở lại. 

Để đạt được mục tiêu này, Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng xác 

định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên trách 

trong công tác phòng, chống tội phạm; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách 

nhiệm “nêu gương”, đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương trong chỉ đạo và thực thi công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của 

đơn vị, địa phương. Các cơ quan chuyên môn nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các 

bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm. Về đầu 

trang 

https://baodaknong.vn/phan-dau-dieu-tra-kham-pha-toi-pham-dat-tren-75-

139944.html 

- Kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cư Jút (Baovephapluat.vn 

07/03). Qua công tác kiểm sát, đoàn kiểm sát của VKSND huyện Cư Jút (tỉnh Đắk 

Nông) đã chỉ ra nhiều kết quả đạt được cũng như những vi phạm, thiếu sót trong công 

tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện. 

Thực hiện kế hoạch của Viện trưởng VKSND huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông), 

vừa qua, VKSND huyện Cư Jút đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp 

luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù quý I năm 2023 tại Nhà 

tạm giữ Công an huyện. 

Sau khi nghe đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Cư Jút báo cáo kết quả công tác 

quý I năm 2023, đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra tại các buồng tạm giữ, tạm giam, 

quản lý phạm nhân; các khu vực trong khuôn viên Nhà tạm giữ. Đồng thời, gặp, hỏi 

người bị tạm giữ, tạm giam về công tác thực hiện các chế độ theo quy định; tiến hành 

kiểm tra hồ sơ, sổ sách và tài liệu liên quan. 

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyết thay mặt đoàn kiểm 

sát thông qua biên bản làm việc và dự thảo kết luận, qua đó nêu lên những ưu điểm 

và những thiếu sót, vi phạm. Đồng thời, đề nghị đơn vị phát huy những ưu điểm, 

khắc phục những thiếu sót trong thời gian tới, được lãnh đạo Nhà tạm giữ chấp nhận, 

tiếp thu. Về đầu trang 

https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/kiem-sat-truc-tiep-

tai-nha-tam-giu-cong-an-huyen-cu-jut-136530.html 

- Tỷ lệ giải quyết tin tố giác tội phạm ở Đắk Nông đạt hơn 94% 

(Baodaknong.vn 09/03). Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

(ANTQ) trên địa bàn tỉnh phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Trong đó, thông qua 

phong trào, ngày càng có nhiều người dân tham gia tố giác tội phạm cho cơ quan 

chức năng. 

Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh, nhất là công an xã, phường, thị trấn đã 

chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các 

chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm. 

https://baodaknong.vn/phan-dau-dieu-tra-kham-pha-toi-pham-dat-tren-75-139944.html
https://baodaknong.vn/phan-dau-dieu-tra-kham-pha-toi-pham-dat-tren-75-139944.html
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/kiem-sat-truc-tiep-tai-nha-tam-giu-cong-an-huyen-cu-jut-136530.html
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/kiem-sat-truc-tiep-tai-nha-tam-giu-cong-an-huyen-cu-jut-136530.html
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Các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ với 

lực lượng công an các cấp chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống 

tội phạm. 

Lực lượng công an tỉnh đã và đang chỉ đạo lực lượng công an các cấp mở rộng 

thêm nhiều “kênh” tiếp nhận tin báo của người dân, nhất là mạng xã hội, các nhóm 

zalo công an xã, trang thông tin điện tử công an huyện, thành phố… Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/ty-le-giai-quyet-tin-to-giac-toi-pham-o-dak-nong-dat-

hon-94-140139.html 

 

V. MỘT SỐ NỘI DUNG LƯU Ý CẦN PHẢN HỒI 

- Ẩn họa từ cháy rác, phế liệu giữa khu dân cư (VTV.vn 03/03; VTV1 – 

Chuyển động 24h trưa 03/03). Bãi thu gom rác thải của huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk 

Nông, được đặt ngay tại bon Đắk B'lao, thị trấn Kiến Đức, với diện tích lên tới 

5.000m2. Tuy nhiên nhiều năm nay, bãi rác lộ thiên này luôn trong tình trạng quá tải. 

Lượng rác thải mỗi ngày càng lớn, nhưng không được xử lý đã gây ảnh hưởng rất lớn 

tới đời sống của người dân xung quanh. Đặc biệt, nó lại nằm ở đầu nguồn nước sinh 

hoạt của người dân.. 

Theo lãnh đạo UBND huyện Đăk R'Lấp do bãi rác được xây dựng từ lâu, nên 

đến nay đã quá tải, cùng với đó việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Vì vậy vào mùa khô, 

huyện đành cho xử lý bằng cách đốt rác để giảm thiểu ô nhiễm. 

Theo ông Đỗ Thanh Cát, Phó chủ tịch UBND huyện Đăk R'Lấp, hiện tại, 

huyện Đăk R'Lấp đang mời gọi đầu tư để xây dựng nhà máy chế biến xử lý rác thải 

rộng hơn 18 ha tại địa điểm khác, với hy vọng sau khi bãi rác mới được hình thành sẽ 

di dời toàn bộ bãi rác tại Đắk B'lao đưa về xử lý để bảo vệ môi trường. Về đầu trang 

https://vtv.vn/xa-hoi/an-hoa-tu-chay-rac-phe-lieu-giua-khu-dan-cu-

20230303111740731.htm 

- Xử lý chưa đủ răn đe nên phá rừng vẫn diễn biến phức tạp ở Đắk Nông? 

(Thanhnien.vn 02/03). Theo thống kê của UBND tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2023 

đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 53 vụ phá rừng trái phép, với diện tích rừng thiệt hại 

hơn 13,5 ha. Trong khi cùng kỳ năm 2022, Đắk Nông xảy ra 49 vụ phá rừng, diện 

tích thiệt hại hơn 9,2 ha. 

Nhìn con số nói trên cho thấy số vụ phá rừng và diện tích rừng thiệt hại của 

tỉnh Đắk Nông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí tăng so với cùng kỳ năm 

2022. 

Vậy nguyên nhân do địa phương chưa quyết liệt, hay mức xử lý người vi 

phạm chưa đủ răn đe? Trả lời câu hỏi này của PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở NN-

PTNT tỉnh Đắk Nông cho hay, hiện các cơ quan chức năng chủ yếu xử phạt hành 

chính những trường hợp chặt phá rừng trái phép. 

"Họ phá rừng mỗi lần một ít, có thể chỉ vài chục mét vuông nên rất khó để xử 

lý hình sự. Từ đầu năm 2023 đến nay, chúng tôi cũng chuyển hồ sơ vài trường hợp để 

https://baodaknong.vn/ty-le-giai-quyet-tin-to-giac-toi-pham-o-dak-nong-dat-hon-94-140139.html
https://baodaknong.vn/ty-le-giai-quyet-tin-to-giac-toi-pham-o-dak-nong-dat-hon-94-140139.html
https://vtv.vn/xa-hoi/an-hoa-tu-chay-rac-phe-lieu-giua-khu-dan-cu-20230303111740731.htm
https://vtv.vn/xa-hoi/an-hoa-tu-chay-rac-phe-lieu-giua-khu-dan-cu-20230303111740731.htm
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phía công an điều tra. Tuy nhiên, việc xác định thiệt hại rừng thường phức tạp. Chưa 

kể các đối tượng phá rừng rất manh động, sẵn sàng chống trả khi lực lượng bảo vệ 

rừng đến ngăn chặn, lập biên bản xử lý", lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông 

thông tin thêm. Về đầu trang./. 

https://thanhnien.vn/xu-ly-chua-du-ran-de-nen-pha-rung-van-dien-bien-phuc-

tap-o-dak-nong-185230302154700534.htm 

- Lấn suối chiếm đất “tạo view” ở Đắk Nông: Tình trạng sai phạm tái diễn 

(Thanhnien.vn 05/03). Ngày 5.3, UBND TP.Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), cho biết vừa 

nhận được báo cáo của UBND P.Nghĩa Phú về những trường hợp san lấp trái phép, 

liên quan đến nội dung mà Báo Thanh Niên đã phản ánh. 

Theo nội dung báo cáo, qua kiểm tra, ngày 3.12.2022, UBND P.Nghĩa Phú phát 

hiện ông V.N.T (ngụ TP.Gia Nghĩa) đang có hành vi đổ đất tại khu vực cầu đường 

tránh Gia Nghĩa (là khu vực bị đổ đất, san lấp trái phép để "tạo view" mà Báo Thanh 

Niên phản ánh - PV). UBND phường đã lập biên bản xử lý ông T. về hành vi hủy 

hoại đất, sau đó ra văn bản xử phạt hành chính với số tiền 3,5 triệu đồng. Ông T. đã 

chấp hành nộp phạt. 

Tuy nhiên, ngày 12.2.2023, ông T. lại tiếp tục đổ đất, UBND P.Nghĩa Phú phối 

hợp Công an phường tiếp tục lập biên bản vi phạm. Chính quyền địa phương sau đó 

chuyển hồ sơ lên UBND TP.Gia Nghĩa để xử lý theo quy định. 

Ngoài việc san lấp trái phép tại cầu đường tránh Gia Nghĩa, UBND P.Nghĩa Phú 

còn phát hiện ông T.K.T (ngụ TP.Gia Nghĩa) đổ đất trái phép tại khu vực cầu Đắk 

R'tih. Ngày 30.11.2022, UBND TP.Gia Nghĩa ra quyết định xử phạt ông T.K.T với số 

tiền 7,5 triệu đồng. Hiện ông này chưa đóng phạt và chưa khắc phục lại tình trạng đất 

ban đầu. 

Trả lời PV Thanh Niên, UBND TP.Gia Nghĩa cho biết sẽ kiểm tra, xử lý 

nghiêm; đồng thời yêu cầu cá nhân vi phạm phải khôi phục lại hiện trạng đất. Về đầu 

trang 

https://thanhnien.vn/lan-suoi-chiem-dat-tao-view-o-dak-nong-tinh-trang-sai-

pham-tai-dien-185230305131523789.htm 

- Đắk Nông: Cần có biện pháp xử lý xe chở cát gây ô nhiễm môi trường 

(Moitruong.net.vn 04/03). Hiện nay, tuyến đường thôn 2, xã Quảng Phú - Tỉnh lộ 4 

(ĐH 63), huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đi qua xã Nam Ka, huyện Lắk, tỉnh Đắk 

Lắk hằng ngày đang phải gồng mình, gánh chịu hàng loạt xe chở cát của các doanh 

nghiệp khai thác cát có dấu hiệu quá tải chạy qua, khiến cho con đường bị xuống cấp, 

bụi bay mù mịt, ô nhiễm môi trường. 

Theo phản ánh của người dân sinh sống trên tuyến đường thôn 2, xã Quảng Phú- 

Tỉnh lộ 4 (ĐH 63), huyện Krông Nô về tình trạng ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn 

nguy cơ tai nạn giao thông do xe vận chuyển cát có dấu hiệu quá tải. Con đường bê 

tông có mặt đường rộng 3,5 mét hằng ngày phải oằn mình “cõng” nhiều chiếc xe có 

tải trọng lớn từ 50 đến 60 tấn, vì thế nhiều đoạn đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng. 

https://thanhnien.vn/xu-ly-chua-du-ran-de-nen-pha-rung-van-dien-bien-phuc-tap-o-dak-nong-185230302154700534.htm
https://thanhnien.vn/xu-ly-chua-du-ran-de-nen-pha-rung-van-dien-bien-phuc-tap-o-dak-nong-185230302154700534.htm
https://thanhnien.vn/lan-suoi-chiem-dat-tao-view-o-dak-nong-tinh-trang-sai-pham-tai-dien-185230305131523789.htm
https://thanhnien.vn/lan-suoi-chiem-dat-tao-view-o-dak-nong-tinh-trang-sai-pham-tai-dien-185230305131523789.htm
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Theo ghi nhận của PV trong ngày đầu tháng 3/2023, nhiều đoạn đường hiện nay 

đang bị xuống cấp, nguyên nhân được người dân cho biết là do các xe chở cát có tải 

trọng lớn hoạt động suốt ngày đêm từ các bến cát thuộc thôn Phú Thuận và thôn Phú 

Lợi, xã Quảng Phú. Chỉ trong vòng mấy giờ, chúng tôi đã chứng kiến có hàng chục 

lượt xe trọng tải lớn chở cát mang Logo Thống Nhất, Xuân Trường, Xuân Anh… và 

cả những dàn xe không có Logo nối đuôi nhau di chuyển qua tuyến đường này. 

Những dàn xe này đi tới đâu là kéo theo bụi bay mù mịt tới đó, khiến người dân luôn 

phải sống trong bầu không khí ô nhiễm. Nhà của người dân và cây cối hai bên đường 

bị phủ một lớp bụi dày, đặc biệt nỗi lo mất an toàn giao thông luôn thường trực đối 

với người dân mỗi khi lưu thông qua cung đường này. 

Liên quan vấn đề này, ông Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho 

biết: “Tuyến đường thôn 2 được thi công vào năm 2017 và nghiệm thu đưa vào sử 

dụng năm 2018 có chiều dài 4,8 km, bề rộng mặt đường 3,5 mét theo thiết kế có tải 

trọng 10 tấn, tổng mức đầu tư xây dựng là 8,7 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước, trong 

đó: có 3 doanh nghiệp khai thác cát ủng hộ toàn bộ số cát với số tiền tương ứng là 

300 triệu đồng. Hiện nay tuyến đường này đã xuống cấp, nguyên nhân chính là do xe 

có trọng tải lớn thường xuyên lưu thông, về phía địa phương cũng đã có kiến nghị cơ 

quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xe quá tải nhằm hạn chế tối 

đa hư hỏng cho đường và đề nghị các doanh nghiệp có trách nhiệm sửa chữa lại các 

vị trí đường hư hỏng để bà con được đi lại an toàn”. 

Trước thực trạng trên, rất cần các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vào cuộc, 

đưa ra những giải pháp cụ thể, để xử lý dứt điểm tình trạng xe chở cát có dấu hiệu 

quá tải từ mỏ cát của các công ty khai thác cát đang tàn phá tuyến đường thôn 2, xã 

Quảng Phú - Tỉnh lộ 4 (ĐH 63), trả lại môi trường trong lành cũng như sự an toàn 

của người dân mỗi khi đi qua đây. Về đầu trang 

https://moitruong.net.vn/dak-nong-can-co-bien-phap-xu-ly-xe-cho-cat-gay-o-

nhiem-moi-truong-58631.html 

- Đắk Nông: Sẽ kiểm tra lĩnh vực bảo vệ môi trường dự án xây dựng chợ 

Gia Nghĩa (Moitruongvadothi.vn 05/03). Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk 

Nông mới ban hành Quyết định số 48 về việc, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

năm 2023. 

Trong đó, có nội dung, sẽ kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với dự 

án đầu tư xây dựng chợ Gia Nghĩa Tổ 2, phường Nghĩa Thành, Tp. Gia Nghĩa của 

Công ty CP xây dựng GIQ làm chủ đầu tư. 

Cũng liên quan đến dự án đầu tư xây dựng chợ Gia Nghĩa, Môi trường và Đô thị 

Việt Nam đã đưa tin trước đó, ông Thạch Cảnh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố 

Gia Nghĩa đã có Văn bản số 2376/UBND-KT thông tin về những vấn đề liên quan 

đến Dự án Chợ Gia Nghĩa giai đoạn 2 của Công ty Cổ phần xây dựng GIQ. 

Cụ thể, dự án chợ Gia Nghĩa được UBND tỉnh Đắk Nông cho chủ trương đầu tư 

tại Công văn số 5346/UBND- KTTC ngày 3/12/2013 của UBND tỉnh về việc chủ 

trương đầu tư mở rộng chợ Gia Nghĩa và điều chỉnh tại Quyết định số 1524/QĐ-

https://moitruong.net.vn/dak-nong-can-co-bien-phap-xu-ly-xe-cho-cat-gay-o-nhiem-moi-truong-58631.html
https://moitruong.net.vn/dak-nong-can-co-bien-phap-xu-ly-xe-cho-cat-gay-o-nhiem-moi-truong-58631.html
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UBND ngày 1/9/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương Dự 

án đầu tư xây dựng Chợ Gia Nghĩa của Công ty Cổ phần xây dựng GIQ. 

Việc nhà đầu tư xây dựng các hạng mục khi chưa hoàn thành công tác đấu giá 

đất giai đoạn 2 của dự án là chưa đúng quy định. Dự án đã được Sở Xây dựng tỉnh 

Đắk Nông cấp phép xây dựng. Việc Công ty Cổ phần xây dựng GIQ bán, cho thuê 

một số điểm kinh doanh ki ốt thuộc giai đoạn 2 của dự án là thỏa thuận giữa doanh 

nghiệp và người dân, đến nay nhà đầu tư chưa báo cáo UBND thành phố. Về đầu 

trang./. 

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-se-kiem-tra-linh-vuc-bao-ve-moi-

truong-du-an-xay-dung-cho-gia-nghia-a124565.html 

- Quảng Sơn gặp khó trong xử lý "đất tặc" (Baodaknong.vn 06/03). Thời gian 

qua, trên địa bàn xã Quảng Sơn (Đắk Glong) xuất hiện tình trạng san lấp mặt bằng 

trái phép. Chính quyền địa phương cho rằng, dù đã có nhiều cố gắng, nhưng vẫn chưa 

xử lý được tình trạng này. 

Theo một số người dân, những đống đất này vừa được đổ vào các đêm trước. Đất 

được múc ra từ một quả đồi gần đó. Tình trạng này diễn ra trong khoảng một tuần lễ 

trở lại đây. 

Cũng theo người dân, việc san lấp mặt bằng tại  khu vực xóm Tàu lại tiếp tục diễn ra 

thời gian gần đây. Hoạt động san lấp mặt bằng chủ yếu diễn ra vào ban đêm. 

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho 

biết, tình trạng san lấp mặt bằng khu vực xóm Tàu tái diễn trong thời gian gần đây. 

Chính quyền địa phương đã phát hiện sự việc, phân công cán bộ xác minh, nắm bắt 

tình hình để có phương án xử lý, song vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng. 

Ông Tuấn cho biết thêm, thời gian qua, địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, 

xử lý. Công chức địa chính xã đã phối hợp với công an, dân quân xã tuần tra, kiểm 

soát vào ban đêm. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/quang-son-gap-kho-trong-xu-ly-dat-tac-139818.html 

- Đắk Nông: Chuyển hồ sơ Công an điều tra sai phạm của lãnh đạo Hợp tác 

xã 19/5 (Moitruongvadothi.vn 06/03). Sau loạt bài viết, UBND huyện Tuy Đức chậm 

ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai của HTX 19.5. Do 

đó, UBND huyện Tuy Đức vừa qua đã chính thức ban hành kết luận thanh tra và chỉ 

ra hàng loạt những vi phạm của lãnh đạo HTX 19-5. 

Theo kết luận thanh tra số 192/KL-UBND do ông Phạm Ngọc Ẩn, Chủ tịch 

UBND huyện Tuy Đức ( Đắk Nông) đã ký cho biết: Diện tích đất được UBND tỉnh 

cho HTX 19-5 thuê theo Quyết định số 160/QĐ-UB ngày 24/02/2004 là 1.500 m2, lô 

đất thuộc thửa đất 45, tờ bản đồ số 06, tọa lạc tại thôn 2, xã Đắk BukSo, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Từ việc thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức Phạm Ngọc Ẩn kết luận, việc 

quản lý, sử dụng đất của HTX 19.5 chưa chặt chẽ: không tổ chức phối hợp với chính 

quyền địa phương trong việc xác định ranh giới diện tích đất cho cho thuê nên không 

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-se-kiem-tra-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-du-an-xay-dung-cho-gia-nghia-a124565.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-se-kiem-tra-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-du-an-xay-dung-cho-gia-nghia-a124565.html
https://baodaknong.vn/quang-son-gap-kho-trong-xu-ly-dat-tac-139818.html
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biết được phần diện tích đất HTX 19.5 đang quản lý thực tế ở vị trí nào; không quản 

lý tốt diện tích đất được sử dụng, tự ý cho người khác thuê đất, sử dụng không đúng 

mục đích... 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Đức thiếu trách nhiệm trong công 

tác tham mưu việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực diện tích đất nêu trên dẫn đến một 

số hộ dân, tổ chức ( HTX 19-5) có hành vi mua, bán, ký hợp đồng cho thuê đất và 

xây dựng nhà ở trái quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Đức 

không cung cấp được hồ sơ tham mưu cho UBND huyện đề nghị UBND tỉnh thu hồi 

đối với diện tích đất 1.131 m2 của HTX 19-5 là vi phạm quy định tại Thông tư số 

46/2016/TT-TNMT ngày 27/12/2016 của Bộ TNMT quy định thời hạn bảo quản hồ 

sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường. 

Căn cứ nội dung trên, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức Phạm Ngọc Ẩn giao cho 

Thanh tra huyện tham mưu chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an 

huyện để điều tra, làm rõ nội dung ông Bùi Minh Đức (Phó chủ nhiệm) và ông Đỗ 

Khảm ( sáng lập viên) tự ý ký giấy cho ông Lê Văn Thành thuê với diện tích 312 m2 

đất của HTX 19-5 và được hợp thức hóa thành hợp đồng cho ông Lê Văn Thành thuê 

369 m2 đất do ông Bùi Văn Lâm ( chủ nhiệm), ông Bùi Minh Đức ( Phó chủ nhiệm) 

và ông Phạm Văn Hoạt ký lại, làm rõ việc tự ý cho thuê đất đã giao quản lý và việc 

nhận sso tiền cho thuê đất là 40.000.000 đồng... Về đầu trang 

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-chuyen-ho-so-cong-an-dieu-tra-sai-

pham-cua-lanh-dao-hop-tac-xa-195-a124676.html 

- Đắk Nông: Hàng loạt homestay xây dựng trái phép (Quochoitv.vn 06/03). 

Với Đắk Nông, một tỉnh có đa sắc màu dân tộc, cảnh vật thiên nhiên phong phú thì 

homestay là 1 trong những sản phẩm thu hút du khách. 

Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các homestay ở đây đang được xây dựng một cách tự 

phát, thậm chí là trái phép.  

Trong số 28 homestay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, mới chỉ có 1 cơ sở được cấp phép 

hoạt động, còn lại là tự phát, được xây dựng ngay trên chính đất sản xuất của hộ gia 

đình rồi mở rộng, biến tướng dưới hình thức khác nhau để đón khách. Về đầu trang 

https://www.quochoitv.vn/dak-nong-hang-loat-homestay-xay-dung-trai-phep 

- Sông Krông Nô sạt lở nghiêm trọng, tàu thuyền vẫn hút cát rầm rộ 
(VOV.vn 07/03). Sông Krông Nô đoạn chảy qua huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) và huyện 

Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) nhiều nơi đang bị sạt lở nghiêm trọng, theo quy định phải 

khoanh định khu vực cấm hoạt động khai thác, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai 

thác cát, sỏi lòng sông. Tuy nhiên, các tàu thuyền tại đây vẫn ngày qua ngày hút cát 

rầm rộ trong nỗi bức xúc của người dân. 

Thế nhưng, cho đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk 

Nông "Khoanh định khu vực cấm hoạt động khai thác, khu vực tạm thời cấm hoạt 

động khai thác cát, sỏi lòng sông" tại các điểm sạt, lở trên sông Krông Nô. 

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-chuyen-ho-so-cong-an-dieu-tra-sai-pham-cua-lanh-dao-hop-tac-xa-195-a124676.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-chuyen-ho-so-cong-an-dieu-tra-sai-pham-cua-lanh-dao-hop-tac-xa-195-a124676.html
https://www.quochoitv.vn/dak-nong-hang-loat-homestay-xay-dung-trai-phep
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Với tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên sông Krông Nô, các tàu thuyền vẫn ngày qua 

ngày rầm rộ hút cát, đặt ra dấu hỏi về công tác quản lý nhà nước của hai tỉnh Đắk Lắk 

và Đắk Nông. Về đầu trang./. 

https://vov.vn/xa-hoi/song-krong-no-sat-lo-nghiem-trong-tau-thuyen-van-hut-cat-

ram-ro-post1005879.vov 

- Đắk R’lấp tìm hướng gỡ khó hoạt động homestay, farmstay 

(Baodaknong.vn 07/03). Chưa được cấp phép xây dựng, chưa đủ cơ sở pháp lý để 

hoạt động nhưng một số cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn huyện Đắk R’lấp đã đầu tư 

xây dựng các homestay, farmstay để kinh doanh du lịch. 

Tuy nhiên, hầu hết các điểm homestay, farmstay xây dựng trên đất nông nghiệp, 

đất trồng cây lâu năm, nên chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất thương mại dịch vụ. 

Trước thực trạng trên, huyện Đắk R'lấp đã, đang chỉ đạo các xã, thị trấn thống kê, rà 

soát, nắm bắt tình hình, nguyện vọng của các chủ cơ sở. Trên cơ sở đó, UBND huyện 

tổng hợp, báo cáo, kiến nghị tỉnh có hướng tháo gỡ, chấn chỉnh theo hướng ủng hộ 

phát triển mô hình du lịch cộng đồng, nhưng phải bảo đảm pháp lý và điều kiện kinh 

doanh theo quy định pháp luật. Về đầu trang./. 

https://baodaknong.vn/dak-r-lap-tim-huong-go-kho-hoat-dong-homestay-farmstay-

139926.html 

- Bãi rác ở Đắk Mil đang quá tải (Baodaknong.vn 09/03). Bãi tập kết rác thải 

nằm ngay bên cạnh quốc lộ 14C (QL14C), thuộc địa giới hành chính xã Đắk Lao 

(Đắk Mil) đang quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc 

sống nhiều người. 

Đi dọc QL14C đoạn qua xã biên giới Đắk Lao, không khó để thấy một bãi rác 

lớn nằm ngay trên mặt đường. Mùi hôi thối từ bãi rác lan ra một không gian rộng lớn. 

Ruồi nhặng, các loài chim đậu kín trên bề mặt rác thải. 

Huyện Đắk Mil khẳng định, lượng rác tồn đọng tại bãi rác xã Đắk Lao là rất 

lớn. Việc xử lý rác thải chưa kịp thời, còn tồn đọng nhiều. Tại đây xảy ra tình trạng 

cháy kéo dài. 

Nguyên nhân được xác định là do đơn vị thu gom đổ rác không đúng nơi quy 

định. Các đơn vị chủ yếu đổ rác ở các ô gần đường. Điều này khiến rác ứ đọng, gây 

tắc đường vào bãi rác. 

Trước tình trạng trên, UBND huyện Đắk Mil đã yêu cầu các đơn vị thu gom 

không đổ rác lên các ô đầy và đang cháy. Phòng TN-MT giám sát thực hiện xử lý, 

chôn lấp lượng rác đúng quy định. 

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil Lê Văn Hoàng, hiện UBND tỉnh đã 

có chủ trương đầu tư dự án bãi rác tập trung của huyện. Bãi rác này cách bãi rác hiện 

tại khoảng 2km, có diện tích gần gấp 3 bãi rác cũ. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/bai-rac-o-dak-mil-dang-qua-tai-140140.html 

https://vov.vn/xa-hoi/song-krong-no-sat-lo-nghiem-trong-tau-thuyen-van-hut-cat-ram-ro-post1005879.vov
https://vov.vn/xa-hoi/song-krong-no-sat-lo-nghiem-trong-tau-thuyen-van-hut-cat-ram-ro-post1005879.vov
https://baodaknong.vn/dak-r-lap-tim-huong-go-kho-hoat-dong-homestay-farmstay-139926.html
https://baodaknong.vn/dak-r-lap-tim-huong-go-kho-hoat-dong-homestay-farmstay-139926.html
https://baodaknong.vn/bai-rac-o-dak-mil-dang-qua-tai-140140.html
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- Lén lút khoét đồi, san lấp mặt bằng trái phép vào ban đêm ở Đắk Nông 

(Laodong.vn 09/03; Lao động 09/03, tr7). Khoảng 1 tháng trở lại đây, trên địa bàn xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông), liên tục xảy ra tình trạng san lấp mặt 

bằng trái phép. Điều đáng nói, các đối tượng thường lợi dụng vào lúc nửa đêm, cuối 

tuần để thực hiện. 

Có mặt tại khu vực xóm Tàu, thuộc bon N’ting, xã Quảng Sơn, chúng tôi ghi 

nhận có nhiều đống đất mới đổ. Việc đổ đất này nhằm mục đích lấp đầy khu vực sình 

lầy, ẩm thấp. 

Một số người dân địa phương cho biết, những đống đất vừa được đổ vào bãi 

sình lầy được múc ra từ một quả đồi gần đó. Hoạt động san lấp mặt bằng chủ yếu 

diễn ra vào ban đêm. 

Tìm hiểu thực tế tại khu vực này cho thấy, ở khu vực xóm Tàu có một quả đồi 

lớn đã bị đục khoét, múc đất. Vào ban ngày, máy móc, xe chở đất hầu như không 

xuất hiện. Vào ban đêm, các đối tượng mới tiến hành đục khoét, múc đất để san lấp 

mặt bằng tại khu vực xóm Tàu. 

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Đình Tuấn Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn - 

cho biết, tình trạng san lấp mặt bằng khu vực xóm Tàu vừa mới tiếp tục tái diễn 

khoảng 10 ngày nay. 

Hiện nay, UBND xã Quảng Sơn đã phát hiện sự việc. Về phía chính quyền địa 

phương đã phân công cán bộ xác minh, nắm bắt tình hình để có phương án xử lý. Tuy 

nhiên, việc xử lý vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. 

Lý giải đối với việc này, ông Tuấn cho biết thêm, mặc dù địa phương đã tăng 

cường công tác kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, khi có cán bộ ra khỏi xã là lập tức có 

người báo cho các đối tượng điều khiển máy móc di chuyển đi chỗ khác. Đến lúc 

hoạt động lại, thường 1-3h sáng thì lén lút hoạt động trở lại. Cũng theo ông Tuấn, khó 

khăn lớn nhất của địa phương là lực lượng rất mỏng, vì xã hiện chỉ có 1 công chức 

địa chính chính thức và 1 địa chính điều động ở xã khác về nhưng cũng sắp hết thời 

hạn. Đối với địa bàn rộng như xã Quảng Sơn thì cần phải có 3 cán bộ địa chính thì 

mới bảo đảm điều kiện làm việc. Mặt khác, thẩm quyền của UBND cấp xã còn hạn 

chế. Thế nên, dù có phát hiện, bắt quả tang xe chở đất đang lưu thông trên đường thì 

vẫn không đủ thẩm quyền kiểm tra, xử lý. Về đầu trang 

https://laodong.vn/xa-hoi/len-lut-khoet-doi-san-lap-mat-bang-trai-phep-vao-

ban-dem-o-dak-nong-1155629.ldo 

- Nuôi hàng chục ngàn con lợn gần một năm mới có giấy phép môi trường: 

Dân kêu than, chính quyền không nắm rõ (Moitruong.net.vn 08/03). Trong khi người 

dân bức xúc vì trang trại nuôi lợn liên tục có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường thì 

Chủ tịch xã sở tại “không nắm rõ thời gian hoạt động” của trang trại, những ý kiến 

của người dân mới dừng ở mức độ nắm thông tin và báo cáo. 

Đó là thực tế đang xảy ra ở xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông và 

đơn vị gây ô nhiễm môi trường là trang trại chăn nuôi Khang Thọ (Công ty TNHH 

https://laodong.vn/xa-hoi/len-lut-khoet-doi-san-lap-mat-bang-trai-phep-vao-ban-dem-o-dak-nong-1155629.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/len-lut-khoet-doi-san-lap-mat-bang-trai-phep-vao-ban-dem-o-dak-nong-1155629.ldo


 
                       Bản tin Điểm báo số 556 

 

44 

Chăn nuôi Khang Thọ Krông Nô) có địa chỉ tại thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. 

Được biết, ngoài việc gây ô nhiễm môi trường khiến người dân trong khu vực 

bức xúc, trang trại lợn Khang Thọ (Công ty TNHH Chăn nuôi Khang Thọ) còn có 

hành vi thay đổi hiện trạng sử dụng đất, hủy hoại đất lâm nghiệp tại Lô 5cd, khoảnh 

3, tiểu khu 1333, do UBND xã Quảng Phú quản lý. 

Không nắm rõ hoạt động của trang trại chăn nuôi Khang Thọ và những hoạt 

động gây ô nhiễm môi trường của đơn vị này, người đứng đầu xã Quảng Phú khẳng 

định mới nhận được phản ánh của người dân về trang trại Quảng Phú. 

Nói về việc vi phạm đất lâm nghiệp của Công ty Chăn nuôi Khang Thọ, đại 

diện UBND xã Quảng Phú cho biết: do nguồn nước mặt tại trang trại đang cạn kiệt 

dần nên việc đắp đập ngăn nước, giữ nước để phục vụ chăn nuôi trại lợn mang tính 

cấp thiết. Tuy nhiên, trang trại lợn Khang Thọ đang tiến hành thay đổi hiện trạng đất 

để ngăn đập chứa nước tại Lô 5cd, khoảnh 3, tiểu khu 1333, do UBND xã Quảng Phú 

quản lý, diện tích thay đổi so với hiện trạng xung quanh diện tích là 1464 m2. Trên 

đất không còn cây rừng và là khe nước tự nhiên được người dân trước đó tận dụng 

bơm nước phục vụ trồng trọt. Diện tích 400 m2 được múc toa ly có trồng khoảng 30 

cây mắc ca nằm tại lô 2a, khoảnh 4, tiểu khu 1333, nằm trong quy hoạch đất rừng sản 

xuất, hiện trạng là cây le và cây gỗ nhỏ (rừng nghèo). UBND xã đã có báo cáo về 

việc này. 

Vậy, trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương tỉnh Đắk 

Nông đến đâu khi mà công ty hoạt động gần một năm mới được cấp giấy phép môi 

trường và trong thời gian qua gây ra hàng loạt vi phạm về môi trường và đất đai, gây 

bức xúc cho người dân địa phương nhưng mới dừng ở mức độ nắm thông tin và báo 

cáo. Về đầu trang./. 

 

 

* Thống kê sơ bộ, từ ngày 03/3/2023 đến ngày 09/3/2023, có 34 cơ quan báo, 

tạp chí trong và  ngoài tỉnh đăng 90 tin, bài phản ánh về tỉnh Đắk Nông trên các lĩnh 

vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự. Trong đó, có 85 phản ánh 

những kết quả đạt được trên các lĩnh vực;  05 bài viết cần phản hồi thông tin báo chí, 

chưa phát hiện thông tin có dấu hiệu không đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo 

chí. 
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