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II. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN ................................................................................................................... 2 
3. Gia Nghĩa: Cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm ...................................... 2 
4. Đắk Nông khát vọng và quyết tâm đạt tỉnh trung bình khá của vùng Tây Nguyên ............................ 3 
5. Lời khẳng định mạnh mẽ của bô xít Tây Nguyên ............................................................................... 3 
6. Kiểm tra 2 cơ sở đóng gói xuất khẩu khoai lang ................................................................................ 4 
7. Đắk Nông kiểm soát chặt thị trường kinh doanh thiết bị vật tư y tế ................................................... 4 
III. VĂN HÓA – XÃ HỘI ........................................................................................................................ 4 
8. Đắk Nông phát huy giá trị di sản nghề dệt thổ cẩm của người M’nông ............................................. 4 
9. Có một vùng biên “đất thuận, người an” ............................................................................................ 5 
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I. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Rà soát phân khai lại kinh phí xây dựng nông thôn mới (Baodaknong.vn 

09/03). Chiều 9/3, Thường trực HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức 

Phiên họp thứ 27. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 

Đắk Nông chủ trì Phiên họp. 

Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Đối với Tờ 

trình số 560/TTr-UBND ngày 14/2/2023 của UBND tỉnh về việc tạm mượn ngân sách 

địa phương để chi trả chế độ cho học viên được cử đi đào tạo ngành Quân sự cơ sở, Chủ 

tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị, UBND tỉnh, Sở Tài chính cần tham khảo cách 

làm của địa phương khác trong cả nước xem có đúng, phù hợp không? Đồng thời, trao 

đổi với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem có tạm ứng chi trước được không?. 

Liên quan đến Tờ trình số 941/TTr-UBND ngày 3/3/2023 của UBND tỉnh về 

phương án giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023, sau khi thảo luận xem 

xét, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung giao UBND tỉnh rà soát phân khai lại. Với 

những phần Trung ương đã có hướng dẫn, địa phương không phải quy định chi thì thực 

hiện theo hướng dẫn. Những phần chi do HĐND tỉnh quy định thì UBND tỉnh xây 
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dựng, trình HĐND tỉnh xem xét ban hành hướng dẫn. Sau khi được thông qua thì tiến 

hành phân khai. 

Phiên họp cũng xem xét Dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND 

tỉnh việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đối với diện tích đất thu 

hồi từ các công ty nông, lâm nghiệp; nông, lâm trường giao về cho địa phương quản lý, 

sử dụng giai đoạn 2015 – 2021. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/ra-soat-phan-khai-lai-kinh-phi-xay-dung-nong-thon-moi-

140198.html 

- Đắk Song nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính (Baodaknong.vn 10/03). 

Ngày 10/3, UBND huyện Đắk Song (Đắk Nông) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải 

cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

Trong năm 2022, huyện Đắk Song đã đẩy mạnh cải thiện chỉ số CCHC, với 8 

nhiệm vụ trọng tâm. Điều này đã góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp, nhất là về thủ tục cư trú, xuất nhập cảnh, hoá đơn điện tử... 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song Ngô Đức Trọng yêu cầu 

các đơn vị,  các xã, thị trấn rà soát các TTHC còn hạn chế, chưa phù hợp với tình hình 

thực tế.  

Trong đó, cần tập trung rà soát, hệ thống lại văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời 

kiến nghị theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản, quy định 

không còn hiệu lực. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/dak-song-no-luc-cai-thien-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-

140299.html 

II. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Gia Nghĩa: Cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm 

(Truyenhinhdaknong.vn 09/03). Theo báo cáo của Sở TN&MT Đắk Nông, trên địa bàn 

Tp Gia Nghĩa hiện có 8 dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đang gặp khó khăn 

trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

Trong đó, có những công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành 

lập tỉnh như: Dự án Hồ Gia Nghĩa còn 41 hộ chưa bàn giao mặt bằng; Dự án di dời, tái 

định cư 212 hộ dân ở khu trung tâm Tp Gia Nghĩa còn 2 hộ chưa di dời. Đáng ngại nhất 

là Dự án Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đắk Nông có diện tích 

5,1ha, hiện còn 17/63 hộ chưa bàn giao mặt bằng, với diện tích khoảng 1ha. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh - Lê Trọng Yên nhấn mạnh, mặc dù công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng tại các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn Tp Gia Nghĩa đã 

đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hầu hết các dự án đều gặp khó khăn, vướng 

mắc về giải phóng mặt bằng. Trong hơn 20 dự án, công trình lớn của tỉnh Đắk Nông, 

chỉ có 2 dự án hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng. 

Vì vậy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đề nghị Tp Gia Nghĩa tiếp tục đẩy 

mạnh công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai, bồi 

thường hỗ trợ tái định cư. Về đầu trang 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/gia-nghia-can-day-nhanh-giai-phong-mat-

bang-cac-cong-trinh-trong-diem-20493.htm 

https://baodaknong.vn/ra-soat-phan-khai-lai-kinh-phi-xay-dung-nong-thon-moi-140198.html
https://baodaknong.vn/ra-soat-phan-khai-lai-kinh-phi-xay-dung-nong-thon-moi-140198.html
https://baodaknong.vn/dak-song-no-luc-cai-thien-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-140299.html
https://baodaknong.vn/dak-song-no-luc-cai-thien-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-140299.html
https://truyenhinhdaknong.vn/news/gia-nghia-can-day-nhanh-giai-phong-mat-bang-cac-cong-trinh-trong-diem-20493.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/gia-nghia-can-day-nhanh-giai-phong-mat-bang-cac-cong-trinh-trong-diem-20493.htm
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 - Đắk Nông khát vọng và quyết tâm đạt tỉnh trung bình khá của vùng Tây 

Nguyên (Baodaknong.vn 10/03). Đắk Nông có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển các 

mặt kinh tế, xã hội. Do đó, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp để phát huy các tiềm 

năng, lợi thế đó và quyết tâm thực hiện mục tiêu trung bình khá của khu vực Tây 

Nguyên... 

Tại Đắk Nông, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 

đề ra mục tiêu: Đắk Nông phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh 

phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên. 

Để thực hiện mục tiêu, cũng như phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, UBND tỉnh 

Đắk Nông đã, đang nỗ lực nhiều giải pháp. Các chính sách phát triển kinh tế, đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính, thu hút nhà đầu tư, giảm nghèo… đang được Đắk Nông vào 

cuộc quyết liệt. Trong đó, việc tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến 2050 được xem là bước khởi đầu quan trọng. 

Trong 3 kịch bản quy hoạch được đưa ra, Đắk Nông đã lựa chọn kịch bản 2 cho 

quá trình phát triển trong giai đoạn tới. Kịch bản này tương ứng với tốc độ tăng GRDP 

bình quân giai đoạn 2021-2030 là 9,05%. 

Mục tiêu Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 là xây 

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

vùng Tây Nguyên. Công nghiệp là động lực cho tăng trưởng, đưa Đắk Nông trở thành 

trung tâm Công nghiệp bô xít- nhôm và sau nhôm của quốc gia. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/dak-nong-khat-vong-va-quyet-tam-dat-tinh-trung-binh-kha-

cua-vung-tay-nguyen-140284.html 

- Lời khẳng định mạnh mẽ của bô xít Tây Nguyên (Baodaknong.vn 10/03). 

Hiệu quả kinh tế cao của hai dự án bô xít ở khu vực Tây Nguyên gồm Tổ hợp dự án bô 

xít-nhôm Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) là 

lời khẳng định mạnh mẽ đối với chủ trương đúng đắn Bộ Chính trị và quyết tâm lớn của 

Chính phủ. 

Sau hơn 15 năm triển khai đầu tư hai dự án bô xít ở khu vực Tây Nguyên gồm Tổ 

hợp dự án bô xít -nhôm Lâm Đồng và dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ (Đắk 

Nông), công suất mỗi dự án 650 ngàn tấn alumin/năm, đến nay có thể khẳng định, cả 

hai dự án đều đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Nhà máy Alumin Nhân Cơ là một trong hai dự án thí điểm của ngành khai thác 

chế biến quặng bô xít để sản xuất alumin tiến tới sản xuất nhôm. Dự án có quy mô lớn, 

tác động đến việc thúc đẩy kinh tế-xã hội cho địa phương, khu vực và ở cả quy mô quốc 

gia. Nhà máy hoạt động trên tổng diện tích đất 850ha. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Đắk Nông, diện tích khu vực khai thác của mỏ bô xít Nhân Cơ là 3.074 ha, trữ lượng 

địa chất dự tính là 54,8 triệu tấn quặng tinh bô xít; trữ lượng khai thác là 42,5 triệu tấn 

quặng tinh bô xít. 

Cùng với chủ trương đưa Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc 

gia đến năm 2030 thì những hiệu quả kinh tế cao vượt mong đợi của hai dự án bô xít 

Tân Rai (Lâm Đồng) và bô xít Nhân Cơ (Đắk Nông) sẽ tạo đà lớn cho bô xít Tây 

Nguyên trong thời gian tới. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/loi-khang-dinh-manh-me-cua-bo-xit-tay-nguyen-

140273.html 

https://baodaknong.vn/dak-nong-khat-vong-va-quyet-tam-dat-tinh-trung-binh-kha-cua-vung-tay-nguyen-140284.html
https://baodaknong.vn/dak-nong-khat-vong-va-quyet-tam-dat-tinh-trung-binh-kha-cua-vung-tay-nguyen-140284.html
https://baodaknong.vn/loi-khang-dinh-manh-me-cua-bo-xit-tay-nguyen-140273.html
https://baodaknong.vn/loi-khang-dinh-manh-me-cua-bo-xit-tay-nguyen-140273.html
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- Kiểm tra 2 cơ sở đóng gói xuất khẩu khoai lang (Nongnghiep.vn 09/03). 

Chiều 9/3, Tổng Cục Hải quan Trung Quốc phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN-

PTNT Việt Nam) kiểm tra cơ sở đóng gói xuất khẩu khoai lang của Công ty TNHH 

Thương mại Nông sản Thiện Tâm tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. 

Đây là cơ sở đóng gói thứ 2 được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đánh giá để cấp 

mã xuất khẩu khoai lang trong đợt này. 

Ông Nguyễn Thiện Chân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông nghiệp (Sở 

NN-PTNT Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn tỉnh có 2 cơ sở đóng gói khoai lang được 

phía Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đánh giá trực tuyến. 

Theo ông Chân, để chuẩn bị cho việc này, Chi cục đã cử cán bộ chuyên mô hướng 

dẫn các quy định về Nghị định thư, bộ tiêu chuẩn của Cục Bảo vệ Thực vật đưa ra. Các 

cán bộ cũng hướng dẫn trực tiếp doanh nghiệp đăng ký cơ sở đóng gói từ thiết lập hồ 

sơ, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu phía Trung Quốc đưa ra… Về đầu trang 

https://nongnghiep.vn/kiem-tra-2-co-so-dong-goi-xuat-khau-khoai-lang-

d345582.html 

- Đắk Nông kiểm soát chặt thị trường kinh doanh thiết bị vật tư y tế 

(Laodong.vn 09/03; Congdoan.vn 10/03). Chiều 9.3, thông tin từ Cục Quản lý thị 

trường tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang tăng cường thực hiện công tác quản lý, 

chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua mạng xã hội, đấu tranh chống 

thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh.  

Đơn cử như Đội Quản lý thị trường số 1 đã bám sát địa bàn, thực hiện kiểm tra đột 

xuất 10 cơ sở kinh doanh dược, vật tư y tế trên địa bàn huyện Đắk R’lấp và Tuy Đức. 

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã 

kiểm tra, xử lý 80 vụ việc liên quan đến lĩnh vực y tế với tổng số tiền là 217 triệu đồng.  

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục 

Quản lý thị trường Đắk Nông cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp 

với các lực lượng chức năng nắm bắt tình hình thị trường. 

Trong đó, chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm kết hợp với công tác tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

Qua đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần tạo 

môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh. Về đầu trang 

https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-kiem-soat-chat-thi-truong-kinh-doanh-thiet-bi-

vat-tu-y-te-1155821.ldo 

http://www.congdoan.vn/tin-tuc/thoi-su-487/dak-nong-kiem-soat-chat-thi-truong-

kinh-doanh-thiet-bi-vat-tu-y-te-805538.tld 

III. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- Đắk Nông phát huy giá trị di sản nghề dệt thổ cẩm của người M’nông 

(Nhandan.vn 09/03). Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành văn bản số 

927/UBND-KGVX về việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc 

gia nghề dệt thổ cẩm của người M’nông. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 

phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 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 

https://nongnghiep.vn/kiem-tra-2-co-so-dong-goi-xuat-khau-khoai-lang-d345582.html
https://nongnghiep.vn/kiem-tra-2-co-so-dong-goi-xuat-khau-khoai-lang-d345582.html
https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-kiem-soat-chat-thi-truong-kinh-doanh-thiet-bi-vat-tu-y-te-1155821.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/dak-nong-kiem-soat-chat-thi-truong-kinh-doanh-thiet-bi-vat-tu-y-te-1155821.ldo
http://www.congdoan.vn/tin-tuc/thoi-su-487/dak-nong-kiem-soat-chat-thi-truong-kinh-doanh-thiet-bi-vat-tu-y-te-805538.tld
http://www.congdoan.vn/tin-tuc/thoi-su-487/dak-nong-kiem-soat-chat-thi-truong-kinh-doanh-thiet-bi-vat-tu-y-te-805538.tld
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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; tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng dệt thổ cẩm, gắn 

với phát triển du lịch bền vững và tìm đầu ra cho sản phẩm thổ cẩm tại các khu, điểm du 

lịch; tham mưu tổ chức lễ hội có hoạt động thổ cẩm. Về đầu trang 

https://nhandan.vn/dak-nong-phat-huy-gia-tri-di-san-nghe-det-tho-cam-cua-nguoi-

mnong-post742221.html 

- Có một vùng biên “đất thuận, người an” (Biên phòng 10/03, tr10). Nằm dưới 

chân núi lửa Nâm Gleh R’luh trong Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO, xã biên 

giới Thuận An, huyện Đắk Mil là một trong những địa phương có tốc độ phát triển 

nhanh và ổn định nhất của tỉnh Đắk Nông. Trên nền đất đỏ bazan màu mỡ là bạt ngàn 

những cánh rừng cao su, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả quanh năm tươi tốt. Cùng với đó là 

vị trí đắc địa, kết nối “thủ phủ cà phê” Ban Mê với thành phố Hồ Chí Minh và miền 

Đông Nam Bộ, cũng như giao thương giữa vùng nam Tây Nguyên với Đông Bắc 

Campuchia đã mang đến cho Thuận An rất nhiều lợi thế phát triển. “Đất đã thuận mà 

người lại an” - tương lai tươi sáng đang đón đợi Thuận An ở phía trước… 

Để giữ vững an ninh, trật tự địa bàn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An một mặt 

tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, 

mặt khác đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, vận động bà con chấp hành 

nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nhờ đó, chủ quyền lãnh 

thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững; hầu hết các vụ việc phức tạp về an ninh, 

trật tự đều được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để xảy ra điểm nóng. Đặc 

biệt, trong suốt 3 năm phòng, chống đại dịch Covid-19, trên địa bàn không xảy ra tình 

trạng lây nhiễm dịch bệnh qua biên giới, các hoạt động vi phạm quy chế, xuất nhập cảnh 

trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán các loại hàng cấm qua biên giới được 

kiềm chế.  

Từ vai trò “sứ giả hòa bình” thuở hồng hoang đến tâm thế của một vùng nông thôn 

biên giới ổn định và phát triển bền vững, xã Thuận An xứng đáng là điểm sáng toàn 

diện trên tuyến biên giới Nam Tây Nguyên. Về đầu trang 

IV. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Những người “nhặt sạn” nơi rừng xanh (Biên phòng 10/03, tr6). Sau đợt ra 

quân cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý 

Mão 2023, những người lính làm công tác phòng chống ma túy và tội phạm thuộc 

BĐBP Đắk nông lại trở về với “nhịp điệu” quen thuộc của mình - lặng lẽ kiếm tìm 

những “hạt sạn” giữa ngàn xanh. Trên cung đường biên giới trải dài hơn 141km đi qua 

76 thôn, bon, buôn, bản vùng cực nam Tây nguyên, hoạt động của các loại tội phạm 

mặc dù diễn ra khá trầm lắng, nhưng bước chân của họ vẫn ngày qua ngày in dấu, mang 

yên vui đến với mọi nhà… 

Với địa bàn biên giới tỉnh Đắk Nông, tình hình an ninh trong nhiều năm trở lại đây 

luôn được giữ vững là nhờ vào hai yếu tố đã phân tích trên. Tuy nhiên, nói như thế 

không có nghĩa hoạt động của các loại tội phạm ở đây đã được loại bỏ, địa bàn trong 

https://nhandan.vn/dak-nong-phat-huy-gia-tri-di-san-nghe-det-tho-cam-cua-nguoi-mnong-post742221.html
https://nhandan.vn/dak-nong-phat-huy-gia-tri-di-san-nghe-det-tho-cam-cua-nguoi-mnong-post742221.html
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sạch mà ngược lại, tùy từng thời điểm, vấn đề an ninh vẫn có những diễn biến khó 

lường, mà nếu không “năng nhặt” sạn nhỏ cũng đến lúc sẽ đầy. 

Chưa xuất hiện dấu hiệu ma túy thẩm lậu qua biên giới không có nghĩa địa bàn 

tuyệt đối an toàn, bởi đôi khi nơi khó nhất lại là chỗ dễ làm nhất nếu chủ quan, lơ là, 

mất cảnh giác. Chính điểm khác biệt này mà chúng tôi gọi lực lượng chuyên trách ở đây 

là những người chuyên “tìm sạn” và “nhặt sạn” giữa ngàn xanh. Về đầu trang 

- Kiên quyết đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự 

(Truyenhinhdaknong.vn 09/03). Thời gian qua, các lực lượng Công an Đắk Nông đã 

triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với tội phạm “tín dụng 

đen”, qua đó đã điều tra làm rõ, xử lý nhiều đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng với 

mức lãi suất “cắt cổ”, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần làm trong sạch địa bàn, 

bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. 

Trong năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã 

phát hiện, đấu tranh triệt phá 6 vụ, 11 đối tượng vi phạm pháp luật về cho vay lãi nặng 

trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính số tiền trên 16 tỷ đồng. 

Trong năm 2022 và dịp tết Nguyên Đán Quý Mão, lực lượng Công an toàn tỉnh 

triệt phá 6 vụ, 11 đối tượng  cho vay lãi nặng  

Cơ quan công an cảnh báo, khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên tiếp cận ngân 

hàng, tổ chức tín dụng tin cậy; đồng thời khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu liên 

quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, cần kịp thời phối hợp, tố giác, cung cấp thông tin 

cho cơ quan chức năng nhằm đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với loại tội phạm này. Về 

đầu trang 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/kien-quyet-dau-tranh-voi-toi-pham-cho-vay-

lai-nang-trong-giao-dich-dan-su-20492.htm 

V. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý 

- Huyện Krông Nô đề nghị tạm dừng khai thác cát tại các điểm sạt lở xã 

Quảng Phú (VOV.vn 10/03). Sông Krông Nô, đoạn chảy qua xã Quảng Phú, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, nhiều nơi đang bị sạt lở nghiêm trọng. Từ đầu tháng 

11/2022, chính quyền huyện Krông Nô đã có văn bản đề xuất tỉnh Đắk Nông cho tạm 

dừng khai thác cát ở các điểm sạt lở. Tuy nhiên, trên đoạn sông này các tàu thuyền vẫn 

ngày qua ngày hút cát rầm rộ. 

Sáng 4/3 và chiều 8/3, chúng tôi có mặt tại khu vực khai thác cát trên sông Krông 

Nô, đoạn chảy qua xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Tại đoạn sông chỉ 

hơn 2km, có 6 chiếc tàu hút cát máy nổ rầm vang. Một số tàu đang hút cát dưới sông, 

cát liên tục được bơm lên các khoang tàu. Một số tàu khác đã hút đầy khoang thì thực 

hiện công đoạn tiếp theo, bơm cát từ tàu lên bãi chứa của các doanh nghiệp. 

Với tình trạng sạt lở đã rất nghiêm trọng, chiếu theo quy định tại Nghị định 23 

năm 2020 của Chính Phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi 

sông, tháng 11/2022, UBND huyện Krông Nô đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk 

Nông tạm dừng hoạt động khai thác cát tại các điểm sạt lở xã Quảng Phú. Tuy nhiên, 

huyện chờ tỉnh suốt từ đó đến nay, trong khi sạt lở diễn ra từng ngày. 

Với tình trạng sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại xã Quảng Phú, việc tạm 

dừng khai thác cát để thực hiện các biện pháp bảo vệ bờ sông, khôi phục môi trường  

https://truyenhinhdaknong.vn/news/kien-quyet-dau-tranh-voi-toi-pham-cho-vay-lai-nang-trong-giao-dich-dan-su-20492.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/kien-quyet-dau-tranh-voi-toi-pham-cho-vay-lai-nang-trong-giao-dich-dan-su-20492.htm
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theo Nghị định 23 của Chính phủ và theo đề xuất của huyện Krông Nô là rất xác đáng. 

UBND tỉnh Đắk Nông cần sớm có quyết định, tránh việc sạt lở tiếp diễn, hủy hoại sông 

Krông Nô cũng như làm mất đất sản xuất của người dân. Về đầu trang./. 

https://vov.vn/xa-hoi/huyen-krong-no-de-nghi-tam-dung-khai-thac-cat-tai-cac-

diem-sat-lo-xa-quang-phu-post1006359.vov 

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

Ghi chú:Trong ngày 03/3/2023, có 06 cơ quan báo, tạp chí ngoài tỉnh
1
 đăng 07 

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 ngày, chưa phát hiện thông tin có dấu hiệu không đúng tôn chỉ 

mục đích của cơ quan báo chí. 

 

 

Mọi thông tin liên quan, xin liên hệ Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản, 

 Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông. 

Email: bcxb.stttt@daknong.gov.vn 

 

 

                                           
1
 Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Lao động, Báo Nông nghiệp, Báo Biên phòng, Cổng TTĐT Công đoàn Việt 

Nam. 
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