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I. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Chuẩn bị điều kiện triển khai 2 tuyến đường chiến lược (Baophapluat.vn 

13/3; Quochoitv.vn 12/3; Kienthuc.net.vn 12/3; Vietnamnet.vn 12/3; Congluan.vn 12/3; 

Vtc.vn 12/3; Vov.vn 12/3; TTXVN/Baotintuc.vn 12/3; Congthuong.vn 12/3; 

Daibieunhandan.vn 12/3; Thanhtra.com.vn 12/3; Kênh VTV1-Chương trình Thời sự 

12h+19h + 23h ngày 12/3; Kênh Truyền hình Nhân dân – Chương trình Thời sự 11h30 

+ 45 phút chiều ngày 12/3; Sài Gòn giải phóng 13/3, tr2; Lao động 13/3, tr2; Nhân dân 

13/3, tr2; Hà Nội mới 13/3, tr2; Đại biểu nhân dân 13/3, tr2; Công an nhân dân 13/3, 

tr1; Truyền hình Thông tấn – Bản tin Thời sự 18h + 22h 12/03; Tiền phong 13/03, tr3; 

Quân đội nhân dân 13/03, tr1+2; Người lao động 13/03, tr2; Nông thôn ngày nay 

13/03, tr3; Văn hóa 13/03, tr2; Tuổi trẻ 13/03, tr3; Kinh tế và Đô thị 13/03, tr3; Thanh 

Niên 13/03, tr3; Đại đoàn kết 13/03, tr2). Ngày 12/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ 

trì họp với các bộ, cơ quan, địa phương về phương án dự kiến đầu tư xây dựng các 

tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình và Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn 

Thành (Bình Phước). 

Tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình có chiều dài khoảng 88km. 

Trong đó, đoạn tuyến qua tỉnh Ninh Bình dài 26km, dự kiến giao tỉnh Ninh Bình làm cơ 

quan chủ quản đầu tư; đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Nam Định, Thái Bình dài 62km, dự 

kiến tỉnh giao Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện dự án. Tuyến cao 

tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có chiều dài gần 129km, thuộc dự án cao tốc Bắc Nam 

phía Tây, dự kiến giao UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Nghị quyết Đại 

hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu, đến năm 2030, đất nước ta là một 

nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến 2045, là 

nước phát triển có thu nhập cao. Muốn đạt được các mục tiêu này phải thực hiện 3 đột 

phá chiến lược, trong đó có hạ tầng giao thông chiến lược. Về đầu trang  

https://baophapluat.vn/de-cao-trach-nhiem-quyet-tam-xay-dung-2-tuyen-cao-toc-

chien-luoc-post469172.html  

https://www.quochoitv.vn/quyet-tam-xay-dung-mot-so-tuyen-cao-toc-chien-luoc  

https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/thu-tuong-pham-minh-chinh-quyet-tam-xay-dung-

2-tuyen-cao-toc-chien-luoc-1817204.html  

https://vietnamnet.vn/thu-tuong-quyet-tam-xay-dung-2-tuyen-cao-toc-chien-luoc-

2119783.html  

https://www.congluan.vn/chuan-bi-dau-tu-xay-dung-2-tuyen-cao-toc-chien-luoc-

phai-tich-cuc-ky-luong-chat-luong-post238933.html  

https://vtc.vn/thu-tuong-dau-tu-cao-toc-tren-tinh-than-hai-hoa-loi-ich-chia-se-rui-

ro-ar747613.html  

https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-lam-duong-cao-toc-thi-lam-luon-mot-the-do-

ton-kem-post1006955.vov  

https://baophapluat.vn/de-cao-trach-nhiem-quyet-tam-xay-dung-2-tuyen-cao-toc-chien-luoc-post469172.html
https://baophapluat.vn/de-cao-trach-nhiem-quyet-tam-xay-dung-2-tuyen-cao-toc-chien-luoc-post469172.html
https://www.quochoitv.vn/quyet-tam-xay-dung-mot-so-tuyen-cao-toc-chien-luoc
https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/thu-tuong-pham-minh-chinh-quyet-tam-xay-dung-2-tuyen-cao-toc-chien-luoc-1817204.html
https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/thu-tuong-pham-minh-chinh-quyet-tam-xay-dung-2-tuyen-cao-toc-chien-luoc-1817204.html
https://vietnamnet.vn/thu-tuong-quyet-tam-xay-dung-2-tuyen-cao-toc-chien-luoc-2119783.html
https://vietnamnet.vn/thu-tuong-quyet-tam-xay-dung-2-tuyen-cao-toc-chien-luoc-2119783.html
https://www.congluan.vn/chuan-bi-dau-tu-xay-dung-2-tuyen-cao-toc-chien-luoc-phai-tich-cuc-ky-luong-chat-luong-post238933.html
https://www.congluan.vn/chuan-bi-dau-tu-xay-dung-2-tuyen-cao-toc-chien-luoc-phai-tich-cuc-ky-luong-chat-luong-post238933.html
https://vtc.vn/thu-tuong-dau-tu-cao-toc-tren-tinh-than-hai-hoa-loi-ich-chia-se-rui-ro-ar747613.html
https://vtc.vn/thu-tuong-dau-tu-cao-toc-tren-tinh-than-hai-hoa-loi-ich-chia-se-rui-ro-ar747613.html
https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-lam-duong-cao-toc-thi-lam-luon-mot-the-do-ton-kem-post1006955.vov
https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-lam-duong-cao-toc-thi-lam-luon-mot-the-do-ton-kem-post1006955.vov
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https://baotintuc.vn/thoi-su/thu-tuong-giao-co-quan-chu-dau-tu-2-tuyen-cao-toc-

ninh-binh-nam-dinh-thai-binh-va-gia-nghia-chon-thanh-20230312140538883.htm  

https://congthuong.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-chu-tri-hop-trien-khai-xay-

dung-cac-tuyen-duong-cao-toc-245964.html  

https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-

chinh-chu-tri-hop-ve-xay-dung-tuyen-cao-toc-ninh-binh-nam-dinh-thai-binh-va-gia-

nghia-chon-thanh-i318577/  

https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/dau-tu-them-2-tuyen-cao-toc-4-lan-

hoan-chinh-quyet-khong-de-xay-ra-tieu-cuc-lang-phi-208151.html  

https://vtv.vn/video/thoi-su-12h-vtv1-12-3-2023-608966.htm  

https://nhandantv.vn/chuong-trinh-thoi-su-11h30-ngay-12-3-2023-d222645.htm  

https://vtv.vn/video/thoi-su-19h-vtv1-12-3-2023-609029.htm  

- Đắk Nông đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin trực tuyến (Nhandan.vn 

10/03). Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch số 122/KH-UBND triển 

khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi 

trường mạng. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên 

quan tổ chức truyền thông về mục đích, nội dung hoạt động cung cấp thông tin và dịch 

vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; xây dựng, ban hành 

các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý liên quan để tạo căn cứ, cơ sở pháp lý 

triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; tăng cường công tác bảo đảm hạ 

tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, an ninh mạng; duy trì việc kết nối Cổng thông tin điện 

tử, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Hệ thống giám sát, đo 

lường mức độ cung cấp, sử dụng dịch vụ Chính phủ số (Hệ thống EMC) để thực hiện đo 

lường, đánh giá, theo dõi, quản lý việc cung cấp và hiệu quả sử dụng thông tin và dịch 

vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước. Về đầu trang 

https://nhandan.vn/dak-nong-day-manh-cong-tac-cung-cap-thong-tin-truc-tuyen-

post742363.html 

- Lấy ý kiến các địa phương vùng Tây Nguyên về dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi) (TTXVN/Baotintuc.vn 10/03; Baotainguyenmoitruong.vn 10/03; Đại biểu nhân dân 

12/03, tr2). Chiều 10/3, tại thành phố Pleiku, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội 

thảo lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Lãnh đạo của 5 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon 

Tum) và tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận; Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, một số bộ, ngành 

Trung ương; các sở, ban, ngành và Đoàn đại biểu Quốc hội của địa phương đã dự Hội 

thảo. 

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị, bỏ 

quy định “Công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất là người nhận 

khoán, người đang thuê đất sử dụng đất”. Nguyên nhân do các trường hợp sử dụng đất 

có nguồn gốc là nhận giao khoán thuê đất của các công ty nông, lâm trường bản chất là 

đất của nhà nước, các công ty có đầu tư về tài sản nên không thể công nhận quyền sử 

dụng đất cho các hộ nhận giao khoán. 

https://baotintuc.vn/thoi-su/thu-tuong-giao-co-quan-chu-dau-tu-2-tuyen-cao-toc-ninh-binh-nam-dinh-thai-binh-va-gia-nghia-chon-thanh-20230312140538883.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/thu-tuong-giao-co-quan-chu-dau-tu-2-tuyen-cao-toc-ninh-binh-nam-dinh-thai-binh-va-gia-nghia-chon-thanh-20230312140538883.htm
https://congthuong.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-chu-tri-hop-trien-khai-xay-dung-cac-tuyen-duong-cao-toc-245964.html
https://congthuong.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-chu-tri-hop-trien-khai-xay-dung-cac-tuyen-duong-cao-toc-245964.html
https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-chu-tri-hop-ve-xay-dung-tuyen-cao-toc-ninh-binh-nam-dinh-thai-binh-va-gia-nghia-chon-thanh-i318577/
https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-chu-tri-hop-ve-xay-dung-tuyen-cao-toc-ninh-binh-nam-dinh-thai-binh-va-gia-nghia-chon-thanh-i318577/
https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-chu-tri-hop-ve-xay-dung-tuyen-cao-toc-ninh-binh-nam-dinh-thai-binh-va-gia-nghia-chon-thanh-i318577/
https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/dau-tu-them-2-tuyen-cao-toc-4-lan-hoan-chinh-quyet-khong-de-xay-ra-tieu-cuc-lang-phi-208151.html
https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/dau-tu-them-2-tuyen-cao-toc-4-lan-hoan-chinh-quyet-khong-de-xay-ra-tieu-cuc-lang-phi-208151.html
https://vtv.vn/video/thoi-su-12h-vtv1-12-3-2023-608966.htm
https://nhandantv.vn/chuong-trinh-thoi-su-11h30-ngay-12-3-2023-d222645.htm
https://vtv.vn/video/thoi-su-19h-vtv1-12-3-2023-609029.htm
https://nhandan.vn/dak-nong-day-manh-cong-tac-cung-cap-thong-tin-truc-tuyen-post742363.html
https://nhandan.vn/dak-nong-day-manh-cong-tac-cung-cap-thong-tin-truc-tuyen-post742363.html
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Đối với việc công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng 

đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, tỉnh Đắk Nông đề nghị sửa điểm a khoản 

2 Điều 137, “thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn 

chiếm tranh chấp đất đai”, thành “thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp có nguồn 

gốc từ lấn chiếm đất của các nông, lâm trường sử dụng ổn định không tranh chấp đất 

đai”. 

Lý do hiện nhiều diện tích đất người dân đã lấn chiếm của các công ty nông, lâm 

nghiệp, lâm trường và sử dụng ổn định. Hiện nay, những diện tích đất này đã được thu 

hồi của các công ty lâm nghiệp, các nông- lâm trường giao về địa phương quản lý. Tuy 

nhiên, nếu theo quy định của dự thảo, các công ty lâm nghiệp, nông - lâm trường sẽ khó 

có phương án để xử lý. 

Đại diện hai tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng cùng đề nghị bổ sung thêm quy hoạch 

về quy định hạn mức giao đất sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp cho các hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số, nhằm khuyến khích các hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số 

ổn định đời sống, sản xuất, cho phép người dân nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng để 

hạn chế tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép do thiếu đất sản xuất. Về đầu 

trang 

https://baotintuc.vn/thoi-su/lay-y-kien-cac-dia-phuong-vung-tay-nguyen-ve-du-

thao-luat-dat-dai-sua-doi-20230310231023491.htm 

https://baotainguyenmoitruong.vn/du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-bo-tn-mt-to-chuc-

hoi-thao-lay-y-kien-5-tinh-tay-nguyen-va-2-tinh-nam-trung-bo-351415.html 

II. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Sản xuất công nghiệp và thương mại Đắk Nông cùng tăng trưởng 

(Congthuong.vn 10/03). Theo Sở Công Thương Đắk Nông, Chỉ số sản xuất công nghiệp 

tháng 02/2023 dự kiến tăng 8,66% so với tháng 01/2023 và tăng 17,28% so với tháng 

cùng kỳ năm 2022. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 39,81% so với tháng 

01/2023 và tăng 33,74% so với tháng cùng kỳ năm 2022; Công nghiệp chế biến, chế tạo 

tăng 17,99% so với tháng 01/2023 và tăng 22,93% so với tháng cùng kỳ năm 2022; 

Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà 

không khí giảm 10,62% so với tháng 01/2023 và tăng 7,99% so với cùng kỳ năm 2022; 

Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,66% 

so với tháng 01/2023 và tăng 10,39% so với cùng kỳ năm 2022. 

Thời gian tới, Sở Công Thương Đắk Nông sẽ xây dựng Dự thảo Kế hoạch của 

UBND tỉnh và Kế hoạch phối hợp với Cục Công Thương địa phương về tổ chức Hội 

nghị ngành Công Thương và các Hội nghị, Hội chợ các tỉnh, thành phố khu vực Miền 

Trung - Tây Nguyên năm 2023 tại Đắk Nông. Đồng thời, trình UBND tỉnh xem xét, phê 

duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các Hội nghị, Hội chợ các 

tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023 tại Đắk Nông. Về đầu 

trang 

https://congthuong.vn/san-xuat-cong-nghiep-va-thuong-mai-dak-nong-cung-tang-

truong-245757.html 

- Quảng Trực kỳ vọng xóa nghèo từ cây mắc ca (Qdnd.vn 11/03). Trong 

khoảng 5 năm trở lại đây, việc chuyển đổi diện tích cà phê, hồ tiêu kém hiệu quả sang 

https://baotintuc.vn/thoi-su/lay-y-kien-cac-dia-phuong-vung-tay-nguyen-ve-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-20230310231023491.htm
https://baotintuc.vn/thoi-su/lay-y-kien-cac-dia-phuong-vung-tay-nguyen-ve-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-20230310231023491.htm
https://baotainguyenmoitruong.vn/du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-bo-tn-mt-to-chuc-hoi-thao-lay-y-kien-5-tinh-tay-nguyen-va-2-tinh-nam-trung-bo-351415.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-bo-tn-mt-to-chuc-hoi-thao-lay-y-kien-5-tinh-tay-nguyen-va-2-tinh-nam-trung-bo-351415.html
https://congthuong.vn/san-xuat-cong-nghiep-va-thuong-mai-dak-nong-cung-tang-truong-245757.html
https://congthuong.vn/san-xuat-cong-nghiep-va-thuong-mai-dak-nong-cung-tang-truong-245757.html
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trồng cây mắc ca mở ra hướng phát triển kinh tế cho nông dân xã biên giới Quảng Trực, 

huyện Tuy Đức (Đắk Nông). 

Mắc ca là loại cây trồng mới được đưa vào khảo nghiệm và phát triển trên vùng 

đất Quảng Trực nhưng đã cho thấy hiệu quả kinh tế khá ổn định, phù hợp với tập quán 

sản xuất của đồng bào DTTS. Theo tính toán, khi vào thời kỳ kinh doanh, mắc ca đạt 

năng suất 1 tấn quả/ha, với giá bán như hiện nay cho doanh thu từ 90 triệu đồng đến 100 

triệu đồng. Ở Quảng Trực, nhiều hộ đồng bào DTTS thoát nghèo nhờ chuyển đổi sang 

trồng mắc ca. Trung tá Y Tuyên Du, cán bộ biên phòng tăng cường cho Đảng ủy xã 

Quảng Trực khẳng định: “Với tiềm năng đất nông nghiệp hiện có, Quảng Trực có thể 

mở rộng diện tích cây mắc ca lên đạt 800ha. Đảng ủy xã Quảng Trực cũng xác định mắc 

ca là một trong những cây xóa nghèo của đồng bào DTTS, nhằm đạt mục tiêu bình quân 

mỗi năm giảm 3-4% hộ nghèo, riêng vùng đồng bào DTTS giảm 5%”. Về đầu trang 

https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/quang-truc-ky-vong-xoa-ngheo-tu-

cay-mac-ca-721372 

- Thu nhập của nông dân là "gốc rễ" trong phát triển nông nghiệp, nông 

thôn (TTXVN/Bnews.vn/Vnanet.vn 11/03; Nhandan.vn 11/03; Congthuong.vn 12/03; 

Dangcongsan.vn 11/03; Truyền hình Nhân dân – Chương trình Thời sự 22h 11/03). 

Ngày 11/3, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Lê 

Minh Hoan dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông về một số vấn đề trọng tâm 

của ngành nông nghiệp. 

Theo ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, tỉnh có điều kiện 

đất đai màu mỡ, đất đỏ bazan chiếm hơn 60% diện tích tự nhiện; điều kiện khí hậu, thổ 

nhưỡng phù hợp để phát triển nhiều loại cây công nghiệp, ăn trái. 

Đắk Nông hiện là tỉnh đứng thứ 3 cả nước về diện tích và sản lượng cà phê với 

gần 140.000 ha và gần 357.000 tấn; đứng đầu cả nước về diện tích hồ tiêu với gần 

34.000 ha, sản lượng gần 70.000 tấn; các loại cây ăn trái như: sầu riêng, bơ… được 

trồng tập trung, sản lượng lớn và có chất lượng cao, ổn định đã dần khẳng định được 

thương hiệu trên thị trường. 

Tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Nông kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hỗ trợ phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển chăn nuôi theo 

hướng hình thành các vùng chăn nuôi trọng điểm. Đồng thời, có giải pháp, cơ chế chính 

sách phù hợp để tỉnh tiếp tục phát triển diện tích rừng tự nhiên. 

Đắk Nông cũng kiến nghị Bộ tổng hợp, báo cáo Chính phủ điều chỉnh quy hoạch 

đất đai của tỉnh đến năm 2030 theo hướng giảm gần 50.000 ha đất quy hoạch lâm 

nghiệp; điều chỉnh các chính sách liên quan tới chế độ, chính sách đối với kiểm lâm và 

lực lượng quản lý, bảo vệ rừng… 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng lưu ý Đắk Nông phát triển nông nghiệp theo 

hướng sạch, bền vững, tận dụng các điều kiện thuận lợi về tài nguyên rừng, khí hậu, 

cảnh quan, các giá trị văn hóa của cộng đồng 40 dân tộc anh em để kết hợp phát triển du 

lịch. Quá trình phát triển phải xác định nông dân là trọng tâm và thu nhập của nông dân 

là "gốc rễ". Về đầu trang 

https://bnews.vn/thu-nhap-cua-nong-dan-la-goc-re-trong-phat-trien-nong-nghiep-

nong-thon/283760.html 

https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/quang-truc-ky-vong-xoa-ngheo-tu-cay-mac-ca-721372
https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/quang-truc-ky-vong-xoa-ngheo-tu-cay-mac-ca-721372
https://bnews.vn/thu-nhap-cua-nong-dan-la-goc-re-trong-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon/283760.html
https://bnews.vn/thu-nhap-cua-nong-dan-la-goc-re-trong-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon/283760.html
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https://nhandan.vn/nong-dan-la-trong-tam-trong-phat-trien-nong-nghiep-nong-

thon-o-dak-nong-post742494.html 

https://dangcongsan.vn/kinh-te/thu-nhap-cua-nong-dan-la-goc-re-trong-phat-

trien-nong-nghiep-nong-thon-633343.html 

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/nong-dan-la-trong-tam-

phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-6623706.html 

- Gỡ nút thắt trong phát triển cà phê đặc sản (VTV.vn 13/03; Kênh VTV1 – 

Bản tin Chào buổi sáng 13/03). Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 

2021 - 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đang được triển khai 

tại 8 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và 

Lâm Đồng, cũng đã khẳng định thêm cho hướng đi này. 

Theo Đề án Phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025, diện tích 

cà phê đặc sản đạt 11.500 ha, chiếm khoảng 2% tổng diện tích cà phê. Giai đoạn 2026 - 

2030, tổng diện tích đạt gần 19.000 ha, chiếm khoảng 3% diện tích cà phê Việt Nam. 

Thực tế, các địa phương được chọn làm thí điểm cũng đã bắt tay vào thực hiện. 

Tuy nhiên, quá trình làm gặp không ít khó khăn. Để có được cà phê đặc sản đạt chất 

lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường thế giới, đòi hỏi quy trình khắt khe từ khâu trồng đến 

chế biến, bảo quản. Cà phê được chế biến rất kỳ công, hái chín chọn lọc bằng tay 100%, 

được kiểm soát lên men nguyên trái và trải qua giai đoạn phơi chậm. 

Để xây dựng được thương hiệu cà phê, không đơn giản là trồng cà phê ngon, mà 

còn cần các hoạt động khác về tiếp thị, quảng bá… thông qua các hoạt động xúc tiến 

thương mại, giao lưu văn hóa, du lịch trong và ngoài nước. Về đầu trang 

https://vtv.vn/kinh-te/go-nut-that-trong-phat-trien-ca-phe-dac-san-

20230313112613427.htm 

- Trái cây không còn là chuyện trồng chơi ăn thiệt (Thesaigontimes.vn 12/03). 

Từ thành công trong trồng xen cây ăn trái với cây công nghiệp, ngành nông nghiệp tỉnh 

Đắk Nông định hình thêm một thế mạnh mới để đưa cây ăn quả trở thành nhóm cây 

trồng chủ lực. Một số nhà nông ở Đắk Nông đã chịu đầu tư cho hệ thống nhà kho và nhà 

máy chế biến cây trái địa phương với hy vọng không còn phải chứng kiến cảnh được 

mùa hoa quả rớt giá, thương lái bỏ cọc như nhiều nơi khác. 

Mấy năm gần đây, phong trào trồng cây ăn trái như sầu riêng, bơ (avocado), 

chanh dây (passion)… càng nở rộ khi nhiều nhà vườn đã mạnh dạn cho cây ăn trái chen 

chân trên đất cà phê, hồ tiêu… Vậy mà không bao lâu ai cũng đều nhận ra thu nhập tốt, 

ổn định và bền vững hơn. 

Hiệu quả mô hình trồng xen nay không còn được báo cáo bằng những con số 

“khơi khơi” mà được lượng hóa rõ ràng nên càng thêm phần thuyết phục. Tại Đắk 

Nông, ngành nông nghiệp tỉnh đã đánh giá lợi nhuận trồng xen với sầu riêng đạt 80 triệu 

đồng/héc ta, tăng 1,9 lần so với cà phê trồng thuần; cây bơ và cây hồ tiêu đạt 60 triệu 

đồng/héc ta, tăng 1,4 lần cao hơn khi chỉ trồng thuần cà phê. Về đầu trang 

https://thesaigontimes.vn/trai-cay-khong-con-la-chuyen-trong-choi-an-thiet/ 

- Nông dân ồ ạt trồng sầu riêng (Truyenhinhdaknong.vn 10/03). Theo thống kê, 

năm 2022 diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh đạt 6.139 ha, tăng hơn 1.000ha so với 

năm 2021. Trong đó diện tích cho sản phẩm 2.039 ha, năng suất bình quân đạt 12 tấn 

/ha, sản lượng đạt 24.497 tấn. Hiện diện tích sầu riêng trồng tập trung nhiều ở các huyện 

https://nhandan.vn/nong-dan-la-trong-tam-trong-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-o-dak-nong-post742494.html
https://nhandan.vn/nong-dan-la-trong-tam-trong-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-o-dak-nong-post742494.html
https://dangcongsan.vn/kinh-te/thu-nhap-cua-nong-dan-la-goc-re-trong-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-633343.html
https://dangcongsan.vn/kinh-te/thu-nhap-cua-nong-dan-la-goc-re-trong-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-633343.html
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/nong-dan-la-trong-tam-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-6623706.html
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/nong-dan-la-trong-tam-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-6623706.html
https://vtv.vn/kinh-te/go-nut-that-trong-phat-trien-ca-phe-dac-san-20230313112613427.htm
https://vtv.vn/kinh-te/go-nut-that-trong-phat-trien-ca-phe-dac-san-20230313112613427.htm
https://thesaigontimes.vn/trai-cay-khong-con-la-chuyen-trong-choi-an-thiet/
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Đắk Song 1.188 ha, Đắk Mil 1.240 ha, Tuy Đức 1.118 ha, thành phố Gia Nghĩa 669 ha 

và Đắk R’lấp 645 ha. 

Được biết, nguyên nhân diện tích sầu riêng tăng là do trong những năm gần đây 

giá sầu riêng khá cao, hiệu quả kinh tế ổn định hơn so với một số cây trồng khác nên 

người dân dần chuyển đổi sang trồng sầu riêng chuyên canh, hoặc xen canh trong các 

vườn cây công nghiệp để nâng cao thu nhập. Mặc dù cây sầu riêng đang đem lại lợi 

nhuận cao cho người nông dân, tuy nhiên vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi thị trường 

tiêu thụ vẫn hết sức bấp bênh, đều phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. 

Bà Nguyễn Thị Tình, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông khuyến cáo 

người dân trước khi trồng sầu riêng phải nắm vững kỹ thuật, mua cây giống tại các cơ 

sở uy tín, được cấp giấy phép kinh doanh, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; đồng thời 

không nên ồ ạt mở rộng diện tích để tránh cung vượt cầu và phải tiến hành xây dựng mã 

vùng trồng, cơ sở đóng gói, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, HTX đảm bảo 

đầu ra cho sản phẩm. Về đầu trang 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/nong-dan-o-at-trong-sau-rieng-20512.htm 

- Tổ chăn bò độc lạ ở xã vùng biên (Dantri.com.vn 11/03). Thay vì mỗi hộ tự 

chăm sóc bò của gia đình, người dân xã vùng biên Quảng Trực (Tuy Đức, Đắk Nông) 

tập hợp thành tổ chăn nuôi, luân phiên mỗi nhà lo việc chăn bò một ngày. 

Tổ chăn bò độc đáo này hình thành từ hơn 10 năm trước, khi bon (cách gọi buôn 

làng của người bản địa) Bu Prăng 2 tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

được tái lập. 

Nói về tổ chăn bò độc đáo này, ông Bùi Minh Hải, Trưởng bon Bu Prăng 2 kể, 

năm 2012, khi được cấp phát bò giống, tạo sinh kế khi về sinh sống tại bon mới, bà con 

rất phấn khởi và quý trọng món tài sản "là đầu cơ nghiệp" này. 

Tuy nhiên, thời gian đầu, việc chăn thả rất vất vả vì hàng ngày mỗi gia đình phải 

bố trí một người đi theo quản lý, bảo vệ bò. Việc tập hợp thành các tổ chăn nuôi bò của 

người dân bon Bu Prăng 2 là cách làm sáng tạo, độc đáo mà chưa địa phương nào trong 

tỉnh Đắk Nông thực hiện trước đó. 

Cũng theo ông Hải, để quản lý, bảo vệ tốt đàn vật nuôi lên tới hàng chục con, tất 

các các hộ gia đình trong tổ chăn nuôi phải "nhớ mặt" bò. Bên cạnh đó, mỗi tổ sẽ tạo 

cho một loại lục lạc riêng để đeo cho vật nuôi của mình. Có thể lục lạc được làm bằng 

gỗ, bằng vỏ lon hoặc bằng ống thép nhỏ, nhưng thông qua âm thanh mà lục lạc phát ra, 

bò sẽ không bị lạc đàn sang tổ chăn nuôi khác. Về đầu trang 

https://dantri.com.vn/an-sinh/to-chan-bo-doc-la-o-xa-vung-bien-

20230306210258987.htm 

- Sản xuất nông nghiệp hữu cơ - Hướng đi bền vững (Baodaknong.vn 13/03). 

Ngành Nông nghiệp tỉnh Đắk Nông đã, đang chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người 

dân chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ để giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế và 

hướng tới nền nông nghiệp bền vững. 

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, lượng phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp 

được thải ra hàng năm ở Đắk Nông rất lớn, ước khoảng 950 ngàn tấn. Trong đó, cà phê 

260 ngàn tấn, hồ tiêu 68 ngàn tấn, ngô 480 ngàn tấn, lúa 101 ngàn tấn, lạc 45 ngàn tấn, 

đậu tương 15 ngàn tấn… 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/nong-dan-o-at-trong-sau-rieng-20512.htm
https://dantri.com.vn/an-sinh/to-chan-bo-doc-la-o-xa-vung-bien-20230306210258987.htm
https://dantri.com.vn/an-sinh/to-chan-bo-doc-la-o-xa-vung-bien-20230306210258987.htm
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Theo ông Hồ Gấm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, sản xuất nông nghiệp hữu cơ là 

hướng đi bền vững, hiệu quả của nông nghiệp Đắk Nông. Hiện nay, lượng phụ phẩm từ 

sản xuất nông nghiệp là nguồn tài nguyên tái tạo lớn để sản xuất phân bón hữu cơ có 

chất lượng phục vụ cho hướng đi này. Không những vậy, nó còn giúp nông dân giảm 

chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế, giảm ô nhiễm môi trường và hướng tới nền nông 

nghiệp bền vững. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/san-xuat-nong-nghiep-huu-co-huong-di-ben-vung-

140476.html 

III. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

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

(Baodaknong.vn 13/03). Đó là quyết tâm của tỉnh ĐắK Nông nhằm đảm bảo quyền lợi 

cho người dân trong diện tái định cư liên quan đến giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất 

sạch cho Nhà máy Alumin Nhân Cơ hoạt động trong lĩnh vực khai thác quặng bauxite. 

Trao đổi với phóng viên Báo TN&MT, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Đắk Nông cho biết: 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 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. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/dak-nong-no-luc-bo-tri-tai-dinh-cu-cho-nguoi-dan-trong-

vung-du-an-140559.html 

- Sau nhiều lần ‘lỗi hẹn’, Đắk Nông tiếp nhận 5.000 máy tính bảng cho học 

sinh (Thanhnien.vn 11/03). Ngày 11.3, theo nguồn tin của Thanh Niên, Sở GD-ĐT tỉnh 

Đắk Nông vừa tiếp nhận 5.000 máy tính bảng (trên tổng số gần 13.000 cái) để chuẩn bị 

cấp phát cho học sinh trên địa bàn. Số máy tính bảng này được công ty đã trúng thầu 

trước đó chuyển giao cho Sở. 

Như vậy, sau nhiều lần 'lỗi hẹn', cuối cùng học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

mới chuẩn bị được nhận máy tính bảng. 

Trước đó, trong tháng 12.2022, Báo Thanh Niên đăng tải nhiều bài viết, phản ánh 

sự ì ạch của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông trong việc mua máy tính bảng để cấp phát cho 

học sinh trên địa bàn. Về đầu trang 

https://thanhnien.vn/sau-nhieu-lan-loi-hen-dak-nong-tiep-nhan-5000-may-tinh-

bang-cho-hoc-sinh-185230311115419311.htm 

- Gần một tỷ đồng hỗ trợ người dân biên giới Đắk Nông (Tienphong.vn 12/03; 

Daidoanket.vn 13/03; Baodantoc.vn 12/03; Moitruongvadothi.vn 12/03; Công an nhân 

dân 13/03, tr3). Ngày 12/3, Cục công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối 

hợp Công an tỉnh Đắk Nông, tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới- Biên cương Tổ 

quốc tôi”, tại huyện biên giới Tuy Đức (Đắk Nông). 

Tại chương trình, Trung tá Đồng Đức Vũ, Trưởng ban Thanh niên Công an Nhân 

dân (CAND, thuộc Bộ Công an) cho biết, chương trình “Tháng ba biên giới- Biên 

https://baodaknong.vn/san-xuat-nong-nghiep-huu-co-huong-di-ben-vung-140476.html
https://baodaknong.vn/san-xuat-nong-nghiep-huu-co-huong-di-ben-vung-140476.html
https://baodaknong.vn/dak-nong-no-luc-bo-tri-tai-dinh-cu-cho-nguoi-dan-trong-vung-du-an-140559.html
https://baodaknong.vn/dak-nong-no-luc-bo-tri-tai-dinh-cu-cho-nguoi-dan-trong-vung-du-an-140559.html
https://thanhnien.vn/sau-nhieu-lan-loi-hen-dak-nong-tiep-nhan-5000-may-tinh-bang-cho-hoc-sinh-185230311115419311.htm
https://thanhnien.vn/sau-nhieu-lan-loi-hen-dak-nong-tiep-nhan-5000-may-tinh-bang-cho-hoc-sinh-185230311115419311.htm
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cương Tổ quốc tôi” phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên 

hướng tới người dân, chiến sĩ vùng biên, tạo mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức đoàn với 

lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới. 

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác 

chính trị, Bộ Công an cho hay, chương trình được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa rất 

quan trọng đối với tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ tỉnh Đắk Nông và tuổi trẻ CAND 

nói riêng, là thời điểm các cấp bộ đoàn cả nước bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, khởi đầu một nhiệm kỳ mới với khí thế quyết tâm, 

với khát vọng của tuổi trẻ. Về đầu trang 

https://tienphong.vn/gan-mot-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-bien-gioi-dak-nong-

post1516947.tpo 

http://daidoanket.vn/dak-nong-nhieu-hoat-dong-y-nghia-huong-toi-nguoi-dan-

chien-si-vung-bien-gioi-5712104.html 

https://baodantoc.vn/dak-nong-nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-chuong-trinh-

thang-ba-bien-gioi-1678622172172.htm 

https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-thang-3-bien-gioi-bien-cuong-to-

quoc-toi-nam-2023-a125238.html 

- Bí thư ‘ve chai’ và hành trình gây quỹ ủng hộ người nghèo (Vietnamnet.vn 

12/03). Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” được dựng lên ở xã Tân Thành (huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông) đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương. 

Đây là công trình thanh niên của xã Tân Thành được khởi xướng bởi Đặng Phúc 

Xuân. Chàng trai 9X được người dân nơi đây gọi bằng cái tên thân mật: Bí thư ve chai. 

Với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên xã, Xuân luôn trăn trở làm gì để giúp đỡ 

cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 100 đoàn viên thanh niên trong xã 

hầu hết đều là những người có tuổi đời rất trẻ, kinh tế chưa vững. Họ chỉ có sức trẻ và 

sự nhiệt tình để giúp đỡ cộng đồng. Vì thế, Xuân đã nghĩ ra cách thu gom vỏ lon, vỏ 

chai nhựa vừa để gây quỹ vừa giữ gìn cảnh quan môi trường địa phương. 

Hoạt động nhỏ nhưng ý nghĩa vì cộng đồng rất lớn từ "Ngôi nhà 100 đồng" do 

Xuân khởi xướng được nhiều người ủng hộ. "Tuy số tiền thu được không nhiều nhưng 

là niềm vui của tất cả mọi người. Giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Được sẻ chia, 

giúp đỡ những người khó khăn hơn mình ai cũng vui. Hi vọng thời gian tới công trình 

sẽ phát huy hiệu quả hơn nữa", Xuân nói. Về đầu trang 

https://vietnamnet.vn/bi-thu-ve-chai-va-ngoi-nha-100-dong-gay-quy-ung-ho-

nguoi-ngheo-o-dak-nong-2117465.html 

- HUFI: Trao học bổng cho các em học sinh khó khăn, vượt khó tại Trường 

THPT Phan Đình Phùng, Đắk Nông (Tapchicongthuong.vn 10/03). Sáng ngày 

10/3/2023, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM (HUFI) đã đến trao 20 

suất học bổng cho học sinh có điều kiện khó khăn ở trường THPT Phan Đình Phùng, 

Đắc Song, Đắk Nông với mỗi suất trị giá 01 triệu đồng trích từ Quỹ học bổng “Ươm 

mầm nước mơ” của HUFI. 

Chương trình diễn ra với sự hiện diện của Ban Giám hiệu trường THPT Phan 

Đình Phùng thầy Nguyễn Đình Thức - Phó Hiệu trưởng, thầy Ngô Cự Quý - Phó Hiệu 

trưởng; thầy Lê Hữu Hùng - Bí thư Đoàn trường; giáo viên và các em học sinh trường 

THPT Phan Đình Phùng. Về đầu trang 

https://tienphong.vn/gan-mot-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-bien-gioi-dak-nong-post1516947.tpo
https://tienphong.vn/gan-mot-ty-dong-ho-tro-nguoi-dan-bien-gioi-dak-nong-post1516947.tpo
http://daidoanket.vn/dak-nong-nhieu-hoat-dong-y-nghia-huong-toi-nguoi-dan-chien-si-vung-bien-gioi-5712104.html
http://daidoanket.vn/dak-nong-nhieu-hoat-dong-y-nghia-huong-toi-nguoi-dan-chien-si-vung-bien-gioi-5712104.html
https://baodantoc.vn/dak-nong-nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-chuong-trinh-thang-ba-bien-gioi-1678622172172.htm
https://baodantoc.vn/dak-nong-nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-chuong-trinh-thang-ba-bien-gioi-1678622172172.htm
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-thang-3-bien-gioi-bien-cuong-to-quoc-toi-nam-2023-a125238.html
https://www.moitruongvadothi.vn/dak-nong-thang-3-bien-gioi-bien-cuong-to-quoc-toi-nam-2023-a125238.html
https://vietnamnet.vn/bi-thu-ve-chai-va-ngoi-nha-100-dong-gay-quy-ung-ho-nguoi-ngheo-o-dak-nong-2117465.html
https://vietnamnet.vn/bi-thu-ve-chai-va-ngoi-nha-100-dong-gay-quy-ung-ho-nguoi-ngheo-o-dak-nong-2117465.html
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https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/hufi-trao-hoc-bong-cho-cac-em-hoc-sinh-

kho-khan-vuot-kho-tai-truong-thpt-phan-dinh-phung-dak-nong-103307.htm 

- Đắk Nông quyết tâm giữ gìn nghề dệt của người M'nông (Congthuong.vn 

12/03; Congluan.vn 13/03). Tỉnh Đắk Nông quyết tâm bảo tồn và phát huy nghề dệt của 

người M'Nông - di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. 

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông, dệt thổ cẩm trước đây đã 

đem lại nhiều mặt thuận lợi cho đồng bào M’nông, như tăng thu nhập, cải thiện nhu cầu 

ăn, mặc của con người; tạo việc làm cho nhiều hộ dân... Trong xu thế phát triển nền 

kinh tế thị trưởng thì việc phát triển du lịch gắn với phát triển làng nghề truyền thống có 

mối quan hệ hữu cơ tác động qua lại với nhau để tạo nguồn thu, góp phần phát triển 

kinh tế xã hội. Các sản phẩm truyền thống có giá trị thẩm mỹ từ nghề dết thổ cẩm đã thu 

hút được sự quan tâm của khách hàng, đặc biệt là khách du lịch ngoài tỉnh và quốc tế, 

như các loại mũ, nón, túi xách, khăn quàn cách tân… đã tạo ra xu thế mới trong phát 

triển nghề thổ cẩm phù hợp với giai đoạn lịch sử đương đại… 

Trước thực trạng về sự tồn tại, hạn chế về nghề dệt thổ cẩm của người M'Nông, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên đã ký văn bản chỉ đạo 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. 

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

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 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://congthuong.vn/dak-nong-quyet-tam-giu-gin-nghe-det-cua-nguoi-mnong-

245914.html 

https://www.congluan.vn/dak-nong-phat-huy-gia-tri-di-san-nghe-det-tho-cam-

post238938.html 

- Tác phẩm 'Sung túc' đoạt giải nhất (Tienphong.vn 13/03). Chiều tối 12/3, 

diễn ra Lễ bế mạc Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê. Hội thi là một 

trong những hoạt động chính của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. 

Với chủ đề “Văn hóa, nghệ thuật, thiên nhiên, con người Tây Nguyên”, hội thi 

thu hút 53 nghệ nhân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 5 tỉnh Tây 

Nguyên. 

Tác phẩm "Sung túc" của nghệ nhân Phạm Văn Roàn (tỉnh Đắk Nông) đoạt giải 

Nhất, giải Nhì thuộc về nghệ nhân Vũ Văn Viễn (tỉnh Đắk Nông) với tác phẩm “Cà phê 

Việt vươn xa” và nghệ nhân Lê Văn Hời (tỉnh Đắk Lắk) với tác phẩm “Lễ hội đua voi”. 

Nghệ nhân Phạm Văn Roàn (tỉnh Đắk Nông) chia sẻ tác phẩm "Sung túc" được 

ghép từ nhiều thân cây cà phê, điêu khắc 5 con chồn, phía trên ngậm 5 hạt cà phê tượng 

trưng cho sự sum vầy, đoàn kết. Thông qua tác phẩm, mong muốn phát triển cà phê 

vươn xa đến 5 châu lục. Về đầu trang 

https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/hufi-trao-hoc-bong-cho-cac-em-hoc-sinh-kho-khan-vuot-kho-tai-truong-thpt-phan-dinh-phung-dak-nong-103307.htm
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/hufi-trao-hoc-bong-cho-cac-em-hoc-sinh-kho-khan-vuot-kho-tai-truong-thpt-phan-dinh-phung-dak-nong-103307.htm
https://congthuong.vn/dak-nong-quyet-tam-giu-gin-nghe-det-cua-nguoi-mnong-245914.html
https://congthuong.vn/dak-nong-quyet-tam-giu-gin-nghe-det-cua-nguoi-mnong-245914.html
https://www.congluan.vn/dak-nong-phat-huy-gia-tri-di-san-nghe-det-tho-cam-post238938.html
https://www.congluan.vn/dak-nong-phat-huy-gia-tri-di-san-nghe-det-tho-cam-post238938.html
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https://tienphong.vn/tac-pham-sung-tuc-doat-giai-nhat-post1516977.tpo 

IV. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Công an Đắk Nông tổ chức Lễ báo công dâng Bác 

(Phapluatquanly.vietnamhoinhap.vn 11/03; Tamnhin.trithuccuocsong.vn 11/03). Nhân 

kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 điều dạy Công an nhân dân 

(11/3/1948-11/3/2023), ngày 10/3/2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ báo 

công dâng Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công 

an tỉnh. Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh 

đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các Công an các đơn vị, địa phương. 

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh 

Đắk Nông, Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trân trọng báo cáo 

kết quả các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của Công an Đắk Nông 

trong thời gian qua, nhất là những kết quả nổi bật trong học tập, thực hiện 6 điều Bác 

Hồ dạy CAND gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn trong CAND. Về đầu 

trang 

https://phapluatquanly.vietnamhoinhap.vn/cong-an-dak-nong-to-chuc-le-bao-

cong-dang-bac-4774.htm 

- "Lời ca dâng Bác" - Chào mừng ngày thành lập Công an tỉnh Đắk Nông 

(Danviet.vn 13/03). Tối 12/3, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức chương trình nghệ 

thuật đặc biệt với chủ đề "Lời ca dâng Bác" nhằm kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu 

Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023), hướng tới 75 năm Ngày Chủ 

tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); 20 năm ngày 

thành lập tỉnh và 20 năm ngày thành lập Công an tỉnh (2004-2024). 

Với chủ đề "Lời ca dâng Bác", chương trình gồm 3 phần với 18 tiết mục nghệ 

thuật đặc biệt, có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác 

Hồ kính yêu, phong cảnh, con người Đắk Nông; những chiến công, thành tích nổi bật 

của lực lượng Công an Đắk Nông trong các mặt công tác, nhất là trong việc học tập, 

thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, góp phần lan toả hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công 

an Đắk Nông trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì 

bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân và xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông 

trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 

của Bộ Chính trị. Về đầu trang 

https://danviet.vn/loi-ca-dang-bac-chao-mung-ngay-thanh-lap-cong-an-tinh-dak-

nong-20230313102536105.htm 

- Cần bổ sung, điều chỉnh biển báo, tín hiệu giao thông ở Gia Nghĩa 

(Baodaknong.vn 13/03). Gần đây, trên địa bàn TP. Gia Nghĩa xảy ra nhiều vụ va chạm, 

tai nạn giao thông (TNGT). Trong đó, nhiều vụ xảy ra một phần là do bố trí, lắp đặt biển 

báo giao thông chưa kịp thời và hợp lý. 

Theo quan sát, trên một số tuyến đường ở TP. Gia Nghĩa, nhiều người vẫn còn vi 

phạm, nhất là đi ngược chiều, rẽ sai làn đường, không chú ý quan sát… 

https://tienphong.vn/tac-pham-sung-tuc-doat-giai-nhat-post1516977.tpo
https://phapluatquanly.vietnamhoinhap.vn/cong-an-dak-nong-to-chuc-le-bao-cong-dang-bac-4774.htm
https://phapluatquanly.vietnamhoinhap.vn/cong-an-dak-nong-to-chuc-le-bao-cong-dang-bac-4774.htm
https://danviet.vn/loi-ca-dang-bac-chao-mung-ngay-thanh-lap-cong-an-tinh-dak-nong-20230313102536105.htm
https://danviet.vn/loi-ca-dang-bac-chao-mung-ngay-thanh-lap-cong-an-tinh-dak-nong-20230313102536105.htm
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Trước thực trạng trên, người dân mong muốn cơ quan chức năng cần điều chỉnh 

để thời gian đèn đỏ, vàng, xanh lâu hơn tại các cụm đèn tín hiệu giao thông. Đồng thời 

nên gỡ bảng “xe máy được rẽ phải" để tránh tâm lý chủ quan.  

Ban An toàn giao thông tỉnh cũng cần rà soát lại những địa điểm chưa được bố trí 

các loại biển báo để yêu cầu cơ quan chức năng khắc phục. Qua đó, hướng dẫn và giúp 

người điều khiển phương tiện giao thông an toàn. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/can-bo-sung-dieu-chinh-bien-bao-tin-hieu-giao-thong-o-

gia-nghia-140519.html 

V. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý 

- UBND thị trấn Kiến Đức xác nhận tình trạng san lấp đất trái phép trên địa 

bàn là đúng thực tế (Truyền hình Đắk Nông – Thời sự tối phút thứ 18 ngày 11/03). 

UBND thị trấn Kiến Đức đã có văn bản gửi Đài phát thanh truyền hình Đắk Nông ghi 

nhận đúng thực tế như đài phát thanh truyền hình tỉnh phản ánh vào ngày 23/02. 

UBND thị trấn Kiến Đức cho biết, trong các năm 2021 và 2022 do gía đất tăng 

mạnh nên đã kéo theo tình trạng san lấp mặt bằng trái phép diễn ra rất phức tạp trên địa 

bàn thị trấn Kiến Đức với mục đích để phân lô bán nền, việc làm này đã phá vỡ cảnh 

quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra một số vị trí san lấp đã làm thu hẹp dòng 

chảy của suối, lấn chiếm đất ao hồ, gây ô nhiễm nguồn nước phục vụ sinh hoạt của 

người dân.  

Trước tình trạng trên, UBND thị trấn Kiến Đức cũng đã kiến nghị UBND huyện 

Đắk R’lấp sớm thành lập tổ chuyên ngành gồm các phòng ban liên quan đủ chức năng 

nhiệm vụ xử lý triệt để trong công tác san lấp mặt bằng trái phép trên địa bàn. Về đầu 

trang 

https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-11-3-2023-20521.htm 

- Đền bù thiệt hại liên quan Thủy điện Chư Pông Krông vẫn chưa yên ổn 

(Baodaknong.vn 13/03). Hoạt động của Nhà máy thủy điện Chư Pông Krông đã làm 

ngập úng, gây sạt lở bờ sông Krông Nô và phát sinh mâu thuẫn giữa người dân, doanh 

nghiệp với thủy điện. 

Việc tích nước vận hành nhà máy thủy điện gây ngập úng một số tài sản ven sông 

của người dân xã Quảng Phú (Krông Nô). Hoạt động xả đáy của Nhà máy thủy điện 

Chư Pông Krông còn khiến nhiều đất đai, tài sản của người dân dọc sông Krông Nô bị 

sạt lở. 

Ngành chức năng đã vào cuộc, xác định nguyên nhân và yêu cầu nhà máy phải có 

các giải pháp khắc phục. 

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND xã Quảng Phú cho biết, vẫn còn nhiều 

trường hợp chưa đồng ý với phương án đền bù của thủy điện. Một số người dân cho 

rằng việc tính toán diện tích bị ảnh hưởng và mức đền bù chưa hợp lý.  

Ngoài việc đền bù, UBND tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu thủy điện đánh giá tác động 

đến lòng sông Krông Nô theo Nghị định số 23 năm 2020 của Chính phủ. Về vấn đề này, 

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện Hưng Phúc cho biết đã có văn bản gửi Bộ TN-MT 

hướng dẫn để triển khai thực hiện. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/den-bu-thiet-hai-lien-quan-thuy-dien-chu-pong-krong-van-

chua-yen-on-140450.html 

https://baodaknong.vn/can-bo-sung-dieu-chinh-bien-bao-tin-hieu-giao-thong-o-gia-nghia-140519.html
https://baodaknong.vn/can-bo-sung-dieu-chinh-bien-bao-tin-hieu-giao-thong-o-gia-nghia-140519.html
https://truyenhinhdaknong.vn/video/thoi-su-toi-ngay-11-3-2023-20521.htm
https://baodaknong.vn/den-bu-thiet-hai-lien-quan-thuy-dien-chu-pong-krong-van-chua-yen-on-140450.html
https://baodaknong.vn/den-bu-thiet-hai-lien-quan-thuy-dien-chu-pong-krong-van-chua-yen-on-140450.html
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- Rừng phòng hộ Đăk Nông - Ngoài bìa là rừng, trong là rẫy
1
 (Kênh VTV1 – 

Chuyển động 24h trưa 11/03; VTV.vn 11/03). Tình trạng lâm tặc vào rừng chặt phá rừng 

lấy gỗ trục lợi bất chính, đặc biệt là việc người dân vào phá, lấn chiếm lấy đất làm 

nương rẫy diễn ra tràn lan. 

Dọc con đường vào rừng phòng hộ Gia Nghĩa, thoạt nhìn hai bên đường tưởng 

chừng rừng ở Đăk Nông vẫn còn nhiều. Nhưng đó chỉ là phía ngoài bìa, còn bên trong 

đã thành nương, thành rẫy từ lâu. 

Gọi là rừng phòng hộ nhưng xung quanh không còn một cây rừng nào, thay vào 

đó là những rẫy cà phê và những rẫy cắm đầy trụ tiêu. Tình trạng phá rừng làm nương 

rẫy tại Đăk Nông đã diễn ra từ lâu. Chỉ tính riêng khu vực do Ban quản lý rừng phòng 

hộ Gia Nghĩa quản lý, qua thống kê, có hơn 800 hộ dân lấn chiếm khoảng 1.670 ha đất 

rừng. Cây rừng bị đốn đến đâu, nhà kiên cố, nhà tạm mọc lên đến đấy. 

Tây Nguyên đang bước vào mùa khô, cũng là thời điểm tình trạng phá rừng được 

nhận định sẽ gia tăng. UBND tỉnh Đăk Nông cũng đã yêu cầu các đơn vị chủ rừng phải 

tăng cường tuần tra, quản lý rừng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, rừng ở Đăk Nông đã 

chẳng còn bao nhiêu để giữ. Về đầu trang 

https://vtv.vn/xa-hoi/rung-phong-ho-dak-nong-ngoai-bia-la-rung-trong-la-ray-

20230311134950867.htm 

- Gian nan giữ rừng phòng hộ Gia Nghĩa (Đắk Nông) 

(TTXVN/Baotintuc.vn/VietnamPlus.vn 11/03). Nhiều vạt rừng trên lâm phần được giao 

cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã bị cháy sau khi đoàn liên 

ngành quản lý, bảo vệ rừng tiến hành truy quét, xử lý “mạnh tay” một số đối tượng lấn, 

chiếm đất rừng phòng hộ. Đáng chú ý hơn, nhiều tuyến đường nội bộ cũng bị rải đinh, 

nhằm ngăn cản xe của lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng. 

Để dập tắt các đám cháy, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa đã phối hợp với 

UBND xã Đắk Ha tập trung tối đa lực lượng, nhân lực, vật lực. Do khu vực cháy ở xa 

dân cư, địa hình đồi dốc lại đang cao điểm mùa khô hạn nên việc dập lửa chỉ trông cậy 

vào việc phát dọn thực bì, cô lập đám cháy. Lực lượng chức năng làm việc không kể 

ngày đêm để xử lý, theo dõi đám cháy. Đến ngày 7/3, các đám cháy mới được khống 

chế hoàn toàn. 

Trao đổi với phóng viên TTXVN thường trú tại Đắk Nông, ông Trần Nam Thuần, 

Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long khẳng định sau khi nhận được các thông tin liên 

quan tới tình trạng đốt, phá hoại rừng trên lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Gia Nghĩa, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương 

tăng cường hỗ trợ đơn vị chủ rừng trong quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Chính quyền xã Đắk Ha đã đề nghị lực lượng công an vào ghi nhận thực trạng, nắm tình 

hình và tiến hành điều tra ban đầu để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Các lực 

lượng công an, dân quân, kiểm lâm đã phối hợp, hỗ trợ đơn vị chủ rừng chốt chặn, quản 

lý việc ra, vào rừng phòng hộ. Về đầu trang 

https://baotintuc.vn/dia-phuong/gian-nan-giu-rung-phong-ho-gia-nghia-dak-nong-

20230311095045367.htm 

                                           
1
 Đề nghị UBND huyện Đắk Gong phản hồi thông tin báo chí. 

https://vtv.vn/xa-hoi/rung-phong-ho-dak-nong-ngoai-bia-la-rung-trong-la-ray-20230311134950867.htm
https://vtv.vn/xa-hoi/rung-phong-ho-dak-nong-ngoai-bia-la-rung-trong-la-ray-20230311134950867.htm
https://baotintuc.vn/dia-phuong/gian-nan-giu-rung-phong-ho-gia-nghia-dak-nong-20230311095045367.htm
https://baotintuc.vn/dia-phuong/gian-nan-giu-rung-phong-ho-gia-nghia-dak-nong-20230311095045367.htm
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https://www.vietnamplus.vn/dak-nong-gian-nan-hanh-trinh-giu-rung-phong-ho-

gia-nghia/850567.vnp 

- Chủ tịch Đắk Nông chỉ đạo xử lý vụ 'có biệt thự vẫn đưa vào diện không có 

đất ở' (Plo.vn 10/03). Ngày 10-3, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 

cho biết: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Đắk Mil báo cáo, xử lý thông tin “có biệt 

thự nhưng được đưa vào diện không có đất ở” mà báo Pháp Luật TP.HCM đã đăng tải. 

Theo ông Mười, quan điểm của UBND tỉnh trước mắt tập trung chỉ đạo làm rõ, 

nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm. “Bây giờ tỉnh đang làm rõ đúng sai như thế nào 

mới có hướng xử lý tiếp theo” – ông Hồ Văn Mười thông tin. Về đầu trang 

https://plo.vn/chu-tich-dak-nong-chi-dao-xu-ly-vu-co-biet-thu-van-dua-vao-dien-

khong-co-dat-o-post723236.html 

- Lãng phí công trình thủy lợi 63 tỷ đồng ở Đắk Nông
2
 

(TTXVN/Baotintuc.vn/Vnanet.vn 10/03). Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Đắk Nông vừa ký công văn đề nghị khắc phục một số vấn đề tồn tại của công trình 

thủy lợi Quảng Lộc trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp. 

Theo đó, công trình thủy lợi Quảng Lộc (Đạo Nghĩa) - thôn 2 (Đắk Sin, huyện 

Đắk R’Lấp) có tổng vốn đầu tư hơn 63 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát 

triển Châu Á, được bàn giao, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2018. Mặc dù đơn vị vận 

hành là Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông đã nhiều lần có 

văn bản chỉ ra các hư hỏng, tồn tại của công trình (các năm 2019, 2020, 2021) và yêu 

cầu sửa chữa nhưng đến nay đơn vị thi công vẫn chưa khắc phục. Về đầu trang 

https://baotintuc.vn/phong-su-dieu-tra/lang-phi-cong-trinh-thuy-loi-63-ty-dong-o-

dak-nong-20230310153240390.htm 

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/lang-phi-cong-trinh-thuy-

loi-63-ty-dong-o-dak-nong-6621675.html 

- Tái diễn tình trạng xẻ đồi, lấp sình tại Quảng Sơn
3
 (Truyenhinhdaknong.vn 

10/03). Thời gian gần đây, tại khu vực xóm Tàu, thuộc bon N’ting, xã Quảng Sơn, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, tái diễn tình trạng san lấp mặt bằng trái phép. Chính 

quyền địa phương cho rằng, sự việc diễn ra vào ban đêm, dù đã mật phục nhiều lần 

nhưng đến nay vẫn chưa xử lý được các đối tượng vi phạm. 

Hình ảnh phóng viên ghi lại cho thấy, tại khu vực xóm Tàu, thuộc bon N’ting, xã 

Quảng Sơn, có rất nhiều đống đất mới đổ. Việc đổ đất này nhằm mục đích lấp đầy khu 

vực sình lầy. Theo phản ánh của người dân, những đống đất vừa được đổ vào bãi sình 

được múc ra từ một quả đồi cách vài trăm mét. Hoạt động san lấp mặt bằng chủ yếu 

diễn ra vào ban đêm. Hơn 10 ngày trước, khu vực sình này vẫn còn thấp hơn mặt đường 

gần 1 mét. Nhưng mỗi ngày được đổ thêm một ít đất nên đến nay đã bằng phẳng so với 

mặt đường. 

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. 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. Địa phương đã tổ chức 

                                           
2
 Đề nghị UBND huyện Đắk R’Lấp phản hồi thông tin báo chí 

3
 Đề nghị UBND huyện Đắk Glong phản hồi thông tin báo chí 

https://www.vietnamplus.vn/dak-nong-gian-nan-hanh-trinh-giu-rung-phong-ho-gia-nghia/850567.vnp
https://www.vietnamplus.vn/dak-nong-gian-nan-hanh-trinh-giu-rung-phong-ho-gia-nghia/850567.vnp
https://plo.vn/chu-tich-dak-nong-chi-dao-xu-ly-vu-co-biet-thu-van-dua-vao-dien-khong-co-dat-o-post723236.html
https://plo.vn/chu-tich-dak-nong-chi-dao-xu-ly-vu-co-biet-thu-van-dua-vao-dien-khong-co-dat-o-post723236.html
https://baotintuc.vn/phong-su-dieu-tra/lang-phi-cong-trinh-thuy-loi-63-ty-dong-o-dak-nong-20230310153240390.htm
https://baotintuc.vn/phong-su-dieu-tra/lang-phi-cong-trinh-thuy-loi-63-ty-dong-o-dak-nong-20230310153240390.htm
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/lang-phi-cong-trinh-thuy-loi-63-ty-dong-o-dak-nong-6621675.html
https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/lang-phi-cong-trinh-thuy-loi-63-ty-dong-o-dak-nong-6621675.html
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lực lượng mai phục nhưng các đối tượng rất tinh vi, trong khi đó, lực lượng cán bộ địa 

chính mỏng, địa bàn rộng. 

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, để hạn chế tình trạng san lấp mặt bằng 

trái phép, kiểm soát hoạt động vận tải chở đất, UBND xã kiến nghị huyện và tỉnh sớm 

cấp phép hoặc cho đấu thầu các mỏ đất trên địa bàn để địa phương có cơ sở quản lý. Bởi 

hiện nay, nhu cầu san lấp mặt bằng của người dân là rất lớn. Về đầu trang./. 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/tai-dien-tinh-trang-xe-doi-lap-sinh-tai-quang-

son-20510.htm 

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

Ghi chú: Trong ngày 13/3/2023, có 34 cơ quan báo, tạp chí ngoài tỉnh
4
 đăng 40 

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 03 bài viết cần phản hồi thông tin báo chí tại mục V của 

Bản tin Điểm báo. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan có liên quan kiểm 

tra, xác minh, phản hồi thông tin báo chí theo quy định. 

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 

 

 

                                           
4
 Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài THVN, TTXVN, Truyền hình Quốc hội, Báo Lao động, Báo Tri thức và 

Cuộc sống, Báo Vietnamnet, Báo Nhà báo và Công luận, VTC, Báo Công thương, Báo Hà Nội mới, Báo Đại biểu nhân 

dân, Báo Thanh tra, Báo Sài gòn giải phóng, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Tiền phong, Báo QĐND, Báo Văn hóa, Báo 

Tuổi trẻ, Báo Kinh tế đô thị, Báo Thanh niên, Báo Đại đoàn kết, Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Điện tử Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Báo Dân tộc, Báo Dân trí, Báo Công an nhân dân, Báo Dân Việt, Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, 

Tạp chí điện tử Môi trường đô thị, Tạp chí Công thương, Tạp chí Việt Nam hội nhập. 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/tai-dien-tinh-trang-xe-doi-lap-sinh-tai-quang-son-20510.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/tai-dien-tinh-trang-xe-doi-lap-sinh-tai-quang-son-20510.htm
mailto:bcxb.stttt@daknong.gov.vn

