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I. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Giám sát chặt chương trình mục tiêu quốc gia tại Đắk Nông (Baodantoc.vn 

13/03). UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về giám sát 

việc triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

năm 2023. 

Hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện trên tinh thần khách quan, công 

bằng, công khai, chỉ ra những bất cập, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); hướng dẫn các địa phương tháo gỡ 

khó khăn trong quá trình thực hiện các chương trình MTQG; bảo đảm thực hiện trách 

nhiệm, trình tự, cách thức thực hiện giám sát, đánh giá Chương trình theo quy định tại 

Chương VII, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ. Những nội 

dung vượt thẩm quyền, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem 

xét giải quyết theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế. 

 Điểm báo Đắk Nông NGÀY 14 

3.2023 
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Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện định kỳ vào giữa năm và cuối năm. 

Địa điểm kiểm tra tại UBND các huyện, thành phố và kiểm tra thực tế một số công trình 

tại các xã. Về đầu trang 

https://baodantoc.vn/giam-sat-chat-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tai-dak-nong-

1678696802257.htm 

- Quảng Tín quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số 

(Baodaknong.vn 14/03). Đảng ủy xã Quảng Tín (Đắk R’lấp) luôn quan tâm, phát triển 

đảng viên người dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng 

vững mạnh. 

Xã Quảng Tín hiện có 2.800 hộ, với hơn 12.000 nhân khẩu; trong đó, DTTS 

chiếm 30%. Xác định phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS góp phần xây 

dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hằng năm Đảng ủy xã ban hành 

nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, giao chỉ tiêu mỗi chi bộ hằng năm kết 

nạp từ 1 đến 2 đảng viên. 

Theo ông Hoàng Đại Sửu, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Quảng Tín, 

nhờ nắm bắt kịp thời tình hình ở cơ sở, cùng nhiều giải pháp tích cực nên công tác phát 

triển đảng viên của địa phương luôn đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đến nay, Đảng bộ xã 

Quảng Tín có 235 đảng viên, trong đó 35 đảng viên là đồng bào DTTS. Các đảng viên 

luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế 

- xã hội địa phương. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/quang-tin-quan-tam-phat-trien-dang-vien-nguoi-dan-toc-

thieu-so-140704.html 

- Góp ý kiến dự thảo luật đất đai (sửa đổi): Đa dạng những góc nhìn (Tài 

nguyên và Môi trường 14/03, tr5). Theo ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Đắk Nông: Đề xuất sửa quy định công nhận quyền sử dụng đất cho người nhận khoán, 

người đang thuê đất nông, lâm trường. 

Điểm c, khoản 3, Điều 175 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".  

Tuy nhiên, các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc là nhận giao khoán thuê đất 

của các công ty lâm nghiệp, 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. Do đó, đề nghị xem xét lại quy định này.  

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 

https://baodantoc.vn/giam-sat-chat-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tai-dak-nong-1678696802257.htm
https://baodantoc.vn/giam-sat-chat-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tai-dak-nong-1678696802257.htm
https://baodaknong.vn/quang-tin-quan-tam-phat-trien-dang-vien-nguoi-dan-toc-thieu-so-140704.html
https://baodaknong.vn/quang-tin-quan-tam-phat-trien-dang-vien-nguoi-dan-toc-thieu-so-140704.html
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nhiên nếu theo quy định của Dự thảo, các công ty lâm nghiệp, nông lâm trường sẽ khó 

có phương án để xử lý.  

Về quy định tách thửa, hợp thửa đất tại Điều 211, tại khoản 3 quy định việc 

chuyển quyền sử dụng đất trong các hợp đồng, giao dịch, chuyển đổi, chuyển nhượng... 

phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ 

địa chính.  

Quy định này còn nhiều điểm bất cập, chưa phù hợp với một số văn bản liên 

quan, tạo rủi ro cho bên nhận chuyển nhượng bởi vì hoạt động thanh toán thường thực 

hiện tại thời điểm ký hợp đồng, trong khi đó thời điểm này hợp đồng chưa có hiệu lực. 

Bên cạnh đó, tại khoản 3, Điều 17, Luật Kinh doanh bất động sản quy định: Thời điểm 

có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Trường hợp hợp 

đồng có công chúng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm 

công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công 

chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết 

hợp đồng. Như vậy, giữa Dự thảo Luật và Luật Kinh doanh bất động sản đang có quy 

định khác nhau về thời điểm phát sinh hiệu lực cần phải xem xét. Về đầu trang 

II. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Đắk Nông tổ chức họp bàn tháo gỡ khó khăn cho dự án khai thác bô xít 

(Laodong.vn 13/03). Ngày 13.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên chủ 

trì cuộc họp để nghe Sở Công Thương báo cáo tình hình xử lý những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình hoạt động của Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV. 

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Trong 

đó, chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến nguồn 

quặng xấu, không đáp ứng được việc phối trộn. Do đó, Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV 

hiện đang phải thực hiện việc giảm tải hoạt động sản xuất... 

Tại cuộc họp, các ngành, địa phương thảo luận một số nội dung như: Công tác 

bồi thường giải phóng mặt bằng; việc bố trí, sắp xếp các khu tái định cư, bảng giá đất; 

công tác ứng vốn... 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, các đơn 

vị liên quan cần đẩy mạnh công tác phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ. 

Trước thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đề nghị chủ đầu tư 

phối hợp với địa phương, sở, ngành liên quan đánh giá khái quát về dự báo, kế hoạch, 

công tác môi trường trong các năm tiếp theo. Từ đó để chủ động nguồn nguyên liệu một 

cách tốt nhất. Về đầu trang 

https://laodong.vn/kinh-doanh/dak-nong-to-chuc-hop-ban-thao-go-kho-khan-cho-

du-an-khai-thac-bo-xit-1157316.ldo 

- Đắk Nông: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong 

hoạt động kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn tỉnh (Dms.gov.vn 13/03). Thực 

hiện nhiệm vụ trong tâm năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Nông về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc, đấu tranh 

chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, các Phòng, Đội thuộc Cục QLTT tỉnh Đắk 

https://laodong.vn/kinh-doanh/dak-nong-to-chuc-hop-ban-thao-go-kho-khan-cho-du-an-khai-thac-bo-xit-1157316.ldo
https://laodong.vn/kinh-doanh/dak-nong-to-chuc-hop-ban-thao-go-kho-khan-cho-du-an-khai-thac-bo-xit-1157316.ldo
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Nông đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo, kinh 

doanh thuốc tân dược, đấu tranh chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Kết quả từ đầu năm 2023 đến nay Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã kiểm 

tra, xử phạt 80 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước 

số tiền 217 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu như: không niêm yết giá bằng đồng 

Việt Nam tại nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược; niêm yết giá không rõ ràng gây 

nhầm lẫn cho khách hàng tại nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược; để lẫn sản phẩm 

không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm thực phẩm 

chức năng theo quy định của pháp luật; người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 

bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược; không mở sổ hoặc sử 

dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của 

thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật. Về đầu trang 

https://dms.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/%C4%91ak-nong-tang-cuong-cong-tac-

kiem-tra-kiem-soat-xu-ly-vi-pham-trong-hoat-%C4%91ong-kinh-doanh-thuoc-tan-

duoc-tren-%C4%91ia-ban-tinh-57935-4.html 

- Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu 'nông sản núi lửa' cho huyện Krông Nô 

(Baodaknong.vn 14/03). Nhờ được thừa hưởng những ưu đãi đặc biệt từ vùng đất núi 

lửa, huyện Krông Nô (Đắk Nông) định hướng phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với 

địa danh để tạo lợi thế về đầu ra và giá trị đặc trưng cho nông sản địa phương. 

Từ năm 2018, Phòng NN-PTNT đã tham mưu UBND huyện Krông Nô phối hợp 

với các chủ thể OCOP đặt tên các sản phẩm gắn liền với địa danh núi lửa để người tiêu 

dùng dễ nhớ. 

Mục tiêu của Krông Nô lấy sản phẩm nông nghiệp quảng bá cho du lịch, sau đó 

lấy du lịch quảng cáo cho nông nghiệp. Hiện nay, trên toàn quốc có rất ít địa danh núi 

lửa, đây là một trong những mục tiêu để Krông Nô gắn 2 từ núi lửa trên nhãn mác sản 

phẩm để người tiêu dùng, du khách dễ nhớ. 

Krông Nô hiện có nhiều thương hiệu nông sản gắn với địa danh núi lửa như: 

Cam, quýt, bơ, cà phê, hồ tiêu, ca cao, lúa gạo… Các sản phẩm này đều được các chủ 

thể đầu tư về chất lượng, mẫu mã. Do chất lượng cũng như ảnh hưởng tích cực từ địa 

danh “núi lửa” mà bơ cùng các loại nông sản khác tại khu vực này được thương lái ưu 

tiên đặt mua để đưa vào các nhà hàng bán cho thực khách, điều này cũng góp phần thúc 

đẩy việc tiêu thụ nông sản sạch, đem lại lợi nhuận cũng như động lực cho người dân nơi 

đây. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/day-manh-xay-dung-thuong-hieu-nong-san-nui-lua-cho-

huyen-krong-no-140675.html 

- Đắk Nông đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế - kỹ 

thuật (Baodaknong.vn 14/03). UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định số 

259/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “chiến lược phát triển lâm nghiệp việt nam giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể. Giai đoạn 2021 đến 2030, Đắk Nông tập 

trung mọi nguồn lực để quản lý, bảo vệ tốt 196.385 ha rừng tự nhiên; giảm thiểu đến 

https://dms.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/%C4%91ak-nong-tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-kiem-soat-xu-ly-vi-pham-trong-hoat-%C4%91ong-kinh-doanh-thuoc-tan-duoc-tren-%C4%91ia-ban-tinh-57935-4.html
https://dms.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/%C4%91ak-nong-tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-kiem-soat-xu-ly-vi-pham-trong-hoat-%C4%91ong-kinh-doanh-thuoc-tan-duoc-tren-%C4%91ia-ban-tinh-57935-4.html
https://dms.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/%C4%91ak-nong-tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-kiem-soat-xu-ly-vi-pham-trong-hoat-%C4%91ong-kinh-doanh-thuoc-tan-duoc-tren-%C4%91ia-ban-tinh-57935-4.html
https://baodaknong.vn/day-manh-xay-dung-thuong-hieu-nong-san-nui-lua-cho-huyen-krong-no-140675.html
https://baodaknong.vn/day-manh-xay-dung-thuong-hieu-nong-san-nui-lua-cho-huyen-krong-no-140675.html
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mức thấp nhất các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác. 

Đến năm 2025, Đắk Nông khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên trên 5.000 ha; 

trồng rừng tập trung, nông lâm kết hợp, trồng cây phân tán 9.051 ha; bảo vệ, chăm sóc 

diện tích rừng mới trồng là 4.182 ha. Đến năm 2025, tỉ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt trên 

40%; 85% diện tích rừng của các chủ rừng là tổ chức được quản lý theo phương án rừng 

bền vững; rà soát, đo đạc, cắm mốc ranh giới của 100% diện tích giao, cho thuê của các 

Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ. 

Đến năm 2030, Đắk Nông có tỉ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt trên 42%; 100% diện 

tích rừng của các chủ rừng là tổ chức được quản lý bền vững; hoàn thành việc rà soát, 

đo đạc, cắm mốc ranh giới của 100% diện tích giao, cho thuê cho các tổ chức quản lý 

theo quy định. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/dak-nong-dat-muc-tieu-phat-trien-lam-nghiep-tro-thanh-

nganh-kinh-te-ky-thuat-140625.html 

- Kiểm tra cơ sở đóng gói xuất khẩu khoai lang (Nông thôn ngày nay 14/03, 

tr8). 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. 

Theo lãnh đạo Chi cục Phát triển Nông nghiệp Đắk Nông cho biết, qua kiểm tra, 

mặc dù còn một số thiếu sót nhưng được Tổng cục Hải quan Trung Quốc và Cục Bảo vệ 

thực vật hướng dẫn để hoàn thiện trong thời gian tới. Về đầu trang 

- Giật mình với giá sầu riêng (Tuoitre.vn 14/03). Người dân Miền Tây, Tây 

Nguyên vẫn đua nhau trồng sầu riêng vì thấy giá quá cao. Lo ngại vòng luẩn quẩn trồng 

- chặt vẫn ở phía trước. 

Diện tích cây sầu riêng toàn vùng Tây Nguyên đã hơn 40.000ha và chưa dừng lại. 

Trong khi đó, ở Miền Tây diện tích trồng sầu riêng cũng tăng lên từng ngày. 

Nhận định về việc tăng diện tích sầu riêng, lãnh đạo ngành nông nghiệp đều tỏ ra 

lo ngại nguy cơ người dân chịu hậu quả trước tiên nhưng không có chế tài buộc người 

dân làm theo định hướng. Nhưng họ đã làm gì? 

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Đắk Nông, khẳng định đã có nhiều văn bản gửi về các địa phương ngăn chặn việc mở 

rộng diện tích ngoài quy hoạch. 

Theo ông Tuấn Anh, quy hoạch của tỉnh chỉ phát triển khoảng 7.000ha sầu riêng 

nhưng hiện đã hơn 6.100ha. Dù diện tích chưa vượt quy hoạch nhưng với giá sầu riêng 

hiện tại quá hấp dẫn, người dân vẫn đua nhau phá bỏ cà phê, hồ tiêu trồng sầu riêng, rất 

đáng lo ngại. 

"Ngoài văn bản, sở còn tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về hội nông dân 

các địa phương. Trong đó sẽ nói về dự báo thị trường, chuyên môn về chăm sóc cây sầu 

riêng, khu vực đất phù hợp... Từ đó khuyến cáo người dân đừng vì thấy giá cao mà bất 

chấp trồng sầu riêng, dẫn đến hệ lụy lớn sau này", ông Tuấn Anh nói. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/dak-nong-dat-muc-tieu-phat-trien-lam-nghiep-tro-thanh-nganh-kinh-te-ky-thuat-140625.html
https://baodaknong.vn/dak-nong-dat-muc-tieu-phat-trien-lam-nghiep-tro-thanh-nganh-kinh-te-ky-thuat-140625.html
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https://tuoitre.vn/giat-minh-voi-gia-sau-rieng-20230313230638572.htm 

III. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- Trao tặng tỉnh Đắk Nông 10.000 lá cờ Tổ quốc (Daidoanket.vn 13/03; Người 

lao động 14/03, tr8; Danviet.vn 13/03; TTXVN/Baotintuc.vn 13/03; 

Tamnhin.trithuccuocsong.vn 13/03; Laodong.vn 13/03). Chiều 13-3, tại Đồn Biên 

phòng Tuy Đức, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, Báo Người Lao Động phối hợp với 

UBND tỉnh Đắk Nông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ trao 

tặng tỉnh Đắk Nông 10.000 lá cờ Tổ quốc. 

10.000 lá cờ Tổ quốc trong đợt trao này thuộc hợp phần "Cờ Tổ quốc biên 

cương". Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đánh giá cao việc 

Báo Người Lao Động quan tâm, tổ chức các hoạt động trao cờ Tổ quốc rất có ý nghĩa. 

Đây là món quà thiêng liêng, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong 

từng người dân, cán bộ, chiến sĩ để qua đó quân và dân biên giới vững tâm, đoàn kết 

bảo vệ vùng biên.  

Dịp này, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học 

sinh nghèo" do ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ 

tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" - 

sáng lập, Báo Người Lao Động tiếp nhận chương trình cũng đã trao 50 suất học bổng 

(mỗi suất 1 triệu đồng) cho 50 học sinh là con em chiến sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số có 

hoàn cảnh khó khăn của huyện Tuy Đức. 

Dự kiến ngày, 14-3, tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, Báo Người Lao Động 

phối hợp với UBND tỉnh, cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức lễ trao tặng tỉnh Đắk 

Nông 5.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" và trao tặng 50 suất học 

bổng từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh 

nghèo" cho học sinh là con em chiến sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó 

khăn của huyện Krông Nô. Về đầu trang 

https://nld.com.vn/thoi-su/trao-tang-tinh-dak-nong-10000-la-co-to-quoc-

20230313234225308.htm 

http://daidoanket.vn/tang-co-to-quoc-cho-chien-si-bien-phong-va-dong-bao-bien-

gioi-dak-nong-5712149.html 

https://nld.com.vn/chinh-tri/co-to-quoc-bien-cuong-den-voi-huyen-bien-gioi-tuy-

duc-20230313155946287.htm 

https://danviet.vn/trao-tang-10000-la-co-to-quoc-cho-vung-bien-gioi-o-tinh-dak-

nong-2023031319334289.htm 

https://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-nam-bo/trao-tang-10000-la-co-to-

quoc-cho-huyen-bien-gioi-tuy-duc-dak-nong-20230313201340602.htm 

https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/chuong-trinh-co-to-quoc-bien-cuong-trao-

tang-tinh-dak-nong-10000-la-co-to-quoc-129997.html 

https://laodong.vn/xa-hoi/trao-tang-10000-la-co-to-quoc-cho-vung-bien-gioi-o-

tinh-dak-nong-1157270.ldo 

- Huyện Đắk Song (Đắk Nông): Xuất hiện 3 ổ dịch thủy đậu 

(Moitruongvadothi.vn 13/03). Ngày 13/3, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đắk Song ( 

https://tuoitre.vn/giat-minh-voi-gia-sau-rieng-20230313230638572.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/trao-tang-tinh-dak-nong-10000-la-co-to-quoc-20230313234225308.htm
https://nld.com.vn/thoi-su/trao-tang-tinh-dak-nong-10000-la-co-to-quoc-20230313234225308.htm
http://daidoanket.vn/tang-co-to-quoc-cho-chien-si-bien-phong-va-dong-bao-bien-gioi-dak-nong-5712149.html
http://daidoanket.vn/tang-co-to-quoc-cho-chien-si-bien-phong-va-dong-bao-bien-gioi-dak-nong-5712149.html
https://nld.com.vn/chinh-tri/co-to-quoc-bien-cuong-den-voi-huyen-bien-gioi-tuy-duc-20230313155946287.htm
https://nld.com.vn/chinh-tri/co-to-quoc-bien-cuong-den-voi-huyen-bien-gioi-tuy-duc-20230313155946287.htm
https://danviet.vn/trao-tang-10000-la-co-to-quoc-cho-vung-bien-gioi-o-tinh-dak-nong-2023031319334289.htm
https://danviet.vn/trao-tang-10000-la-co-to-quoc-cho-vung-bien-gioi-o-tinh-dak-nong-2023031319334289.htm
https://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-nam-bo/trao-tang-10000-la-co-to-quoc-cho-huyen-bien-gioi-tuy-duc-dak-nong-20230313201340602.htm
https://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-nam-bo/trao-tang-10000-la-co-to-quoc-cho-huyen-bien-gioi-tuy-duc-dak-nong-20230313201340602.htm
https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/chuong-trinh-co-to-quoc-bien-cuong-trao-tang-tinh-dak-nong-10000-la-co-to-quoc-129997.html
https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/chuong-trinh-co-to-quoc-bien-cuong-trao-tang-tinh-dak-nong-10000-la-co-to-quoc-129997.html
https://laodong.vn/xa-hoi/trao-tang-10000-la-co-to-quoc-cho-vung-bien-gioi-o-tinh-dak-nong-1157270.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/trao-tang-10000-la-co-to-quoc-cho-vung-bien-gioi-o-tinh-dak-nong-1157270.ldo
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Đắk Nông) cho biết, từ ngày 01/02 đến ngày 13/03/2023, trên địa bàn huyện Đắk Song 

đã ghi nhận 3 ổ dịch Thủy đậu. 

Theo đó, ghi nhận 02 ổ dịch tại Trường học (Trường THPT Phan Đình Phùng, xã 

Đắk N'drung với 03 ca mắc và lớp lá 7 thuộc phân hiệu thôn 6 Trường mầm non Hoa 

Hồng, xã Trường Xuân với 17 ca mắc). Và 01 ổ dịch Thủy đậu tại cộng đồng ở thôn 4, 

xã Nâm N'Jang với 10 ca mắc. Cộng dồn từ đầu năm đến nay toàn huyện ghi nhận 40 ca 

mắc thủy đậu.   

Ngay sau khi phát hiện các ổ dịch, Trung tâm Y tế huyện Đắk Song phối hợp với 

Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân, Trạm Y tế các xã có ổ dịch tổ chức phun 

thuốc khử khuẩn, tuyên truyền, hướng dẫn thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh biện 

pháp chăm sóc, điều trị các ca đã mắc bệnh và biện pháp ngăn ngừa ổ dịch lây lan ra 

diện rộng. Về đầu trang 

https://www.moitruongvadothi.vn/huyen-dak-song-dak-nong-xuat-hien-3-o-dich-

thuy-dau-a125323.html 

IV. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- 3 xe khách va chạm liên hoàn, hành khách đập cửa thoát ra ngoài 

(Atgt.baogiaothong.vn 14/03; Laodong.vn 14/03). Vào khoảng 1h sáng 14/3, trên đường 

Hồ Chí Minh (QL14 cũ, đoạn qua thôn 10, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông) xảy ra vụ TNGT liên hoàn khiến 3 xe khách hư hỏng. 

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chiếc xe khách BKS 51B-500.82 và xe 

khách BKS 81B-016.83 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh 

theo hướng TP.HCM - Đắk Lắk. 

Khi hai xe khách chạy đến địa điểm trên, đã va chạm xe khách BKS 50F-002.52 

lưu thông theo hướng ngược lại. 

Tại hiện trường, chiếc xe khách BKS 50F-002.52 tông vào hông xe khách BKS 

81B-016.83, nằm hoàn toàn bên phần đường ngược chiều. 

Riêng chiếc xe khách BKS 51B-500.82 sau khi xảy ra va chạm, nhiều hành khách 

trên xe hoảng loạn đã dùng búa để đập kính, thoát ra ngoài. 

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông nhanh chóng có mặt 

điều tiết giao thông, đo đạc hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Về đầu 

trang 

https://atgt.baogiaothong.vn/3-xe-khach-va-cham-lien-hoan-hanh-khach-dap-cua-

thoat-ra-ngoai-d584594.html 

https://laodong.vn/xa-hoi/ba-xe-oto-khach-gay-tai-nan-lien-hoan-tren-quoc-lo-14-

tinh-dak-nong-1157481.ldo 

- Bắt tạm giam thêm hai đối tượng liên quan vụ vận chuyển tê tê 

(TTXVN/VietnamPlus.vn/Baotintuc.vn 13/03; Vietnamnet.vn 14/03; Baovephapluat.vn 

14/03; Nhandan.vn 13/03; Laodong.vn 14/03). Ngày 13/3, Công an huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Điểu Duy, 19 tuổi, thường trú 

xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy 

định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm (theo quy định tại Điều 244, Bộ 

luật Hình sự 2015).Quá trình điều tra xác định ba đối tượng Duy, Poi, Nhơn là nhân 

https://www.moitruongvadothi.vn/huyen-dak-song-dak-nong-xuat-hien-3-o-dich-thuy-dau-a125323.html
https://www.moitruongvadothi.vn/huyen-dak-song-dak-nong-xuat-hien-3-o-dich-thuy-dau-a125323.html
https://atgt.baogiaothong.vn/3-xe-khach-va-cham-lien-hoan-hanh-khach-dap-cua-thoat-ra-ngoai-d584594.html
https://atgt.baogiaothong.vn/3-xe-khach-va-cham-lien-hoan-hanh-khach-dap-cua-thoat-ra-ngoai-d584594.html
https://laodong.vn/xa-hoi/ba-xe-oto-khach-gay-tai-nan-lien-hoan-tren-quoc-lo-14-tinh-dak-nong-1157481.ldo
https://laodong.vn/xa-hoi/ba-xe-oto-khach-gay-tai-nan-lien-hoan-tren-quoc-lo-14-tinh-dak-nong-1157481.ldo
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viên hợp đồng, đang làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia Bù Gia 

Mập. 

Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.Về 

đầu trang 

https://www.vietnamplus.vn/bat-tam-giam-them-hai-doi-tuong-lien-quan-vu-van-

chuyen-te-te/851011.vnp 

https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/3-doi-tuong-bi-khoi-

to-vi-bat-mot-ca-the-te-te-mang-di-ban-136836.html 

https://vietnamnet.vn/bat-giam-3-doi-tuong-mang-te-te-tu-binh-phuoc-len-dak-

nong-tieu-thu-2120272.html 

https://nhandan.vn/dak-nong-khoi-to-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-te-te-

post742704.html 

https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-van-chuyen-

te-te-20230313162751493.htm 

https://laodong.vn/phap-luat/bat-giam-3-doi-tuong-van-chuyen-te-te-trai-phep-o-

dak-nong-1157489.ldo 

V. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý 

- Đường Nam Dong - Ea T'ling thi công ì ạch (Baodaknong.vn 14/03). Thời 

gian qua, việc nâng cấp, cải tạo trục đường giao thông chính kết nối xã Nam Dong với 

đô thị Ea T’ling (Cư Jút) triển khai rất ì ạch, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người 

dân. 

Mấy tháng qua, đoạn đường từ ngã tư Phan Chu Trinh vào xã Nam Dong đã được 

triển khai nâng cấp, mở rộng. Một đoạn đường dài khoảng hơn 2km đã được xây dựng 

dải phân cách, cải tạo nền 2 bên đường. 

Tuy nhiên, mặt đường của đoạn đường này nhiều tháng nay rất xấu. Nền đường 

lởm chởm đất đá, độ chênh lệch  giữa nền cũ và mới cải tạo cao. Trời nắng, đoạn đường 

này trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. 

Không khó để thấy việc giao thông trên đoạn đường này lộn xộn và khó khăn. 

Nhiều ô tô, xe máy để tránh đường xấu sẵn sàng đi vào chiều đối diện. 

Theo Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cư Jút (chủ đầu tư), dự án 

này khởi công từ tháng 9/2021 và dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2023. Nhà thầu thi 

công dự án này là Công ty Cổ phần xây dựng Đắk Lắk. 

Tính đến tháng 3/2023, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục như cốt nền 

đường, ta luy, hệ thống thoát nước… Dự án đã hoàn thành khoảng 75% khối lượng. 

Chủ đầu tư thừa nhận, tiến độ thi công tại dự án đang bị chậm. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/duong-nam-dong-ea-t-ling-thi-cong-i-ach-140589.html 

- Công trình thủy lợi 4 năm sau bàn giao vẫn chưa hết bảo hành 

(TTXVN/Baotintuc.vn 13/03). Hơn 4 năm kể từ thời điểm được bàn giao, đưa vào sử 

dụng, công trình thủy lợi Quảng Lộc, xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

vẫn bị xác định là chưa hết thời gian bảo hành. Nguyên do là một số tồn tại, hư hỏng đã 

được chỉ ra trước, trong và sau khi bàn giao công trình vẫn chưa được khắc phục. Nông 

dân, chính quyền địa phương vẫn lúng túng trước những gì diễn ra trên cánh đồng. 

https://www.vietnamplus.vn/bat-tam-giam-them-hai-doi-tuong-lien-quan-vu-van-chuyen-te-te/851011.vnp
https://www.vietnamplus.vn/bat-tam-giam-them-hai-doi-tuong-lien-quan-vu-van-chuyen-te-te/851011.vnp
https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/3-doi-tuong-bi-khoi-to-vi-bat-mot-ca-the-te-te-mang-di-ban-136836.html
https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/3-doi-tuong-bi-khoi-to-vi-bat-mot-ca-the-te-te-mang-di-ban-136836.html
https://vietnamnet.vn/bat-giam-3-doi-tuong-mang-te-te-tu-binh-phuoc-len-dak-nong-tieu-thu-2120272.html
https://vietnamnet.vn/bat-giam-3-doi-tuong-mang-te-te-tu-binh-phuoc-len-dak-nong-tieu-thu-2120272.html
https://nhandan.vn/dak-nong-khoi-to-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-te-te-post742704.html
https://nhandan.vn/dak-nong-khoi-to-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-te-te-post742704.html
https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-van-chuyen-te-te-20230313162751493.htm
https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-van-chuyen-te-te-20230313162751493.htm
https://laodong.vn/phap-luat/bat-giam-3-doi-tuong-van-chuyen-te-te-trai-phep-o-dak-nong-1157489.ldo
https://laodong.vn/phap-luat/bat-giam-3-doi-tuong-van-chuyen-te-te-trai-phep-o-dak-nong-1157489.ldo
https://baodaknong.vn/duong-nam-dong-ea-t-ling-thi-cong-i-ach-140589.html
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Bản tin Điểm báo ngày 14/03/2023  

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

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông vừa ký công văn 

gửi Công ty TNHH Tân Trường Phát, nhà thầu thi công công trình thủy lợi Quảng Lộc, 

đề nghị khắc phục một số tồn tại của công trình trước tháng 6/2023. Đây được coi là cơ 

sở để thực hiện xác nhận kết thúc bảo hành công trình theo quy định và để công trình 

hoạt động ổn định, hiệu quả, không ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. 

Tuy nhiên, đáng chú ý, trước, trong và sau khi nhận bàn giao, Công ty TNHH 

MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đắk Nông và chi nhánh đơn vị này tại huyện Đắk 

R’lấp đã nhiều lần nêu ý kiến, cũng như có các văn bản chỉ ra một số hư hỏng, tồn tại 

của công trình (các năm 2019, 2020, 2023 - PV). Tại các công văn nêu trên, đơn vị này 

đều yêu cầu sửa chữa, khắc phục nhưng đến nay đơn vị thi công vẫn chưa được thực 

hiện. Các ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương cũng xác nhận các nội 

dung này. 

Theo biên bản kiểm tra mới nhất (ngày 9/1/2023) của ngành chức năng tỉnh Đắk 

Nông, huyện Đắk R’lấp và chính quyền địa phương xã Đắk Sin, có 5 hố bơm và 12 vị 

trí trên đường ống bị rò rỉ nước. Nhiều vị trí đường ống nằm sát mặt ruộng và đường 

mương chảy dọc cánh đồng nên rất dễ hư hỏng nếu người dân sử dụng máy móc để cày 

xới. 

Phóng viên đã liên hệ với Công ty TNHH Tân Trường Phát để trao đổi, làm rõ 

một số nội dung liên quan. Giám đốc công ty này cho biết sẽ sắp xếp thời gian và trao 

đổi sau. Về đầu trang./. 

https://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-nam-bo/cong-trinh-thuy-loi-4-nam-

sau-ban-giao-van-chua-het-bao-hanh-20230313154327710.htm 

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

Ghi chú: Trong ngày 14/3/2023, có 19 cơ quan báo, tạp chí ngoài tỉnh
1
 đăng 25 

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 01 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 

 

 

                                           
1
 Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Lao động, Báo Dân tộc, Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Nông thôn 

ngày nay, Báo Điện tử Dân việt, Báo Đại đoàn kết, Báo Lao động, Báo Tri thức và Cuộc sống, Báo Người cao tuổi, Báo 

Tuổi trẻ, Báo Giao thông, Báo Vietnamnet, Báo Bảo vệ pháp luật, Báo Tiền phong, Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị, 

Cổng TTĐT Tổng cục quản lý thị trường. 

https://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-nam-bo/cong-trinh-thuy-loi-4-nam-sau-ban-giao-van-chua-het-bao-hanh-20230313154327710.htm
https://baotintuc.vn/tay-bac-tay-nguyen-tay-nam-bo/cong-trinh-thuy-loi-4-nam-sau-ban-giao-van-chua-het-bao-hanh-20230313154327710.htm
mailto:bcxb.stttt@daknong.gov.vn

