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I. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Năm 2023, tỉnh Đắk Nông sẽ xây dựng 4 đề án khuyến công quốc gia (Đại 

biểu nhân dân 17/03, tr7). Theo Sở Công Thương Đắk Nông, toàn tỉnh Đắk Nông hiện 

có khoảng 2.800 cơ sở hoạt động sản xuất công nghiệp. Trong đó, phần lớn là các cơ sở 

công nghiệp nông thôn, với các sản phẩm chế biến chủ yếu như: cà phê, tiêu, điều, mắc 

ca, ca cao, chanh dây… 

Năm 2023, tỉnh Đắk Nông sẽ xây dựng 04 đề án khuyến công quốc gia với tổng 

kinh phí thực hiện là 6.698,6 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 

là 3.440 triệu đồng, nguồn huy động từ các cơ sở công nghiệp nông thôn là 3.258,6 triệu 

đồng; Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 với tổng kinh phí thực hiện là 

11.633 triệu đồng, trong đó: kinh phí khuyến công địa phương đề nghị hỗ trợ là 5.667 

triệu đồng, kinh phí huy động từ các cơ sở công nghiệp nông thôn là 5.966 triệu đồng để 

thực hiện 05 nội dung hoạt động khuyến công. 

 Điểm báo Đắk Nông NGÀY 17 

3.2023 
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Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, trong thời gian tới, ngành sẽ ưu tiên hỗ trợ 

nguồn vốn khuyến công cho phát triển sản xuất, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Ngành sẽ hỗ trợ tích cực các cơ sở tham gia các kỳ hội chợ, triển lãm để đẩy mạnh 

hoạt động xúc tiến giao thương, kết nối cung-cầu để đưa các sản phẩm đến nhanh với 

thị trường. 

Chương trình khuyến công tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025 sẽ đầu tư khoảng 

71,2 tỷ đồng để tổ chức thực hiện một số nội dung như: đào tạo nghề, truyền nghề cho 

khoảng 100 lao động tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn gắn với giải quyết 

việc làm; hỗ trợ xây dựng được 3 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ 57 cơ sở sản xuất 

công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, 

tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất… Về đầu trang 

II. KINH TẾ – PHÁT TRIỂN 

- Ngăn chặn việc tạo lập tài sản trái phép trong vùng quy hoạch (Nhandan.vn 

16/03; Truyền hình Nhân dân – Chương trình Thời sự sáng 17/03). Ngày 16/3, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Nông Lê Trọng Yên vừa ký ban hành công văn số 1154/UBND-NNTNMT về việc 

tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông. 

Theo đó, tại các khu vực thực hiện dự án hiện nay trên địa bàn các huyện, thành 

phố Gia Nghĩa tình trạng lấn, chiếm, chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục 

đích sử dụng đất trái phép; san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình nhà ở trái phép 

trên đất nông nghiệp, đặc biệt là việc xây dựng nhà, tạo lập công trình, giếng khoan, 

trồng cây trái phép để nhằm mục đích trục lợi diễn ra thường xuyên, liên tục, gây khó 

khăn trong công tác quản lý, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. 

Để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, xây 

dựng trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật 

đối với các trường hợp lấn, chiếm, chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục 

đích sử dụng đất trái phép; san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình nhà ở trái phép 

trên đất nông nghiệp, đặc biệt là việc xây dựng nhà, tạo lập công trình, giếng khoan, 

trồng cây trái phép để nhằm mục đích trục lợi và kiên quyết buộc người có hành vi vi 

phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Về đầu trang 

https://nhandan.vn/ngan-chan-viec-tao-lap-tai-san-trai-phep-trong-vung-quy-

hoach-post743169.html 

- Đắk Nông yêu cầu quản lý chặt khu vực xây dựng cao tốc Gia Nghĩa – Chơn 

Thành (Baodaknong.vn 17/03). UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Công văn số 

1154/UBND-NNTNMT, ngày 14/3/2023 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai 

xây dựng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, các địa phương tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển 

quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; xây dựng các công 

trình nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp, khoan giếng, trồng cây trái phép nhằm mục 

đích trục lợi. 

https://nhandan.vn/ngan-chan-viec-tao-lap-tai-san-trai-phep-trong-vung-quy-hoach-post743169.html
https://nhandan.vn/ngan-chan-viec-tao-lap-tai-san-trai-phep-trong-vung-quy-hoach-post743169.html
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UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP. Gia 

Nghĩa và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh trong công 

tác quản lý đất đai, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 184/UBND-

NNTNMT ngày 11 tháng 01 năm 2023, Công văn số 7533/UBND-NNTNMT ngày 23 

tháng 12 năm 2022 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/dak-nong-yeu-cau-quan-ly-chat-khu-vuc-xay-dung-cao-toc-

gia-nghia-chon-thanh-141123.html 

- Đồng Phú Đắk Nông sáp nhập vào Cao su Đồng Phú: Liệu tình hình kinh 

doanh có khả quan? (Thoibaotaichinhvietnam.vn 16/03). Cao su Đồng Phú sẽ phát 

hành 443.025 cổ phiếu cho cổ đông của Đồng Phú - Đắk Nông với tỷ lệ hoán đổi 

3,14:1, tức 3,14 cổ phiếu DPD sẽ nhận 1 cổ phiếu DPR. Ngày đăng ký cuối cùng để 

hoán đổi là 24/2/2023. 

Theo đó, mới đây CTCP Cao su Đồng Phú (Cao su Đồng Phú, mã ck: DPR) đã có 

thông báo thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu của Đồng Phú - 

Đắk Nông (mã ck: DPD). 

Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nhằm mục đích thực hiện sáp nhập giữa hai 

công ty theo chủ trương tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao 

su Việt Nam (đơn vị sở hữu 55,81% vốn điều lệ của Đồng Phú) cũng như chủ trương tối 

ưu hóa công tác quản trị điều hành và sản xuất kinh doanh của Đồng Phú. 

So sánh kết quả kinh doanh từ năm 2008 đến nay, doanh thu và lợi nhuận của 

Đồng Phú rất bấp bênh, biến động theo giá mủ cao su. Năm 2011 giá mủ cao su có lúc 

đạt 120 triệu đồng/tấn giúp Cao su Đồng Phú đạt kỷ lục lịch sử về doanh thu 1.837 tỷ 

đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 802 tỷ đồng. 

Năm 2015 - 2016, doanh thu và lợi nhuận của Cao su Đồng Phú thấp kỷ lục khi 

giá cao su giảm sâu còn khoảng 27,5 triệu đồng/tấn. Về đầu trang 

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/dong-phu-dak-nong-sap-nhap-vao-cao-su-dong-

phu-lieu-tinh-hinh-kinh-doanh-co-kha-quan-123595.html 

- Nguy cơ khi diện tích cây sầu riêng mở rộng tràn lan (Cand.com.vn 17/03). 

Diện tích cây sầu riêng toàn vùng Tây Nguyên đã vượt ngưỡng hơn 40.000ha và đang 

được tiếp tục mở rộng khi người dân vẫn đua nhau trồng vì thấy giá quá cao. Điều này 

tiếp tục đặt ra nỗi lo bị phá“vỡ quy hoạch”, nông dân sẽ lặp lại vòng luẩn quẩn “trồng 

chặt - chặt trồng” do khủng hoảng thừa. 

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN&PTNT 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 quy hoạch, tỉnh Đắk Nông 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 hấp dẫn 

như hiện nay thì việc người nông dân vẫn đua nhau phá bỏ cà phê, hồ tiêu trồng sầu 

riêng, là rất đáng lo ngại. Về đầu trang 

https://cand.com.vn/ban-doc-cand/nguy-co-khi-dien-tich-cay-sau-rieng-mo-rong-

tran-lan-i686903/ 

- Hợp tác xã nông lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú: Ngọt ngào trên đá  

(Congthuong.vn 16/03). 6 năm kể từ ngày bắt tay vào sản xuất trên khu vực đất đá 

hoang vu, cây cối um tùm, bề mặt đá núi lửa ngổn ngang, chị Nguyễn Thị Mai - Giám 

https://baodaknong.vn/dak-nong-yeu-cau-quan-ly-chat-khu-vuc-xay-dung-cao-toc-gia-nghia-chon-thanh-141123.html
https://baodaknong.vn/dak-nong-yeu-cau-quan-ly-chat-khu-vuc-xay-dung-cao-toc-gia-nghia-chon-thanh-141123.html
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/dong-phu-dak-nong-sap-nhap-vao-cao-su-dong-phu-lieu-tinh-hinh-kinh-doanh-co-kha-quan-123595.html
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/dong-phu-dak-nong-sap-nhap-vao-cao-su-dong-phu-lieu-tinh-hinh-kinh-doanh-co-kha-quan-123595.html
https://cand.com.vn/ban-doc-cand/nguy-co-khi-dien-tich-cay-sau-rieng-mo-rong-tran-lan-i686903/
https://cand.com.vn/ban-doc-cand/nguy-co-khi-dien-tich-cay-sau-rieng-mo-rong-tran-lan-i686903/
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đốc Hợp tác xã sản xuất nông-lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú (đóng trên địa bàn thôn 

Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đã phải trải qua những 

ngày miệt mài “vạch” đá trồng cây, trước khi thu được quả ngọt. 

Được thành lập từ năm 2020, hiện với diện tích hơn 30 ha, mô hình hợp tác xã sản 

xuất nông-lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú có 52 xã viên, trong đó có 15 hộ là đồng bào 

dân tộc thiểu số. Đây là mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp lâm nghiệp theo mô hình 

vườn rừng sinh thái đa tầng đa tán, tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy trình trong sản 

xuất nông nghiệp sạch hữu cơ. 

Các sản phẩm chính của hợp tác xã hiện nay là cam, quýt, rau củ, quả, ngoài ra 

một số xã viên còn sản xuất có xoài, bơ, bưởi, chuối, gừng…Về đầu trang 

https://congthuong.vn/longform-dak-nong-nu-giam-doc-voi-thanh-qua-ngot-ngao-

tren-da-nui-lua-245050.html 

- Đắk Nông: Mở rộng những mô hình tưới nước tiết kiệm cho cây trồng 

(Nông thôn ngày nay 17/03, tr9). Năm 2019, 2020, Trung tâm Khuyến nông và Giống 

nông lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông đã xây dựng mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước kết 

hợp bón phân cho cà phê, xoài. 

Mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước kết hợp bón phân do Trung tâm Khuyến 

nông và Giống nông lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông có 32 hộ tham gia trên diện tích hơn 28 

ha trồng cà phê, xoài. Mô hình được đầu tư trên địa bàn các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức, 

Đắk Song, Đắk Mil. Tổng kinh phí đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm do nhà nước hỗ trợ là 

1 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ trên 632 triệu đồng. Sau 3 năm triển khai, đến nay 

nhiều hộ dân trồng cà phê, xoài, sầu riêng, chanh leo ở các địa phương trên địa bàn tỉnh 

nhận thấy kết quả của mô hình mang lại hiệu quả rõ rệt. 

Theo ông Phạm Tấn Minh, cán bộ kỹ thuật phụ trách theo dõi mô hình của Trung 

tâm Khuyến nông và Giống nông, lâm nghiệp tỉnh, so sánh với vườn đối chứng, mô 

hình tưới tiên tiến tiết kiệm nước có thể tiết kiệm được hơn 30% lượng nước, 70% công 

lao động, tiết kiệm chi phí đầu vào từ 10-15 %. Tỷ lệ vườn cây sinh trưởng, phát triển 

đồng đều đạt trên 90%, năng suất không giảm so với vườn đối chứng. Về đầu trang 

III. VĂN HÓA – XÃ HỘI 

- Thí sinh Hoa hậu doanh nhân toàn cầu 2023 hào hứng trải nghiệm sắc màu 

văn hoá tại huyện Krông Nô (Toquoc.vn 16/03). Nằm trong khuôn khổ các hoạt động 

của cuộc thi, ngày 14/3, các thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 

(Miss Business Global) đã có chuyến thăm quan, trải nghiệm trong chương trình tìm 

hiểu, giao lưu và tôn vinh bản sắc, truyền thống văn hoá của các dân tộc Việt Nam tại 

Quảng trường huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. 

Chương trình tìm hiểu, giao lưu, tôn vinh bản sắc, truyền thống văn hóa của các 

dân tộc Việt Nam là một trong những hoạt động ý nghĩa của cuộc thi Hoa hậu Doanh 

nhân Toàn cầu 2023, với mục đích giới thiệu về bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc 

của cộng đồng người đồng bào anh em tại tỉnh Đắk Nông. Qua đó nhằm quảng bá hình 

ảnh, đất, con người tỉnh Đắk Nông và Tây Nguyên, góp phần tuyên truyền, khẳng định 

chủ trương phát triển du lịch văn hóa là một trong ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Đắk 

Nông trong thời gian tới. 

https://congthuong.vn/longform-dak-nong-nu-giam-doc-voi-thanh-qua-ngot-ngao-tren-da-nui-lua-245050.html
https://congthuong.vn/longform-dak-nong-nu-giam-doc-voi-thanh-qua-ngot-ngao-tren-da-nui-lua-245050.html
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Thông qua các hoạt động sôi động và đầy màu sắc văn hóa truyền thống của đồng 

bào các dân tộc ở huyện Krông Nô, các thí sinh đã có những trải nghiệm thú vị, ghi lại 

cho mình những khoảnh khắc đặc sắc, đáng nhớ về những nét đẹp trong sinh hoạt văn 

hóa của người dân địa phương. Qua đây, hình ảnh của huyện Krông Nô nói riêng, tỉnh 

Đắk Nông nói chung và những nét văn hóa đặc trưng của địa phương sẽ được giới thiệu 

rộng rãi hơn đến bạn bè trong và ngoài nước. Về đầu trang 

https://toquoc.vn/thi-sinh-hoa-hau-doanh-nhan-toan-cau-2023-hao-hung-trai-

nghiem-sac-mau-van-hoa-tai-huyen-krong-no-20230315200245583.htm 

- Thể thao Đắk Nông trước chặng đường mới (Baodaknong.vn 17/03). So với 

nhiều địa phương khác trong cả nước, Đắk Nông có nền thể thao tương đối trẻ. Thể thao 

đỉnh cao còn ở mức khiêm tốn. Địa phương đang nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển 

thể thao mạnh mẽ hơn. 

Những giải đấu mà Đắk Nông đăng cai tổ chức thời gian qua có quy mô vừa, chưa 

mang tính ổn định. Nhiều giải đấu tỉnh xin đăng cai nhưng không đáp ứng được yêu 

cầu. 

Nhiều đoàn thể thao đến Đắk Nông than thở về nơi ở, luyện tập và nơi thi đấu xa 

nhau nên gây khó khăn cho vận động viên. Do tỉnh không có sân bay nên việc di chuyển 

từ sân bay về Đắk Nông khá xa, ảnh hưởng nhiều đến các đội tham gia. 

Trong chiến lược phát triển TDTT đến năm 2035, tỉnh đặt nhiều mục tiêu cụ thể. 

Trong đó, có chỉ tiêu tuyển chọn và đào tạo 250 vận động viên thể thao thành tích cao. 

Trong đó có khoảng 15 vận động viên đội tuyển quốc gia, 5 vận động viên đạt thành 

tích quốc tế. Về đầu trang 

https://baodaknong.vn/the-thao-dak-nong-truoc-chang-duong-moi-141013.html 

- Trao quà của Bộ LĐ-TB&XH tới 30 hoàn cảnh khó khăn (Dantri.com.vn 

16/03). Nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh..., 

dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, thay mặt Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội (LĐ-TB&XH), Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đã gửi tặng 30 suất quà, mỗi suất 

trị giá 1 triệu đồng tới 30 hoàn cảnh khó khăn đã được đăng tải trên Báo Dân trí. 

Tại Đắk Nông, hai hoàn cảnh khó khăn nhận quà là em Võ Hoàng Bảo Trinh , học 

sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (TP Gia Nghĩa) và Nguyễn Tâm Đức, học sinh 

Trường THCS Chu Văn An (huyện Đắk Glong) - cùng là nhân vật đã được Báo Dân trí 

phản ánh trong chuyên mục Tấm lòng nhân ái. 

Trong thời gian qua, cả 2 em đều nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các nhà hảo 

tâm trong và ngoài tỉnh. Thông qua tài khoản cá nhân, gia đình 2 học sinh này đã nhận 

được khoảng 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được gia đình lập sổ tiết kiệm, dành 

dụm lo cho các em ăn học đến nơi đến chốn trong thời gian tới. Về đầu trang 

https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/trao-qua-cua-bo-ld-tbxh-toi-30-hoan-canh-

kho-khan-20230220225713918.htm 

IV. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÒNG 

- Hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp giữa BĐBP Đắk Nông với BĐBP Đắk 

Lắk và BĐBP Bình Phước (Truyenhinhdaknong.vn 16/03). Sáng 16/3, tại Đồn Biên 

phòng Nậm Na (BĐBP Đắk Nông), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 3 tỉnh Đắk 

https://toquoc.vn/thi-sinh-hoa-hau-doanh-nhan-toan-cau-2023-hao-hung-trai-nghiem-sac-mau-van-hoa-tai-huyen-krong-no-20230315200245583.htm
https://toquoc.vn/thi-sinh-hoa-hau-doanh-nhan-toan-cau-2023-hao-hung-trai-nghiem-sac-mau-van-hoa-tai-huyen-krong-no-20230315200245583.htm
https://baodaknong.vn/the-thao-dak-nong-truoc-chang-duong-moi-141013.html
https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/trao-qua-cua-bo-ld-tbxh-toi-30-hoan-canh-kho-khan-20230220225713918.htm
https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/trao-qua-cua-bo-ld-tbxh-toi-30-hoan-canh-kho-khan-20230220225713918.htm
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Nông, Đắk Lắk, Bình Phước tổ chức Hội nghị hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 

2023. 

Các Đồn Biên phòng Nậm Na (Đắk Nông) và Đồn Biên phòng Yok Đôn (Đắk 

Lắk); Đồn Biên phòng Bu Cháp (Đắk Nông) và Đồn Biên phòng Đắk Bô (Bình Phước) 

đã thực hiện tốt nội dung hiệp đồng bảo vệ khu vực biên giới tiếp giáp,  công tác thông 

tin liên lạc được duy trì thường xuyên theo kế hoạch hiệp đồng của Bộ Chỉ huy Biên 

phòng 3 tỉnh và các đồn Biên phòng tiếp giáp. 

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước thống 

nhất, năm 2023 tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và đồn tiếp giáp tiếp tục duy trì 

công tác trao đổi tin tức, tình hình liên quan đến địa bàn nội, ngoại biên; ngăn chặn hiệu 

quả hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh, ngăn chặn, phòng, chống các loại tội 

phạm khu vực biên giới. Về đầu trang 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/hiep-dong-bao-ve-bien-gioi-tiep-giap-giua-

bdbp-dak-nong-voi-bdbp-dak-lak-va-bdbp-binh-phuoc-20570.htm 

- Hai vợ chồng trồng hàng nghìn cây cần sa trong rẫy vắng (Cand.com.vn 

17/03; TTXVN/Baotintuc.vn/VietnamPlus.vn/Dantocmiennui.vn 17/03). Ngày 17/3, 

Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết đang tạm giữ hình sự đối với cặp vợ 

chồng Trần Văn Vụ (SN 1979) và Lê Thị Thơm (SN 1973, trú tại bon Bu Dăk, xã 

Quảng Trực, huyện Tuy Đức) để điều tra, làm rõ về hành vi “Trồng những loại cây 

thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy”. 

Tại Cơ quan điều tra, vợ chồng Vụ khai nhận: Vào khoảng tháng 1/2023, Vụ lên 

mạng xã hội Facebook đặt mua một đối tượng (chưa rõ lai lịch) 700 hạt giống cây cần 

sa với giá tiền hơn 14 triệu đồng mang vào khu vực rẫy vắng ở bon Đắk Huýt, xã Quảng 

Trực gieo trồng và thu hoạch. 

Số cần sa thu hoạch được vợ chồng vụ đem bán cho một số đối tượng để kiếm lời. 

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tuy Đức tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý. Về 

đầu trang 

https://cand.com.vn/ban-tin-113/hai-vo-chong-trong-hang-nghin-cay-can-sa-trong-

ray-vang-i686919/ 

https://www.vietnamplus.vn/dak-nong-phat-hien-vu-trong-so-che-can-sa-lon-o-xa-

bien-gioi/851759.vnp 

V. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý 

- Đắk Nông: Thấy gì từ vụ việc “đất tặc lộng hành” tại huyện Cư Jút 
1
(Baoxaydung.com.vn 17/03). Hàng trăm ngàn m3 đất khai thác trái phép, rút ruột tài 

nguyên đất diễn ra rầm rộ, ngang nhiên trên địa bàn xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông, thế nhưng các cơ quan chức năng sở tại “làm ngơ”, hoặc xử lý cho có, rồi 

tình trạng khai thác “đất lậu” lại diễn ra công khai thời gian dài, gây bức xúc dư luận. 

Sau khi được người dân làm hướng dẫn viên “bất đắc dĩ” về những điểm khai 

thác, vận chuyển đất chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo UBND xã Trúc Sơn để nắm 

thông tin về vụ việc. Ông Trần Đình Nam – Chủ tịch UBND xã Trúc Sơn, liên tục hỏi 

phóng viên là những điểm san lấp “ở đâu”, “chỗ nào vậy ta”, “làm gì có”, sau khi chúng 

                                           
1
 Đề nghị UBND huyện Cư Jút phản hồi thông tin báo chí 

https://truyenhinhdaknong.vn/news/hiep-dong-bao-ve-bien-gioi-tiep-giap-giua-bdbp-dak-nong-voi-bdbp-dak-lak-va-bdbp-binh-phuoc-20570.htm
https://truyenhinhdaknong.vn/news/hiep-dong-bao-ve-bien-gioi-tiep-giap-giua-bdbp-dak-nong-voi-bdbp-dak-lak-va-bdbp-binh-phuoc-20570.htm
https://cand.com.vn/ban-tin-113/hai-vo-chong-trong-hang-nghin-cay-can-sa-trong-ray-vang-i686919/
https://cand.com.vn/ban-tin-113/hai-vo-chong-trong-hang-nghin-cay-can-sa-trong-ray-vang-i686919/
https://www.vietnamplus.vn/dak-nong-phat-hien-vu-trong-so-che-can-sa-lon-o-xa-bien-gioi/851759.vnp
https://www.vietnamplus.vn/dak-nong-phat-hien-vu-trong-so-che-can-sa-lon-o-xa-bien-gioi/851759.vnp
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tôi đưa những hình ảnh hiện trường thì ông Nam mới mường tượng được những điểm 

san lấp. “San lấp trước đây thôi, giờ làm gì có. Trước đó, chúng tôi đã lập biên bản xử 

phạt hành chính. Có chỗ xử phạt 3 triệu đồng. Nhiều chỗ đã xử lý hành chính. Nhiều 

chỗ số lượng lớn, vượt thẩm quyền thì huyện xử lý”.Về đầu trang 

https://baoxaydung.com.vn/dak-nong-thay-gi-tu-vu-viec-dat-tac-long-hanh-tai-

huyen-cu-jut-351034.html 

- Ruộng biến thành sông do khai thác cát? (Tuoitre.vn 17/03; Tuổi trẻ 17/03, 

tr5). Những thửa ruộng của dân nằm dọc sông Krông Nô, đoạn qua xã Quảng Phú, 

huyện Krông Nô (Đắk Nông) đang biến thành sông. Có những đoạn sông bị ngoạm vào 

bờ hàng trăm mét, nhưng các tàu hút cát vẫn hoạt động hết công suất. 

Dù vậy, chính quyền địa phương lại nói chỉ có vai trò "trọng tài" trong tranh chấp 

giữa doanh nghiệp khai thác cát và người dân có ruộng bị ảnh hưởng. 

Theo người dân, việc khai thác cát quá mức ở đoạn sông ngắn, cùng với hoạt động 

bất ngờ của thủy điện Chư Pông Krông (công suất 8MW, do Công ty TNHH MTV xây 

lắp điện Hưng Phúc làm chủ đầu tư), vào cuối năm 2022 khiến nhiều đoạn sông sạt lở 

nghiêm trọng thêm. 

Việc xác định bờ thời điểm ban đầu cấp phép hay lúc tàu đang hút lại chưa thấy 

quy định. Điều này dẫn đến việc sạt lở càng nghiêm trọng vì sông sạt đến đâu, tàu cát 

vào hút đến đó. 

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Trọng Yên, phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, 

nói ông đã họp, có kết luận, đề nghị phóng viên liên hệ Văn phòng UBND tỉnh lấy văn 

bản.Về đầu trang./. 

https://tuoitre.vn/ruong-bien-thanh-song-do-khai-thac-cat-

20230317082716986.htm 

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

Ghi chú: Trong ngày 16/3/2023, có 12 cơ quan báo, tạp chí ngoài tỉnh
2
 đăng 12 

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 02 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 

 

 

                                           
2
 Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam,  Báo Công an nhân dân, Báo Công thương, Báo Nông thôn ngày nay, Báo Xây 

dựng, Báo Tuổi trẻ, Báo Dân trí, Báo Tổ quốc, Báo Đại biểu nhân dân, Tạp chí Thời báo tài chính Việt Nam.  

https://baoxaydung.com.vn/dak-nong-thay-gi-tu-vu-viec-dat-tac-long-hanh-tai-huyen-cu-jut-351034.html
https://baoxaydung.com.vn/dak-nong-thay-gi-tu-vu-viec-dat-tac-long-hanh-tai-huyen-cu-jut-351034.html
https://tuoitre.vn/ruong-bien-thanh-song-do-khai-thac-cat-20230317082716986.htm
https://tuoitre.vn/ruong-bien-thanh-song-do-khai-thac-cat-20230317082716986.htm
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