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PHẦN A: TIN NỔI BẬT TRONG NƯỚC  

- Lựa chọn nhân sự cấp ủy có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Trưởng 

Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung 

ương coi công tác nhân sự là “then chốt” của “then chốt” và lựa chọn nhân sự cấp ủy 

nhiệm kỳ 2020-2025 có chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm 

chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh... 

Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 

ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng Đoàn công tác Trung ương tại buổi 

làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về đôn đốc, chỉ 

đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ 

các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra chiều 29/7 tại 

Hà Nội.  Về đầu trang 

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu tạm dừng các lễ hội. Trước tình hình 

dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã 
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yêu cầu các Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự Giáo hội các tỉnh, thành phố; các cơ sở 

đào tạo Phật giáo và tăng ni các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

Trong công văn phát đi ngày 30/7, do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội 

đồng Trị sự ký ban hành, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam đề nghị các Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự Giáo hội các tỉnh, thành phố; các 

cơ sở đào tạo Phật giáo và tăng ni các chùa, cơ sở tự viện tạm dừng việc tổ chức các lễ 

hội, pháp hội, các khóa lễ, khóa tu mùa Hè cho giới trẻ và các khóa tu tập trung đông 

người. Xem xét việc lùi lại thời gian tổ chức Đại giới đàn ở các Ban Trị sự đã được 

Giáo hội chấp thuận lịch tổ chức. Về đầu trang 

PHẦN B: TIN ĐĂK NÔNG 

I. THỜI SỰ CHÍNH TRỊ 

- Đắk Nông họp khẩn ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (Vov.vn 29/7). 

Ngày 29/7, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đăk Nông tổ chức họp khẩn 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả sau khi phát hiện ca dương tính đầu 

tiên từ Đà Nẵng trở về Đắk Lắk.  

Tại buổi họp, ông Hà Văn Hùng, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Nông cho biết, Đắk 

Nông  đã cách ly tại cơ sở y tế 2 trường hợp từ vùng dịch (Đà Nẵng và Quảng Ngãi) trở 

về. 53 trường hợp đang được theo dõi cách ly tại nhà. Ngành y tế cũng đã lấy mẫu xét 

nghiệm 7 trường hợp đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Trước diễn biến phức tạp với nguy cơ dịch Covid-19 chồng lên dịch bạch hầu, Sở 

Y tế Đắk Nông đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, để người dân, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động thường xuyên rửa tay với dung dịch sát khuẩn, tạo thói quen đeo 

khẩu trang khi ra khỏi nhà và giữ khoảng cách nơi công cộng. Những người đi, ở, về từ 

vùng đang có dịch trở về Đắk Nông phải   được khai báo y tế và áp dụng các biện pháp 

cách ly theo đúng quy định. Sở Y tế cũng đề xuất kích hoạt bệnh viện dã chiến của quân 

đội và công an tỉnh để có thể cách ly và chữa trị cho những ca nhiễm Covid-19 nếu có. 

Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành ở Đắk Nông đồng ý với việc phát huy kinh 

nghiệm đợt 1 phòng chống Covid-19, như yêu cầu giãn cách xã hội; giám sát dòng 

người từ các tỉnh có dịch về Đăk Nông và tiến hành khám sàng lọc; tạm dừng hoạt động 

vận tải hành khách từ địa phương đến các nơi có vùng dịch, kể cả xe bus liên tỉnh Đắk 

Lắk - Đắk Nông. Lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục bám sát các chốt chặn ở khu vực 

biên giới với Campuchia. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện chốt chặn 

kiểm soát Covid -19. Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng yêu cầu trong thời điểm này các cán 

bộ, công nhân viên chức  không đi công tác hoặc về vùng dịch tại Đăk lăk. 

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Nông cho biết, tỉnh sẽ tổ chức chống dịch hiệu quả với 

tinh thần trách nhiệm cao: “Trước đây cuộc chiến này đã cam go nhưng còn ở xa chúng 

ta, hiện nay thì ở ngay bên cạnh nên phải hết sức đề phòng, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, 

đội ngũ của ngành y tế cần tuyên truyền và nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ mình. 

Đăk Nông đang là tỉnh có nguy cơ nhiễm Covid-19, khi cảnh báo kịp thời và làm tốt, 
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vào cuộc có trách nhiệm là người dân ý thức. Việc lập chốt kiểm soát là việc làm cần 

thiết, lập chốt khiến người dân cảm thấy yên tâm, họ thấy được bảo vệ và sẽ vào cuộc 

cùng chính quyền”. Về đầu trang 

II. KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN 

- Tuy Đức: Trồng được trên 1.260 ha cây mắc ca (Truyenhinhdaknong.vn 30/7). 

Phòng NN PTNT huyện Tuy Đức cho biết, tính đến nay trên địa bàn toàn huyện đã 

trồng được trên 1.260 ha cây mắc ca, tăng khoảng 1.000 ha so với năm 2015. 

Đến nay, huyện Tuy Đức đã hình thành 03 vùng chuyên canh sản xuất mắc ca, cụ 

thể như xã Quảng Trực trên 600 ha, xã Đắk Buk So 175 ha và xã Quảng Tâm khoảng 

240 ha, còn lại là rải rác ở một số địa phương khác trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, 

theoPhòng NN PTNT huyện Tuy Đức, so với mục tiêu đề ra thì tiến độ mở rộng diện 

tích trồng mắc ca theo quy hoạch ban đầu vẫn còn chậm, hiện chỉ đạt khoảng 10  so 

với diện tích quy hoạch đến năm 2020. Để đạt được mục tiêu về phát triển cây mắc ca 

theo kế hoạch, UBND huyện Tuy Đức đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nh m 

tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư, sản xuất cây trồng này, nhất là sản xuất có 

quy mô lớn và sản xuất chuyên canh để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, bền vững, 

tạo ra sản phẩm mắc ca Tuy Đức có chất lượng cao. Về đầu trang 

III. VĂN HÓA -XÃ HỘI  

- Thi công gian dối, hậu quả khó lường (Nld.com.vn 30/7; Người lao động 30/7, 

tr7). Cần kiểm soát chặt chất lượng công trình xây dựng, không để lọt những nhà thầu 

yếu, có tai tiếng, mạnh tay xử lý các tổ chức và cá nhân làm ăn gian dối 

UBND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) vừa có báo cáo về sự cố tại công trình 

nâng cấp, sửa chữa, cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào Trường 

THPT Quang Trung. 

Theo đó, các hạng mục kè chắn đất và tường rào đã được thi công hoàn thiện, 

chuẩn bị nghiệm thu đưa vào bàn giao sử dụng. Do mưa to, lượng nước mưa quá lớn 

kèm theo gió mạnh đã dẫn đến sạt trượt tường chắn và hàng rào. Theo đánh giá ban đầu, 

nguyên nhân sự cố xảy ra là do thiên tai. 

Hiện trường cho thấy đoạn kè chắn đất, tường phía sau với chiều dài 70 m bị đổ 

sập, nền sân sụt lún, công trình hư hỏng nặng. Nhiều đoạn kè bị nghiêng nên nhà thầu 

đã đào hạ bớt đất bên trong sân để giảm áp lực, tránh nguy hiểm đến tính mạng người 

dân, học sinh. Công trình này có tổng vốn đầu tư hơn 3 tỉ đồng. 

Công trình xây dựng nào theo quy định cũng phải tính đến yêu cầu tối thiểu sức 

chịu tải, hệ số an toàn và phù hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng, ngập nước, mưa 

bão… Khảo sát thiết kế tuân thủ quy trình, quy phạm chuyên ngành mới được cấp thẩm 

quyền phê duyệt. Trước khi khởi công, nhà thầu lập phương án thi công, tư vấn lập đề 

cương giám sát, kiểm tra máy móc thiết bị. Vật liệu khi đưa vào sử dụng phải thí 

nghiệm có kết quả đạt yêu cầu. Tính ra hệ thống quản lý chất lượng công trình nước ta 

khá đầy đủ với các quy định pháp lý, yêu cầu chặt chẽ. 

Ngoài ra, trách nhiệm các bên liên quan về chất lượng công trình đã nêu tại điều 4 

Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Cụ thể, các chủ thể gồm nhà thầu, chủ đầu tư, cơ quan 
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chuyên môn về xây dựng hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng của các tổ 

chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình… chịu trách nhiệm về chất lượng các công 

việc do mình thực hiện. 

Vì vậy, muốn xử lý trách nhiệm các bên liên quan mà cụ thể là tổ chức và cá nhân, 

phải xác định được nguyên nhân, lỗi ở đâu? Công trình này và một số công trình có sự 

cố tương tự mắt thường nhìn cũng dễ dàng nhận thấy kém chất lượng nhưng lại đổ lỗi 

khách quan tại thời tiết như gió bão, mưa lớn. Thành ra, không ai chịu trách nhiệm. Đó 

là nguyên nhân tái diễn sai phạm. 

Trong lĩnh vực xây dựng, hầu hết người trong ngành đều biết lo nhất là cách thức 

tổ chức thực hiện. Đấu thầu lắm khi là "giả", thực sự đã bố trí nhà thầu thi công. Trúng 

thầu không vì năng lực mà chỉ giỏi "quan hệ", "chạy chọt", "chung chi", kéo theo đó chỉ 

quan tâm công trình sớm hoàn thành để thanh toán, làm ẩu, không tuân thủ quy trình thi 

công. Sau đó, công trình hư hỏng thì viện dẫn lý do khách quan để sử dụng nguồn vốn 

ngân sách sửa chữa khắc phục. 

Công trình mới làm xong đã hư hỏng trầm trọng, khắc phục càng tốn kém, tăng chi 

phí mà không tạo ra giá trị hữu ích, không tương xứng với vốn đầu tư chi ra. Đó còn là 

bệnh "làm giả" trong xây dựng, xem thường tính mạng người dân và tài sản xung quanh. 

Bệnh "làm giả" khá phổ biến trong ngành xây dựng cơ bản nước ta, không ít công 

trình kém chất lượng, chưa hoàn thành hay chỉ mới cắt băng khánh thành đã hư hỏng 

trầm trọng. Mất mát lớn nhất không chỉ là thiệt hại, hậu quả đã xảy ra mà là đạo đức, 

niềm tin. Từ đó có thể dẫn đến hệ thống các giá trị và chuẩn mực xã hội bị lệch chuẩn, 

coi trọng các mối quan hệ thân quen hơn là ý thức pháp luật. 

Trong xây dựng, chất lượng công trình cần đặt lên hàng đầu, công tác quản lý phải 

xuyên suốt, có tính hệ thống, không thể trông đợi sự tự giác. Vai trò quản lý nhà nước 

cần có biện pháp kiểm soát chặt sự tuân thủ pháp luật và chất lượng công trình xây 

dựng, không để lọt những nhà thầu yếu kém hoặc đã có tai tiếng, mạnh tay xử lý các tổ 

chức và cá nhân làm ăn gian dối. Ngoài truy cứu trách nhiệm, buộc phải khắc phục bảo 

đảm chất lượng. 

Công trình nâng cấp, sửa chữa, cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, 

tường rào Trường THPT Quang Trung cần khắc phục triệt để. Hãy yêu cầu nhà thầu bóc 

bỏ hết phần hư hỏng, làm lại đạt yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, thực hiện đúng 

quy trình thi công chứ không xử lý chắp vá đào hạ bớt đất bên trong sân để giảm áp lực 

cho công trình. Về đầu trang  

- Người dân lấn chiếm hơn 31.000 ha đất lâm nghiệp ở Đắk Glong 

(Baodaknong.org.vn 30/7). Trong những năm qua, tình hình người dân lấn chiếm đất 

lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đắk Glong diễn ra hết sức phức 

tạp. 

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, huyện Đắk Glong có 99.836 ha đất được quy 

hoạch phát triển lâm nghiệp. Tuy nhiên, đến nay người dân đã lấn chiếm 31.680 ha để 

sản xuất nông nghiệp. Hầu hết diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trước đây là do các 

công ty lâm nghiệp, các lâm trường, UBND các xã quản lý, bảo vệ. 

Cũng theo Sở Nông nghiệp và PTNT, nguyên nhân lớn nhất của tỉnh trạng này là 

do số lượng dân di cư tự do đến Đắk Glong sinh sống nhiều, tạo áp lực lớn đến công tác 
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quản lý, bảo vệ rừng. Tình trạng đất lâm nghiệp bị lấn chiếm ngày một gia tăng, khiến 

cho địa phương và các đơn vị chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý đất 

đai, bảo vệ rừng. Về đầu trang  

- Dừng vận tải hành khách tuyến Đắk Nông - Đà Nẵng (Baodaknong.org.vn 

29/7). Ngày 28/7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn 

1436/SGTVT-VT về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng để phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện trong vòng 15 ngày, kể từ 0 

giờ ngày 28/7/2020. 

Theo đó, toàn bộ phương tiện vận tải hành khách cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe 

taxi, xe du lịch đi, đến địa bàn thành phố Đà Nẵng phải dừng hoạt động. Các tuyến vận 

tải hành khách có hành trình qua thành phố Đà Nẵng không được dừng, đỗ tại thành phố 

Đà Nẵng để đón, trả khách. 

Ngoài ra, Sở Giao thông Vân tải cũng yêu cầu các doanh nghiệp, HTX kinh doanh 

vận tải hành khách; các bến xe khách trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện áp dụng các 

biện pháp bảo bảo phòng, chống dịch Covid – 19. Cụ thể, các đơn vị phải trang bị dung 

dịch rửa tay, khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải hành khách. 

Người điều khiển phương tiện, nhân viên, người phục vụ và hành khách phải luôn 

đeo khẩu trang đúng cách trong khu vực bến xe và trên các phương tiện vận tải hành 

khách. Hành khách trước khi lên phương tiện phải khai báo y tế bắt buộc tại nhà, chỉ 

khai báo y tế băng văn bản giấy khi không thể thực hiện khai báo b ng điện tử; kiểm tra 

thân nhiệt, sát khuẩn tay. 

Trong quá trình di chuyển, hành khách cần hạn chế nói chuyện, ăn uống, không 

khạc nhổ bừa bãi. Các phương tiện vận tải thực hiện việc thông gió tự nhiên, khử khuẩn 

trên bề mặt phương tiện trước và sau khi kết thúc chuyến đi. Trong quá trình di chuyển, 

phương tiện cần được khử khuẩn thường xuyên. 

Trong quá trình di chuyển, nếu hành khách có biểu hiện ho, sốt, khó thở cần thông 

báo với nhân viên phục vụ trên phương tiện, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế 

hoặc Bộ Y tế hoặc đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời. Về đầu 

trang 

IV. PHÁP LUẬT -AN NINH -QUỐC PHÕNG 

- Đắk Nông: Phát hiện nhiều thiếu sót trong công tác chứng thực, hộ tịch tại 

xã Nam Dong (Baophapluat.vn 29/7). Chứng thực là hoạt động gắn với rất nhiều quyền 

về nhân thân, và tính chất pháp lý của nhiều sự việc khác. Tuy nhiên, theo kết luận 

thanh tra số 02/KL-STP của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông tại UBND xã Nam Dong, 

huyện Cư Jút cho thấy còn nhiều tồn tại, thiếu sót trong công tác chứng thực, hộ tịch. 

Các thiếu sót cụ thể như: không thực hiện ghi sổ chứng thực theo sổ mẫu, không 

văn bản chứng minh tài sản riêng nhưng vẫn đứng tên một mình làm hợp đồng chuyển 

nhượng QSDĐ, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất không 

thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất; văn bản phân chia di sản thừa kế không xác định 

đối tượng thừa kế, người thừa kế theo quy định của pháp luật, không có giấy tờ chứng 

minh quan hệ của người để lại di sản….  và nhiều sai sót theo Nghị định 23/2015/NĐ-

CP quy định về chế độ lưu trữ. 
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Công tác hộ tịch được quy định rõ tại Thông tư số 15/2015/TT-BTP, tuy nhiên các 

mẫu tờ khai hộ tịch, ở đơn vị này hầu hết được tận dụng giấy tờ đã qua sử dụng, tình 

trạng này rất dễ làm sai lệch thông tin, không thể tránh chuyện tẩy xóa, sai phạm. Bên 

cạnh đó sổ hộ tịch tại đây nhiều nội dung sửa chữa không đúng quy định, bị tẩy xóa, 

viết tắt… những việc làm "tắc trách lơ" là không thể có trong hoạt động tư pháp.  

Việc không đảm bảo thủ tục trong đăng ký khai sinh lại khi người đi đăng ký 

không có cam kết, không có nội dung về cha mẹ, việc đăng ký kết hôn cũng sai tương tự 

khi không có văn bản xác minh của địa phương gốc.  

Thực hiện công tác hộ tịch không đúng nguyên tắc của cán bộ công chức làm công 

tác hộ tịch, không theo Luật hộ tịch, đây là sai phạm về nhân thân gây nhiều hệ lụy, bất 

cập trong xã hội. 

Từ những hạn chế trên, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Trung Hiếu đề nghị: Phòng 

Tư pháp huyện Cư Jút tăng cường công tác tập huấn, thanh kiểm tra, kịp thời phát hiện 

và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm trong 

công tác chứng thực, chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, hạn chế trong hoạt động tư 

pháp. 

UBND xã Nam Dong kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ công chức có sai 

phạm trong hoạt động tư pháp, khắc phục triệt để ngay những yếu kém mà Đoàn thanh 

tra đã chỉ ra qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp tại địa phương. Về đầu trang 

-  Cả rừng thông ven quốc lộ 14 bị đầu độc: Vì sao khó bắt nghi phạm? 

(Baogiaothong.vn 29/7). Rừng thông cảnh quan QL14 đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông 

bị kẻ xấu khoan lỗ đổ hóa chất "đầu độc" gây chết hàng loạt. 

Theo ghi nhận, rừng phòng hộ cảnh quan dọc tuyến quốc lộ 14 (nay là đường Hồ 

Chí Minh, qua địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) bị đổ hóa chất khiến hàng trăm 

cây thông với hàng chục năm tuổi, có đường kính từ 20 đến 50cm bị chết khô. Chạy dọc 

tuyến đường từ TP Gia Nghĩa về huyện Đắk Song, những vạt rừng Thông xanh ngắt 

ngày nào đã biết mất, thay vào đó là những mảng rừng vàng úa, loang lổ. 

Quan sát trên những cây thông chết, phần gốc đều bị khoan từ một đến bốn lỗ tròn 

đường kính khoảng 1cm, sâu hơn 5cm. Tại vị trí khoan lỗ, ứa ra một chất màu trắng đã 

đông cứng. 

Ông Lê Viết Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song thừa nhận: “Sau khi phát 

hiện rừng thông bị kẻ xấu ken, huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Đắk Song phối hợp với 

UBND các xã Nâm N'Jang và Trường Xuân tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, xác minh, 

rừng thông QL14 trên địa bàn xã Nậm N'Jang và Trường Xuân có hiện tượng thông bị 

khoan lỗ đổ hóa chất bị chết”. 

Theo báo cáo của UBND huyện Đắk Song, trong năm 2019 đã xảy ra 3 vụ khoan 

lỗ đổ hóa chất “đầu độc” Thông tại rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14, làm cây thông 

bị chết hàng loạt với diện tích thiệt hại 2,427ha. Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với UBND 

các xã Nâm N'Jang, Trường Xuân thiết lập hồ sơ chuyển Công an huyện để điều tra, xác 

minh đối tượng vị phạm để xử lý. Sau đó, cảnh sát điều tra Công an huyện đã bắt giữ 6 

đối tượng. Hiện, Công an huyện Đắk Song đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. 
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Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông tỉnh Đắk Nông, tổng diện tích 

rừng phòng hộ cảnh quan còn dọc tuyến QL14 là 218,59 ha (chủ yếu là rừng thông 

trồng năm 1984). 

Cụ thể, diện tích rừng phòng hộ hiện còn do UBND huyện Đắk Song quản lý 

193,46ha. Trong đó, thuộc các phương án giao đất, giao rừng 162,29ha/228,47ha (diện 

tích có rừng theo phương án được duyệt: giao cho hộ gia đình, nhóm hộ); Ngoài phương 

án giao đất, giao rừng (khu vực được UBND tỉnh cho chủ trương giao cho Trường Quân 

sự địa phương quản lý) là 31,17 ha; Diện tích rừng phòng hộ hiện còn tại các khu vực 

Trường Quân sự địa phương, Trung đoàn 994 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự quản lý là 

25,13ha. 

Theo ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở NN PT Nông thôn tỉnh Đắk Nông, 

mặc dù công tác quản lý, bảo vệ rừng trên phạm vi toàn tỉnh nói chung và việc quản lý 

bảo vệ rừng dọc QL14 nói riêng được Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đặc biệt 

quan tâm, chỉ đạo, xử lý quyết liệt. Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, ken cây, đổ hóa chất 

hủy hoại rừng trên địa bàn diễn biến phức tạp cả về tính chất vi phạm và mức độ thiệt 

hại với nhiều thủ đoạn tinh vi. 

Sở NN PT Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, từ năm 2010 đến nay tại khu vực 

dọc QL14 từ xã Trường Xuân đến thị trấn Đức An (huyện Đắk Song) lực lượng Kiểm 

lâm phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý 149 vụ vi phạm. Trong đó, có 135 vụ 

phá rừng trái pháp luật; 14 vụ khai thác rừng trái pháp luật... 

“Việc hủy hoại thông như khoan lỗ, vạc, đẽo vỏ, bơm, đổ hóa chất... để cây chết do 

diễn ra vào ban đêm, mưa to, lúc gần sáng nên khó bị phát hiện, ngăn chặn. Vì vậy, hầu 

hết các vụ vi phạm về phá rừng, ken cây, đổ hóa chất hủy hoại rừng thông đều không 

bắt được đối tượng để xử lý. Các vụ có dấu hiệu hình sự chuyển cơ quan điều tra, nhưng 

quá trình điều tra của công an, nhiều vụ không phát hiện được đối tượng để xử lý làm 

răn đe cho người khác. 

Ngoài ra, việc xử lý đối với các vụ ken cây, khoan lỗ đổ hóa chất làm thông bị chết 

gặp nhiều khó khăn trong việc xác định hành vi, nguyên nhân thông bị chết. 

Theo kết quả lấy mẫu các hóa chất trên cây thông (trên địa bàn huyện Đắk Song) 

được Viện khoa học hình Sự Bộ Công an kết luận: “Các mảnh gỗ có dính chất màu 

trắng là thuốc diệt cỏ chọn lọc có thành phần 2,4D”. Tuy nhiên, theo Công văn số 

622/BVTV-TTPV ngày 15/3/2019 của Cục bảo vệ thực vật nêu: “Tại quy định Thông tư 

03/2018/TT-BNNPTNT thì hoạt chất 2,4D chưa được đăng ký sử dụng b ng phương 

pháp khoan lỗ tiêm vào thân cây để diệt trừ cây lâm nghiệp, thân gỗ. Từ đó, cơ quan 

Công an cũng không có cơ sở để xử lý”, Văn bản trả lời báo chí do ông Lê Quang Dần 

kí nêu rõ. Về đầu trang./. 
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