
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 01-2022) 

A/ ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THÁNG 

* Thông tin thời sự về tình hình trong tỉnh, trong nước và thế giới; sinh hoạt chính 

trị tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các hoạt động chính trị, các ngày lễ lớn của đất 

nước, địa phương trong tháng[1]…cấp ủy, chi bộ lựa chọn những nội dung trong 

Bản tin Thông báo nội bộ tháng 01/2022 để sinh hoạt. Trong đó: 

1/ Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa 

XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn 

chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối 

sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tuyên truyền quan điểm tốt đẹp 

trong Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Tiếp tục đẩy mạnh hơn 

nữa công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai 

đoạn mới” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH trung ương về 

những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch 32 -KH/TU ngày 28/10/2021 của BTV 

Tỉnh ủy cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và 

Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

2/ Tuyên truyền Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 

2022; tạo khí thế thi đua sôi nổi và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng, kết hợp triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo 

Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về “Quy định tạm thời về thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”... Tuyên truyền Nghị quyết số 07-

NQ/TU, ngày 13/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện nhiệm 

vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 

2022; trong đó nhấn mạnh: Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, 

thách thức khi thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa 

phát triển kinh tế-xã hội, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh 

ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các 

ngành, sự tin tưởng, đồng lòng, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, 
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tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, quốc phòng, an 

ninh, trật tự an toàn xã hội được ổn định, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được 

tăng cường; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện khá đồng bộ... Tuyên truyền những kết quả nổi bật của các cấp, các 

ngành, đơn vị, địa phương; các chính sách an sinh xã hội; công tác bảo đảm an ninh 

trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm như vượt biên, buôn 

bán vận chuyển các mặt hàng cấm, đặc biệt vào dịp Tết (pháo nổ, ma túy…) qua khu 

vực biên giới, cửa khẩu; thông tin kịp thời tình hình giá cả, kiểm tra, quản lý thị 

trường, kiểm soát hàng giả, hàng lậu để bình ổn giá cả, không để xảy ra tình trạng 

đầu cơ, tăng giá và gian lận trong thương mại; tuyên truyền khuyến khích các doanh 

nghiệp đưa hàng Việt Nam có chất lượng cao phục vụ các địa phương trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

3/ Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên 

giới, biển đảo; công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” 

của các thế lực thù địch... 

B/ TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ 

I- THÔNG TIN THỜI SỰ 

1. THẾ GIỚI 

2. TRONG NƯỚC 

(Tin Thế giới và Trong nước xin xem TẠI ĐÂY) 

3. TRONG TỈNH 

3.1. Sáng 12-12, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 

trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum 

(12/12/1931-12/12/2021). 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Văn Trang-Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí 

thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh xúc động chia sẻ, trải qua 90 năm, hình ảnh những 

người tù chính trị tại Ngục Kon Tum ngã xuống vì độc lập, tự do, lý tưởng cao đẹp 

vẫn sống mãi trong triệu triệu trái tim của bao thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau. 

Máu của các thế hệ đi trước đã đổ trên mảnh đất này, góp phần giúp phong trào cách 

mạng tại Kon Tum hình thành và phát triển… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn 

thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách 
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mạng, đoàn kết một lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, nhất là 

trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, quyết tâm đem hết khả năng, 

trí tuệ, ý chí, nghị lực và khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền 

vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Nhà ngục Kon Tum do thực dân Pháp xây dựng từ những năm 1915-1917, là nơi 

giam giữ tù chính trị, được thành lập sớm nhất ở khu vực Tây Nguyên, nhằm đàn áp 

phong trào cách mạng của quân và dân ta. Từ năm 1929, thực dân Pháp đã bắt đầu 

đưa tù nhân chính trị từ nơi khác về giam giữ tại Nhà ngục Kon Tum. Giai đoạn 

1930-1931, thực dân Pháp đã đưa gần 300 người tù chính trị từ các tỉnh đồng bằng 

lên giam giữ tại Nhà ngục Kon Tum, bắt ra công trường thi công đường 14 (ở Đăk 

Pao, huyện Đăk Glei); đã có 150 người tù chính trị chết thảm, những người sống sót 

chỉ còn da bọc xương, bệnh tật đầy người. Ngày 12/12/1931, khi thực dân Pháp 

chuẩn bị đưa một số tù còn lại lên Đăk Pek làm đường 14, các chiến sỹ tù chính trị 

đã đóng chặt cửa, hô vang khẩu hiệu “phản đối đi làm đường”, “phản đối chế độ 

thực dân cai trị”. Trước sự phản đối quyết liệt, thực dân Pháp đã điên cuồng nã súng, 

làm 8 đồng chí hy sinh và 8 người bị thương. Đến ngày 16/12/1931, thực dân Pháp 

tiếp tục nã súng tàn sát cuộc đấu tranh tuyệt thực, làm 7 đồng chí hy sinh và 8 người 

khác bị thương. 

Cuộc đấu tranh Lưu huyết và Tuyệt thực của các chiến sỹ Cộng sản tại Nhà lao Kon 

Tum đã gây tiếng vang lớn trong dư luận thế giới về quyền tự do công lý và nhân 

phẩm con người. Sức lan tỏa của Cuộc đấu tranh đã buộc thực dân Pháp phải thay 

đổi chế độ cai trị hà khắc, chấp nhận nhượng bộ theo yêu sách của các tù chính trị, 

từ bỏ việc xây dựng đường 14; đặc biệt, đến năm 1934 thực dân Pháp phải giải tán 

bộ máy Ngục Kon Tum, bỏ hẳn Nhà lao Kon Tum… 

3.2. Ngày 3-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ sáu (mở 

rộng). Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, 

Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương 

trình đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: (1) thống nhất đánh giá năm 2021, mặc dù 

thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần 



trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự đồng thuận, nỗ lực của cộng đồng doanh 

nghiệp và Nhân dân, tỉnh đã thực hiện được "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch, 

vừa phát triển kinh tế-xã hội và đạt được kết quả: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 

20.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước 3.500 tỷ đồng, đạt 

100% dự toán địa phương giao. Đã thu hút được 37 dự án đầu tư với tổng vốn đăng 

ký gần 12.469 tỷ đồng. Có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch… 

Chất lượng giáo dục, y tế tiếp tục được nâng lên. Đã cơ bản kiểm soát được dịch 

COVID-19, không để lây lan, bùng phát mạnh trong cộng đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 

4% so với năm 2020. Cải cách hành chính có bước chuyển biến tốt. Đã tập trung đấu 

tranh, triệt xóa các loại tội phạm về ma túy, tội phạm về trật tự xã hội. Thực hiện tốt 

công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến 

đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên 

một bước. Đã triển khai thực hiện Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm 

của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát 

nghèo bền vững", gắn với vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tập tục 

không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh. (2) thống nhất với chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

năm 2022. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên; GRDP 

bình quân đầu người khoảng 52 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

4.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 23.000 tỷ đồng trở lên; thành lập mới 

310 doanh nghiệp; trồng mới 3.000 ha cây ăn quả, 1.000 ha Mắc Ca, 500 ha Sâm 

Ngọc Linh, 2.000 ha các cây dược liệu khác, trên 4.000 ha rừng; có thêm 08 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm ít nhất 

4%; giải quyết việc làm cho 5.800 lao động; duy trì trên 70% xã, phường, thị trấn 

mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trên 70% xã, phường, thị trấn, 

khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; kết nạp 

mới trên 1.000 đảng viên; trên 75% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên; trên 75% quần chúng được tập hợp vào các đoàn thể chính trị-xã hội...(3) thống 

nhất đánh giá: Năm 2021, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo. Tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý kịp thời các 



vụ việc phức tạp dư luận quan tâm, trong đó, đã chỉ đạo rà soát các vụ án vi phạm 

Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khởi tố nhưng chưa xác định được đối tượng 

vi phạm, đang tạm đình chỉ điều tra vụ án; tăng cường giám sát thường xuyên đối 

với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan bảo vệ pháp luật trong lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp... 

Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy 

giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đồng chí Tỉnh ủy 

viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương quán triệt và tập trung 

lãnh đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, gắn với phát triển kinh tế-xã hội 

ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới sắp tới với quyết tâm cao nhất, 

phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, năm 2022, Tỉnh ủy sẽ ban hành các quy chế, quy 

định về công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo khoa học đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất. 

Vì vậy, đề nghị các cơ quan liên quan chủ động căn cứ phương hướng, nhiệm vụ 

công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Tỉnh ủy và Chương trình công tác kiểm 

tra giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện hiệu quả 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, chất lượng công 

tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

năm 2022. 

3.3. Từ ngày 7 đến 9-12, HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành 

Kỳ họp thứ hai. Trên cơ sở thảo luận dân chủ, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các nội 

dung trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua 31 Nghị quyết chuyên đề (tại 

đây), kịp thời thể chế hóa quy định của pháp luật và các chủ trương, chỉ đạo của 

Trung ương, của Tỉnh ủy vào điều kiện cụ thể của địa phương… 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang: (1) nhấn mạnh, 

do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và một số yếu tố khách quan nên một số chỉ 

tiêu chưa đạt so với Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2021, nhưng dưới sự lãnh đạo, 

chỉ đạo kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; 

sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân…nên 

đã đạt được những kết quả quan trọng. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, 

https://www.baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/cac-nghi-quyet-duoc-thong-qua-tai-ky-hop-thu-2-hdnd-tinh-khoa-xii-21837.html
https://www.baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/cac-nghi-quyet-duoc-thong-qua-tai-ky-hop-thu-2-hdnd-tinh-khoa-xii-21837.html


quyết tâm của UBND tỉnh và các cấp, các ngành trong triển khai, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm qua. (2) Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2022 mà 

HĐND tỉnh vừa thông qua, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, người 

đứng đầu các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần 

trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân, nắm chắc tình hình, quyết liệt lãnh 

đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, khắc phục hiệu quả các hạn chế, yếu kém đã được 

chỉ ra, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 đã đề ra. 

Dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 thời gian tới sẽ còn tiếp tục diễn biến phức 

tạp, khó lường, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý cần tiếp tục kiểm soát tốt dịch 

bệnh, quyết tâm không để dịch COVID-19 bùng phát, giữ cho được Kon Tum luôn 

là “vùng xanh”. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, phấn đấu nâng 

mức xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị-hành chính công 

và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. UBND tỉnh, các sở, ngành, cấp ủy, chính 

quyền thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông quyết liệt vào cuộc, khẩn trương 

triển khai thực hiện Đề án phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum mà 

HĐND tỉnh vừa thông qua. Từng ngành, từng địa phương phải làm thật tốt công tác 

chuẩn bị đầu tư và lựa chọn đơn vị thi công thật sự có năng lực để các dự án đầu tư 

công được triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng… 

3.4. Ngày 17-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, 

quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung 

ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng 

chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị đã nghe các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy quán triệt các văn bản của 

Trung ương, gồm: (1) Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng "về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của 

Đảng". (2) Các văn bản của Bộ Chính trị, gồm: (i) Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12-

8-2021 "về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới"; (ii) Kết 

luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 "về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán  bộ 

năng động, sáng tạo vì lợi ích chung"; (iii) Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03-11-



2021 "về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ". (3) Các văn bản của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng, gồm: (i) Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19-5-2021 "về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam trong tình hình mới"; (ii) Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25-9-2021 "về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; (iii) Kết luận số 15-KL/TW, ngày 24-8-2021 "về tiếp 

tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác 

đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới". Đồng thời, phổ biến, quán triệt Nghị 

quyết số 04-NQ/TU, ngày 20-9-2021 của Tỉnh ủy "về đầu tư xây dựng và phát triển 

các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030" và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 12-11-2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, lựa chọn hình 

thức tổ chức phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Ban 

Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đến đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị đảm bảo chất lượng, 

phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đồng thời, cụ thể hóa và 

triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đảm bảo phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Trong đó, các cấp ủy, ủy ban kiểm 

tra các cấp phải quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-

2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về công tác kiểm tra, giám sát và thi 

hành kỷ luật của Đảng" và Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09-12-2021 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, đảm bảo đúng 

quy trình, quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi 

hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới. Có Kế hoạch triển khai thực hiện tốt Kết 

luận số 14-KL/TW để động viên, khuyến khích những cán bộ năng động, sáng tạo, 

dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, từ đó khơi dậy khát vọng phát 

triển, xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, xử lý nghiêm 

các hành vi lợi dụng chủ trương này để làm sai quy định. Cùng với đó, đồng chí Bí 

thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và cơ quan liên quan 



khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng các 

chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Ban 

Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảm bảo cụ thể, sát thực, khả thi. 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum, Ban 

Thường vụ Huyện ủy Kon Plông và các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương cụ thể hóa 

Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20-9-2021 của Tỉnh ủy "về đầu tư xây dựng và phát 

triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030" thành các chương trình, đề án cụ thể, có tính khả thi cao để triển khai thực 

hiện, góp phần xây dựng thành phố Kon Tum và huyện Kon Plông thực sự trở thành 

vùng kinh tế động lực của tỉnh, tạo sự lan tỏa để thúc đẩy các địa phương khác cùng 

phát triển. 

3.5. Sáng 2-12, tại Trường Chính trị tỉnh diễn ra Hội thi báo cáo viên, tuyên 

truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, với sự tham gia của 28 thí sinh là báo cáo viên, 

tuyên truyền viên giỏi đến từ 14 đơn vị huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh 

uỷ. 

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Huỳnh Quốc Huy-Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: Hội thi 

lần này diễn ra trong không khí Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc 

trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021-năm đầu 

tiên của nhiệm kỳ 2020-2025 và đặc biệt là thi đua lập thành tích kỷ niệm 90 năm 

Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum. Đồng chí đề nghị Ban giám khảo nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, độc lập, khách quan, chính xác; các 

thí sinh cần nắm rõ mục đích, yêu cầu, xác định rõ trách nhiệm, nêu cao tinh thần 

chủ động, sáng tạo, thể hiện thật tốt các phần thi của mình, góp phần tích cực vào 

thành công của Hội thi; cán bộ, đảng viên và nhân dân đến cổ vũ cho các thí sinh 

thực hiện đúng nội quy của Hội thi, góp phần tạo động lực cho các thí sinh thực hiện 

tốt các phần thi. 

Trong 2,5 ngày diễn ra Hội thi (02-04/12), mỗi thí sinh tham gia thực hiện 03 phần 

thi: Soạn đề cương thuyết trình; Thuyết trình và Trả lời câu hỏi về Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tổng kết Hội thi, Ban tổ chức đánh giá, các thí sinh dự thi nghiêm túc, có sự chuẩn 



bị chu đáo các nội dung trọng tâm theo yêu cầu đề cương chuyên đề thuyết trình; có 

sự phân tích, liên hệ thực tiễn đưa vào các nội dung thuyết trình và trả lời câu hỏi 

đạt yêu cầu do Ban tổ chức, Ban giám khảo đề ra; nhiều thí sinh có khả năng diễn 

đạt tốt, có sức thuyết phục cao. Nhiều đề cương, nội dung thuyết trình của thí sinh 

gửi đến Hội thi thật sự là những sản phẩm của đổi mới sáng tạo; sự nỗ lực của từng 

cá nhân, sự thể hiện hết mình trên sân khấu với những tâm huyết, trách nhiệm và say 

mê công tác tuyên truyền, tuyên huấn hiện tại. Hội thi đã thành công tốt đẹp trên cả 

3 phương diện: công tác chuẩn bị, công tác tổ chức và tính lan toả. Thông qua Hội 

thi lần này, đã giúp Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy có thêm căn cứ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của báo 

cáo viên, đổi mới nội dung và phương pháp thuyết trình; từ đó tạo điều kiện thuận 

lợi cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ 

của mình.  

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Trần Thị Thùy Linh- Đảng 

bộ Trường THPT Kon Tum; 2 giải Nhì cho Ngô Thị Na (Chi bộ Đoàn thể huyện 

Kon Plông) và Bùi Bảo Ngọc (Chi bộ Công ty Cổ phần Hưng Việt); trao 3 giải Ba, 

10 giải Khuyến khích; đồng thời biểu dương và trao quà động viên với 12 thí sinh 

còn lại có nhiều cố gắng, nhiệt tình tham gia Hội thi. Ban tổ chức cũng đã chọn báo 

cáo viên Trần Thị Thùy Linh (giải Nhất Hội thi) để tham dự Hội thi cấp khu vực 

miền Trung và Tây Nguyên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại thành phố 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và đã đạt giải Khuyến khích. 

3.6. Sáng 23-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn 

quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội 

nghị được kết nối đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng 

chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị 

tại điểm cầu Trung ương. 

Dự, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí: Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 



ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, 

Mặt trận, đoàn thể tỉnh. 

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong năm 2021, dịch bệnh COVID-

19 diễn biến phức tạp đặt ra những vấn đề chưa có tiền lệ và những nhiệm vụ mới 

đối với công tác tuyên giáo. Với tinh thần chủ động, nỗ lực, bám sát sự chỉ đạo của 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và các cấp ủy, toàn ngành Tuyên giáo đã khắc 

phục khó khăn, đổi mới phương thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo 

năm 2021, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các 

cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo những 

dấu ấn nổi bật. Trong đó, toàn ngành đã thể hiện rõ vai trò là một trong những mũi 

nhọn quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chủ động tham mưu 

cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền với nhiều 

hình thức phong phú, sáng tạo, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng 

chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội với công tác phòng, 

chống dịch COVID-19. Ngành Tuyên giáo thường xuyên nắm tình hình diễn biến 

dịch bệnh cũng như tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy các nhiệm 

vụ, giải pháp phòng, chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi 

xã hội; chăm lo sức khỏe, điều trị, bảo vệ tính mạng người mắc COVID-19, giải 

quyết  những vấn đề tâm lý, tâm trạng xã hội… 

Trong năm 2022, toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng 

tâm sau: Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng và Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổ 

chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; 

bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển 

khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí-xuất bản, 

văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội. Đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực 

tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội các địa phương, đơn vị. Tiếp tục tăng 

cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây 



dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 

hình mới… 

Tại Hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã có Phát biểu chỉ đạo quan trọng 

(Tại đây). 

* Cùng thời gian này, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với ban, bộ ngành liên 

quan tổ chức các Hội nghị toàn quốc: Tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên 

truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền năm 2021; tổng 

kết công tác báo chí năm 2021. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 

Hội nghị sơ kết 03 năm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo Chỉ thị số 

20-CT/TW, ngày 18-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương “Về tiếp tục tăng cường, 

nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.  

3.7. Trong tổng số các hợp tác xã (HTX) hoạt động trên địa bàn tỉnh, HTX nông 

nghiệp chiếm số lượng lớn (71,3%) và ngày càng mở rộng về quy mô, chất lượng 

hoạt động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân và góp phần tích cực 

trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. 

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 139  HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 

So với chỉ tiêu thực hiện Đề án phát triển 15.000 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp 

đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, số lượng HTX nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh đã tăng gấp 2 lần. Đặc biệt, ngày càng có nhiều mô hình HTX nông nghiệp kiểu 

mới hoạt động có hiệu quả gắn với việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp theo chuỗi giá trị và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo tiêu 

chuẩn chất lượng và quy trình thực hành nông nghiệp tốt. 

Nhằm tạo điều kiện cho các HTX phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho 

người nông dân, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã phân bổ 

5.680 triệu đồng cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho 19 HTX xây dựng các công 

trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh (trụ sở, sân phơi, nhà kho, xưởng 

sơ chế, chế biến); có 5 HTX nông nghiệp được giao, cho thuê đất với diện tích 

431.959m2 để xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho và xây dựng các cơ sở trực tiếp 

phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, bằng nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm, 

các sở, ngành, huyện, thành phố đã hỗ trợ cho nhiều HTX nông nghiệp đầu tư máy 

móc, thiết bị phục vụ chế biến, công tác xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu 

https://tuyengiaokontum.org.vn/ly-luan-chinh-tri/tiep-tuc-day-manh-viec-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-tuyen-truyen-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-va-cac-nghi-quyet-chi-thi-ket-luan-quy-dinh-cua-dang-4057.html


sản phẩm và mở rộng thị trường cũng như tạo điều kiện cho các HTX tham gia vào 

các dự án phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, đặc biệt là Chương trình xây dựng 

nông thôn mới. 

Với sự hỗ trợ của  các cấp, các ngành, sự nỗ lực vươn lên của các HTX, đến nay, các 

HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng mở rộng quy mô và hiệu quả hoạt 

động. Tính đến cuối năm 2020, doanh thu bình quân/1 HTX nông nghiệp đạt 1,1 tỷ 

đồng/năm; lợi nhuận đạt 235 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân của 1 lao 

động thường xuyên trong HTX nông nghiệp là 40 triệu đồng/năm.    

3.8. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những năm gần đây 

nhiều địa phương trong tỉnh tích cực đưa cây ăn quả vào trồng thay thế cho 

diện tích cây trồng kém năng suất và hiệu quả kinh tế thấp. Đến nay, tổng diện 

tích cây ăn quả toàn tỉnh đạt khoảng 6.375ha; trong đó, một số loại cây ăn quả có 

diện tích lớn như: Chuối 1.307ha (1.069ha đã cho sản phẩm), năng suất 131,93 tạ/ha; 

xoài 212ha (181ha đã cho sản phẩm), năng suất  95,19 tạ/ha; nhãn 240ha (193ha đã 

cho sản phẩm), năng suất 119,44 tạ/ha; cam 151ha (120ha đã cho sản phẩm), năng 

suất 55 tạ/ha; bơ 173ha (91ha đã cho sản phẩm), năng suất 75,68 tạ/ha; chanh dây 

310ha (289ha đã cho sản phẩm), năng suất 164,63 tạ/ha; sầu riêng gần 1.500ha 

(200ha đã cho sản phẩm), năng suất 25 tấn/ha... Cây ăn quả được trồng nhiều trên 

địa bàn các huyện Đăk Hà, Sa Thầy, Ngọc Hồi, thành phố Kon Tum. Việc phát triển 

cây ăn quả bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho 

người dân, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại 

nhiều địa phương. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI chủ trương tiếp tục rà soát, chuyển đổi 

một số diện tích trồng cao su và các cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng cây ăn 

quả ở những nơi có điều kiện, phấn đấu nâng diện tích cây ăn quả lên khoảng 10.000 

ha. Theo đó, ngành Nông nghiệp tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện nhiều giải 

pháp then chốt. Trong đó, chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương 

chú trọng hình thành vùng trồng cây ăn quả chủ lực, trồng tập trung và rải vụ một số 

cây ăn quả theo hướng đảm bảo năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm để nâng 

cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh kết hợp với việc đổi mới phương thức tiếp cận 

thị trường. Quan tâm đến cây ăn quả đặc sản nổi tiếng có lợi thế cạnh tranh ở từng 



địa phương; tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa lớn. Đồng thời, hình thành tổ 

chức liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất cây ăn quả bền vững, có 

quy chế sản xuất theo quy trình sạch, GlobalGap, VietGap, hữu cơ Organic... Xây 

dựng các liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trái cây bền vững; lập quỹ dự phòng 

hỗ trợ nông dân mất mùa, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trái cây... 

II- THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ 

Chuyên đề 1. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị về công 

tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. (Chi tiết, xin xem tại đây). 

Chuyên đề 2. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối 

ngoại toàn quốc. (Chi tiết, xin xem tại đây). 

Chuyên đề 3. Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ trao Giải 

thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII. (Chi tiết, xin xem tại đây). 

Chuyên đề 4. Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình  "Nghĩa tình 

quân dân"-Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phòng, chống dịch COVID-

19. (Chi tiết, xin xem tại đây). 

C/ VĂN BẢN MỚI 

I- VĂN BẢN XÂY DỰNG ĐẢNG 

1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG 

1.1. Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 

2022 (xin xem tại đây). 

1.2. Ban Bí thư chỉ đạo đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp (xin 

xem tại đây). 

1.3. Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ mười của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 

XIII (xin xem tại đây). 

2. VĂN BẢN CỦA TỈNH 

2.1. Nghị quyết của Tỉnh uỷ về phát triển nông nghiệp công nghệ cao đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030 (xin xem tại đây). 

2.2. Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. (xin xem tại đây). 

2.3. Kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI (xin xem tại 

đây). 
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2.4. Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện 

Nghị quyết 13-NQ/TW của BCH Trung ương khóa IX và 10 năm thi hành Luật Hợp 

tác xã năm 2012 (xin xem tại đây). 

2.5. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Bí thư 

về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới” (xin xem tại đây). 

2.6. Chỉ đạo của Tỉnh uỷ về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 (xin xem tại 

đây). 

II- VĂN BẢN PHÁP QUY 

1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG 

1.1. Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy  ban 

Quốc gia về chuyển đổi số (xin xem tại đây). 

1.2. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ, 

Tết 2022 (xin xem tại đây). 

1.3. Chính phủ ban hành Tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 (xin xem tại đây). 

1.4. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch 

COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron (xin xem tại đây). 

1.5. Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia giai 

đoạn 2021-2025 (xin xem tại đây). 

2. VĂN BẢN CỦA TỈNH 

2.1. Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống COVID-19 

- Công văn số 4341/UBND-KGVX ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh về Quy định 

các biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19 đáp ứng với cấp độ 1 trên 

địa bàn tỉnh (xin xem tại đây). 

- Công văn số 6761/CV-BCĐ ngày 20/12/2021 của BCĐ phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh hướng dẫn giám sát và phòng chống COVID-19 biến thể 

Omicron (xin xem tại đây). 

- Công văn số 4527/UBND-KGVX ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về triển khai 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút 

SARS-CoV-2 (xin xem tại đây). 
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2.2. Công văn số 4295/UBND-NNTN ngày 03/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc thực hiện chính sách chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây). 

2.3. Công văn số 4351/UBND-NC ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh yêu cầu triển 

khai thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên 

địa bàn (xin xem tại đây). 

2.4. Công văn số 4441/UBND-NC ngày 15/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây). 

2.5. Công văn số 4464/UBND-NC ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về tăng cường 

bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh (xin 

xem tại đây). 

D/ GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT 

1. Xóm đạo đoàn kết (xin xem tại đây). 

2. 2. Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tận tụy (xin xem tại đây). 

3. 3. Chị Huyền “dân vận khéo” (xin xem tại đây). 

4. 4. Vượt gian nan, xây tổ ấm (xin xem tại đây). 

  

 

Nguyễn Phi Em thực hiện 

 

https://kontum.gov.vn/pages/detail/39522/Thuc-hien-chinh-sach-chi-tra-tien-DVMTR-tren-dia-ban-tinh.html
https://kontum.gov.vn/pages/detail/39579/Trien-khai-cac-bien-phap-nham-
https://kontum.gov.vn/pages/detail/39652/Trien-khai-nhiem-vu-ve-phong-chong-ma-tuy-tren-dia-ban-tinh.html
https://kontum.gov.vn/pages/detail/39683/Tang-cuong-bao-dam-an-ninh-trat-tu-Tet-Nguyen-dan-Nham-Dan-2022.html
https://www.baokontum.com.vn/xa-hoi/xom-dao-doan-ket-21720.html
https://www.baokontum.com.vn/xa-hoi/chi-hoi-truong-chi-hoi-nong-dan-tan-tuy-21721.html
https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-13/chi-huyen-dan-van-kheo-679925
https://www.baokontum.com.vn/xa-hoi/vuot-gian-nan-xay-to-am-21985.html

