
7f0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

 

 

 
 

 

 

BẢN TIN ĐĂK HÀ 
(LƯU HÀNH NỘI BỘ) 

 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 46 NĂM GIẢI PHÓNG 

HOÀN TOÀN MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 

(30/4/1975-30/4/2021) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Số 129 

Tháng 4 năm 2021 

 

 

 

 



I. TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT: 

1. HUYỆN ĐĂK HÀ TỔ CHỨC SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA 

BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG 

CÁCH HỒ CHÍ MINH. 

2. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 4, NHIỆM KỲ 

2020-2025. 

3. KỲ HỌP TỔNG KẾT HĐND HUYỆN ĐĂK HÀ KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016 – 

2021. 

4. TOÀN HUYỆN ĐĂK HÀ CÓ 58 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN 

ĐĂK HÀ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021-2026. 

5. BẢN ÁN THÍCH ĐÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT 

MA TÚY. 

II. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: 

 1. THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHỈNH PHỦ VỀ PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19. 

2. TẬP TRUNG NGUỒN LỰC KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC 

TRÊN TRÂU, BÒ. 

3. TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT BỆNH TAY CHÂN MIỆNG. 

III. CHUYÊN MỤC PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”; “TỰ 

DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ”: 

 LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”: CHIÊU TRÒ XÚI 

GIỤC PHÁ HOẠI 

 IV. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5 NĂM 

2021. 

V. CHUYÊN MỤC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO 

ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: 

THƯƠNG BINH NGUYỄN THÀNH LẬP VƯƠN LÊN TRONG CUỘC SỐNG 

  

 

 

 

 

 

 
 

Chịu trách nhiệm phát hành: Đồng chí Ka Ba Thành, TUV, Bí thư Huyện ủy. 
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I. TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT: 

1. HUYỆN ĐĂK HÀ TỔ CHỨC SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH. 

 Ngày 09 tháng 4 năm 2021, Huyện ủy Đăk Hà tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 5 

năm thực hiện Chỉ thị 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021. 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Đăk Hà đã tổ 

chức 567 lớp tuyên 

truyền, quán triệt các 

chuyên đề về học tập 

và làm theo Bác cho 

trên 50.000 cán bộ, 

đảng viên, nhân dân 

và học sinh. Qua đó, 

có trên 90,5% đảng 

viên và trên 85% 

người ngoài Đảng 

xây dựng kế hoạch 

thực hiện Chỉ thị 05 

theo các chuyên đề 

hàng năm. Nhờ chủ 

động, sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, sát với nhiệm vụ chính 

trị của địa phương, đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. 

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được triển khai vào thực tiễn đã góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn. 

Kết quả từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy Đăk Hà đã biểu dương, khen thưởng 35 

tập thể, 51 cá nhân; các đảng ủy cơ sở khen thưởng 18 tập thể, 51 cá nhân có thành tích 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện có 08 cá 

nhân được nhận thư khen của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; 05 tập thể, 08 cá nhân được Chủ 

tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời 

Bác… 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc triển 

khai thực hiện học tập và làm theo lời Bác gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Từ 

đó, đề ra những định hướng nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. 

Dịp này, UBND huyện Đăk Hà đã khen thưởng cho 25 tập thể và 43 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021. 

2. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 4, NHIỆM 

KỲ 2020-2025. 



Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Huyện ủy Đăk Hà tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện lần thứ 4, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Ka Ba Thành, TUV, 

Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đã thông qua các Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy xin ý kiến đối với 

dự thảo Báo cáo quý I năm 2021, chương trình quý II của Huyện ủy, Ban Thường vụ 

Huyện uỷ; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về điều chỉnh, bổ sung 

một số chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 04/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện về lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị năm 2021; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình số 33-

CTr/HU, ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa V) thực hiện Nghị 

quyết số 01 - NQ/TU, ngày 01/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025”. 

Cũng tại hội nghị, các đồng chí UVBCH đã tham gia ý kiến vào các Tờ trình của 

Ban Thường vụ Huyện ủy xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương 

trình số 70-CTr/HU, ngày 15/11/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa IV) về 

thực hiện Nghị quyết 

số 03-NQ/TU, ngày 

27/7/2011 của Tỉnh 

ủy “về xây dựng và 

phát triển các ngành 

kinh tế mũi nhọn và 

sản phẩm chủ lực trên 

địa bàn tỉnh Kon 

Tum”; dự thảo Báo 

cáo tổng kết thực hiện 

Chương trình số 32-

CTr/HU, ngày 

18/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa V) về thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TU, ngày 24/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV “về giảm 

nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, giai đoạn 2016-2020”.  

Góp ý vào dự thảo các Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các công 

trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015 – 2020; kết quả thực hiện công tác 

tạo vốn từ quỹ đất, giai đoạn 2015-2020; Báo cáo một số nội dung, công việc Ban 

Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo, giải quyết từ sau Hội nghị Huyện uỷ lần thứ 3 và một số 

chỉ đạo trọng tâm của Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung giải quyết từ Hội nghị Huyện 

uỷ lần thứ 4 đến Hội nghị Huyện uỷ lần thứ 5.  

3. KỲ HỌP TỔNG KẾT HĐND HUYỆN ĐĂK HÀ KHÓA V, NHIỆM KỲ 

2016 – 2021. 

Chiều ngày 23/4, HĐND huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ 

họp thứ 12 để tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đề ra giải 

pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021, huyện Đăk Hà có 36 đại biểu HĐND huyện, đến cuối 

nhiệm kỳ, còn 32 Đại biểu HĐND huyện, bố trí theo 11 tổ đại biểu tại 11 xã, thị trấn. 

Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện Đăk Hà đã tổ chức 27 kỳ họp. Trong đó, 11 kỳ họp 

thường lệ, 16 kỳ họp bất thường giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Công tác chuẩn 



bị, xây dựng chương trình kỳ họp đúng luật định, ngày càng chặt chẽ, chất lượng, hiệu 

quả; Việc thực hiện quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành nghị quyết của HĐND theo 

đúng Luật và quy định hiện hành. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã thông qua và ban 

hành 170 Nghị quyết. Trong đó, có 62 Nghị quyết về nhân sự, tổ chức; 77 Nghị quyết về 

kinh tế, xã hội, ngân sách; 28 Nghị quyết về chương trình hoạt động, tổ chức Kỳ họp, 

giám sát; 03 Nghị quyết về chất vấn, trả lời chất vấn, ý kiến, kiến nghị cử tri. Việc thực 

hiện Nghị quyết số 85, ngày 26/11/2014 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu 

tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn được 

HĐND các cấp xây dựng kế hoạch, tiến hành các bước đúng quy định với 95 người được 

lấy phiếu tín nhiệm. Tỷ lệ tín nhiệm cao đạt trên 77%. 

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

huyện tổ chức tốt các buổi tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ họp nhằm thu thập ý 

kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND, các cơ quan Nhà nước có liên quan tại địa 

phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 18 đợt tiếp xúc, tiếp nhận 

522 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến nay, đã có 469 nội dung được các ngành chức năng 

xem xét, giải quyết xong (đạt 89,8%). Về hoạt động giám sát, HĐND huyện phối hợp với 

UBND, Thường trực UBMTTQ và các đoàn thể tổ chức 69 đợt giám sát chuyên đề. Hoạt 

động giám sát được tập trung đổi mới cả về nội dung và hình thức giám sát các vấn đề 

phù hợp với ý kiến, nguyện vọng của cử tri về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

KT – VH, XH, tình hình cân đối thu – chi ngân sách địa phương; chỉ rõ tồn tại, yêu cầu, 

kiến nghị đơn vị được giám sát khắc phục. Công tác phối hợp giữa HĐND với các cơ 

quan, tổ chức chính trị xã hội được thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Tại kỳ họp lần thứ 12, HĐND huyện Đăk Hà đã biểu quyết thống nhất thông qua 02 

Nghị quyết gồm: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu của Nghị quyết số 

40/2020/NQ/HĐND, ngày 17/12/2020 của HĐND huyện Đăk Hà về phương hướng, 

nhiệm vụ phát triển KT – XH, quốc phòng, an ninh năm 2021; Nghị quyết về việc thống 

nhất giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng quản lý nhà nước về Y tế cho Văn phòng 

HĐND – UBND huyện Đăk Hà. 

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện và các tập thể, cá nhân có nhiều 

đóng góp tích cực trong hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

 

4. TOÀN HUYỆN ĐĂK HÀ CÓ 58 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND 

HUYỆN ĐĂK HÀ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021-2026. 

Ngày 15/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà tổ chức Hội nghị hiệp thương 

lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu 

HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã lập danh 

sách sơ bộ 71 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng 

thời, chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát công tác triển khai bầu cử ở các xã, thị trấn; 

kịp thời hướng dẫn các địa phương khắc phục các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong 

triển khai thực hiện. Đến ngày 9/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp tổ chức 

38 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 71 người ứng cử đại biểu HĐND huyện 



khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, có 69/71 người có số phiếu tín nhiệm đạt 

100%. Đến ngày 14/4, có 13 người làm đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử. 

Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 đã thảo luận, biểu quyết thống nhất đối với 13 

người có đơn rút tên ra khỏi danh sách ứng cử; lập danh sách chính thức 58 người đủ tiêu 

chuẩn ứng cử để bầu ra 35 đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về cơ 

cấu, thành phần gồm: 22 người ứng cử là nữ; 24 người là người DTTS; 23 người có độ 

tuổi dưới 40 tuổi; 10 người là người ngoài Đảng và có 18 đại biểu HĐND huyện khóa V, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

5. BẢN ÁN THÍCH ĐÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP 

CHẤT MA TÚY. 

Sáng ngày 22/4, tại Nhà Văn hóa xã Ngọk Réo (huyện Đăk Hà), Tòa án nhân dân 

huyện Đăk Hà tổ chức xét xử lưu động sơ thẩm vụ án “tàng trữ trái phép chất ma túy” đối 

với bị cáo Nguyễn Thế Lực (sinh ngày 15/9/1986), trú tại xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, do có nhu cầu mua ma túy về sử 

dụng, vào lúc 18 giờ, ngày 24/12/2020, Nguyễn Thế Lực điều khiển xe mô tô cá nhân đi 

từ nhà đến thành phố Kon Tum để mua ma túy. Khi đến bến xe thành phố Kon Tum, Lực 

gặp và hỏi mua ma túy của một người đàn ông với số tiền 200 ngàn đồng và cất vào túi 

áo để mang về nhà. Khi 

đi đến Km 22, tỉnh lộ 

671 thuộc địa phận 

thôn Kon Bơ Băn, xã 

Ngọk Réo thì bị lực 

lượng Công an huyện 

Đăk Hà yêu cầu dừng 

xe để kiểm tra. Qua 

kiểm tra, phát hiện Lực 

đang cất giữ một túi 

chứa chất bột màu 

trắng nghi là ma túy 

trong túi áo khoác nên 

đã thu giữ, mang đi giám định. Theo biên bản Kết luận giám định số 267, ngày 

28/12/2020 của phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Kon Tum, chất bột màu trắng thu 

giữ trên người Lực là Ma túy, có khối lượng 0,220g, loại Heroin. Căn cứ điểm c, khoản 

1, điều 249 Bộ Luật Hình sự và các quy định pháp luật liên quan, Nguyễn Thế Lực bị 

truy tố về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Tại phiên tòa sơ thẩm tổ chức xét xử lưu động tại xã Ngọk Réo vào sáng ngày 22/4, 

sau khi xem xét và áp dụng các hình thức giảm nhẹ theo quy định của pháp luật, Toà án 

nhân dân huyện Đăk Hà tuyên án bị cáo Nguyễn Thế Lực mức án 17 tháng tù giam. Thời 

gian chịu án kể từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam. 

 

II. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: 

1. THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHỈNH PHỦ VỀ PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19. 



Ngày 27/04/2021, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 81/TB-VPCP thông 

báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra sáng 26/4. 

Thông báo kết luận nêu rõ: 

Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự cuộc 

họp có các đồng chí Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công 

an, Ngoại giao, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Y 

tế báo cáo, ý kiến của các Phó Thủ tướng và phát biểu của đại biểu dự họp, Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến kết luận như sau: 

Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới hiện đang rất phức tạp, tiếp tục gia tăng về lượng 

người mắc bệnh, số người vào bệnh viện, số người chết và bùng phát trở lại tại nhiều 

quốc gia trên thế giới, trong đó có một số nước láng giềng có chung đường biên giới phía 

Tây Nam. Trong nước đang tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao. Việc 

thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch 

là một nhiệm vụ rất khó khăn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia 

phòng chống dịch Covid-19 đã rất quan tâm, thường xuyên chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên, 

thực tế gần đây cho thấy trong xã hội đang xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là, một số nơi 

chưa nghiêm túc thực hiện đúng các yêu cầu về phòng chống dịch. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị và 

từng người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức và trách nhiệm vì 

sức khỏe cộng đồng và cá nhân, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch đã đề ra, trong đó lưu ý: 

1. Thủ trưởng các bộ, ngành, cơ quan và người đứng đầu các cấp ở địa phương chỉ 

đạo chủ động phối hợp, cập nhật tình hình trong nước và thế giới, rà soát để không ngừng 

hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch trong phạm vi 

quản lý cho phù hợp với tình hình dịch bệnh và yêu cầu thực tế; không để bị động trong 

các kịch bản bùng phát dịch có thể xảy ra; bảo đảm chặt chẽ, đúng chức năng, nhiệm vụ, 

thẩm quyền, dễ thực hiện, dễ giám sát, dễ kiểm tra và rõ trách nhiệm của tổ chức, cá 

nhân. 

2. Đối với cá nhân: Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang. Đối 

với các cơ quan, đơn vị, tổ chức: Thực hiện nghiêm các yêu cầu về an toàn Covid-19; 

thường xuyên tự kiểm tra và cập nhật kết quả thực hiện trên bản đồ phòng chống dịch 

Covid-19. Các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm 

theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

 3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, ngành có liên 

quan tăng cường giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, thủ tục và quy định về 

cách ly bắt buộc tại các khu cách ly tập trung, các cơ sở lưu trú và doanh nghiệp và theo 

dõi y tế sau cách ly. 

4. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo hạn chế các sự kiện 

tập trung đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ 

chức sự kiện chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện 

quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. 



5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo cấp 

ủy cùng cấp để thống nhất chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện 

tốt nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn; bảo đảm việc tuân thủ các quy định về 

phòng chống dịch đối với tổ 

chức, cá nhân, việc thực hiện 

yêu cầu về đeo khẩu trang 

nơi đông người, nhất là tại 

các lễ hội, các hoạt động 

hiếu, hỉ; trường hợp để xảy 

ra lây nhiễm dịch trong cộng 

đồng trên địa bàn thì tuỳ mức 

độ sẽ bị xem xét, xử lý trách 

nhiệm theo quy định. 

Các địa phương có 

đường biên giới, nhất là biên 

giới Tây Nam chủ động phối 

hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an, hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng để tăng cường công tác tuần tra, kiểm 

soát hoạt động nhập cảnh qua đường bộ và đường biển; kiên quyết kiểm soát, ngăn chặn 

và xử lý nghiêm theo pháp luật hoạt động nhập cảnh trái phép. 

 6. Bộ Y tế chủ động hơn trong hợp tác quốc tế để mở rộng phạm vi tiếp cận các 

nguồn vaccine phòng dịch Covid-19, công nghệ xét nghiệm nhanh và tăng cường chỉ đạo 

tạo điều kiện thuận lợi nhất để sản xuất vaccine trong nước. 

7. Tổ công tác gồm các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Y tế, Giao thông 

vận tải tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được giao, tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt 

động nhập cảnh của công dân Việt Nam, nhà ngoại giao, nhà đầu tư, chuyên gia, kỹ 

thuật... theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. 

8. Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng 

nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, các cơ quan báo chí tiếp tục truyền thông về đề cao cảnh giác với dịch bệnh, 

thực hiện việc tiêm vaccine phòng Covid-19, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định./. 

 

2. TẬP TRUNG NGUỒN LỰC KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI 

CỤC TRÊN TRÂU, BÒ. 

Để khẩn trương kiểm soát tốt các ổ dịch viêm da nổi cục trên trâu bò, ngăn chặn 

dịch bệnh phát sinh và lây lan diện rộng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các 

huyện thành phố tập trung các nguồn lực để triển khai có hiệu quả các biện pháp kiểm 

soát, phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò theo đúng quy định của Luật thú y, 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

Tăng cường giám sát giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu 

hiện bị bệnh, nghi bị bệnh viêm da nổi cục; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở 

diện hẹp. Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động 



phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt 

ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh. Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo và chế 

độ báo cáo định kỳ. 

Trường hợp phát sinh dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò: Thực hiện công bố 

dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời theo đúng quy định; tập 

trung các nguồn lực để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, xử 

lý dứt điểm các ổ dịch; không để dịch bệnh dây dưa kéo dài, lây lan và phát sinh các ổ 

dịch mới. Tổ chức xử lý, tiêu hủy trâu, bò mắc bệnh khi mới xuất hiện dịch bệnh, còn ở 

diện hẹp; hướng dẫn người dân nuôi nhốt toàn bộ trâu, bò bệnh; hằng ngày vệ sinh, sát 

trùng, tiêu độc nơi nuôi, nhốt gia súc và khu vực xung quanh; có biện pháp ngăn chặn, 

tiêu diệt vật chủ trung gian truyền bệnh. 

 

3. TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT BỆNH TAY CHÂN MIỆNG. 

UBND tỉnh yêu cầu các ngành Y tế, Giáo dục phối hợp với chính quyền địa 

phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng, do thời tiết chuyển 

mùa là điều kiện thuận lợi cho bệnh này phát triển. 

Theo Công văn 1206/UBND-KGVX ngày 14/4 của UBND tỉnh, các ngành liên 

quan và chính quyền các huyện, thành phố phải giám sát dịch tễ bệnh tay chân miệng, từ 

đó phát hiện sớm, xử lý kịp thời những trường hợp mắc bệnh đầu tiên, không để bùng 

phát thành dịch. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về tính chất 

nguy hiểm và cách phòng, tránh dịch bệnh tay chân miệng; tăng cường kiểm tra, giám sát 

dịch bệnh, chú trọng đến các trường học có học sinh lưu trú, nhất là các cơ sở giáo dục 

mầm non. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường mạnh mẽ công tác truyền thông, hướng dẫn về 

các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng trong trường học. Chỉ đạo, hướng dẫn 

các trường học chấp hành nghiêm túc những khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng, 

chống bệnh tay chân miệng, nhất là tại các trường mẫu giáo, mầm non và tiểu học. 

Theo số liệu từ Sở Y tế, tính đến cuối tháng 3/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 20 ca 

mắc bệnh tay chân miệng, tăng 18 ca so với cùng kỳ năm 2020, không có ca tử vong. 

Trong đó nhiều nhất là huyện Ia H’Drai với 15 ca; còn lại là huyện Đăk Hà (4 ca) và Đăk 

Glei (1 ca). 

Ngành Y tế khuyến cáo, hiện nay, thời tiết đang chuyển mùa hè với khí hậu nóng 

ẩm là điều kiện thuận lợi cho bệnh tay chân miệng phát triển. Vì vậy, để phòng, chống 

dịch bệnh tay chân miệng, cần thực hiện tốt các biện pháp như: Rửa tay thường xuyên 

bằng xà phòng dưới vòi nước chảy (cả người lớn và trẻ em); ăn chín, uống chín; lau sạch 

các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày; không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi 

ngờ mắc bệnh; sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc 

bệnh cần đưa đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. 

 

III. CHUYÊN MỤC PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”; “TỰ 

DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ”: 



LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”: CHIÊU TRÒ 

XÚI GIỤC PHÁ HOẠI 

So với những lần bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân 

(HĐND) các cấp trước đây thì mức độ chống phá của các thế lực thù địch nước ngoài 

và cơ hội chính trị 

trong nước thời 

gian gần đây có 

diễn biến mới, 

trắng trợn, thâm 

độc và lan rộng 

trên mạng xã hội. 

Nêu cao cảnh 

giác trước những 

chiêu bài phá hoại 

cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội và 

đại biểu HĐND 

nhiệm kỳ 2021-

2026 là yêu cầu cấp 

bách với nhân dân 

nói chung và mỗi cử tri nói riêng. Ảnh minh họa: quochoi.vn 

Một trong những nội dung mà các đối tượng hướng tới là phát động phong trào 

“không biết không bầu”. Đây là chiêu thức cũ, vẫn lấy cảm hứng từ những câu chuyện 

"dân chủ phương tây", mà chính những xã hội đó đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề, 

hố sâu ngăn cách các bộ phận nhân dân như những vết thương không cầm máu. 

Như chúng ta đã biết, bầu cử là một biểu hiện tính dân chủ, tiến bộ của nhà nước 

pháp quyền so với các chế độ chính trị đã có trong lịch sử như phong kiến hoặc chiếm 

hữu nô lệ. Ở Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND là một hình thức thể hiện 

quyền làm chủ của công dân cao nhất, để cử tri bầu ra những vị đại diện cho lòng yêu 

nước, có bản lĩnh chính trị kiên định, đủ phẩm chất, uy tín, năng lực và trình độ, có khả 

năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri để lập pháp, giám sát sự lãnh đạo, quản 

lý, điều hành đất nước của Chính phủ. Thế nên, ở Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội, 

HĐND được xem trọng và được ví như ngày hội thực sự. Quyền và nghĩa vụ bầu cử của 

công dân Việt Nam chỉ có được sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân 

đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành lại độc lập, tự do.  

Bất chấp ý nghĩa tốt đẹp về bầu cử đã được hiến định, quy định trong Luật Bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, thời gian qua, trên mạng xã hội, một số đối tượng 

cơ hội chính trị trong nước đã phát động phong trào “không biết không bầu”. Như ngày 

25-2, trên Facebook xuất hiện một thông tin có nội dung dưới dạng tờ rơi hỏi và trả lời 

được chia sẻ với tốc độ cao. Tại đây, đối tượng đưa ra các câu hỏi như: Đã từng thấy 

người nào diễn thuyết, kêu gọi bỏ phiếu cho họ chưa? ai là người đại diện cho quyền, lợi 

ích của bạn? đã có đại biểu Quốc hội nào đứng ra bảo vệ quyền lợi cho bạn chưa...? Trả 

lời cho các câu hỏi trên là những từ "chưa từng thấy", "chưa có" và đặc biệt là đi đến 

khẳng định nếu ứng cử viên bầu đại biểu Quốc hội có đề án nhưng không diễn thuyết thì 

không thể đại diện cho cử tri và thống nhất là không bầu. Cũng cuối tháng 2 vừa qua, 

NĐC, một nhân vật “trở cờ” ở Hà Nội đã viết trên Facebook cá nhân về cái gọi là “không 



biết không bầu”. Ông ta khẳng định, việc các cơ quan Trung ương giới thiệu nhân sự bầu 

đại biểu Quốc hội về các địa phương để ứng cử là một biểu hiện của “Đảng cử, dân bầu”. 

Những đại biểu ứng cử có chương trình nhưng không thuyết trình và tổ chức vận động 

tranh cử để nhân dân địa phương biết thì sẽ không bầu. Việc cử tri bầu những người này 

chỉ là hình thức. Họ không đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri mà chỉ bảo 

vệ lợi ích cho Đảng, nhằm đàn áp, thống trị nhân dân... Qua những lời ngụy biện ở trên, 

nhân vật này đã lợi dụng tính lan tỏa của mạng xã hội, kêu gọi cử tri thực hiện phong trào 

tự phát “không biết không bầu”. 

Phong trào kêu gọi “không biết không bầu” là rất thâm hiểm. Nó không chỉ cổ vũ 

cho chủ nghĩa tự do tùy tiện và chủ nghĩa dân túy vốn đang là ác mộng của nhiều nước 

trên thế giới mà nó còn liên quan đến lý luận về xây dựng nhà nước pháp quyền với 

những ưu việt đã được khẳng định.  

Thấm nhuần Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và từ thực tiễn xây dựng 

đất nước, trong các văn kiện của Đảng ta lâu nay đều khẳng định mục tiêu xây dựng nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; 

mọi quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân, bảo đảm sự thống nhất giữa bản chất 

giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Đó là nhà nước mà ở đó 

quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát chặt chẽ giữa 

các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, hoạt động 

trên cơ sở tuyệt đối tuân thủ Hiến pháp, pháp luật. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là nhà nước tôn trọng và thực hiện 

bảo vệ quyền con người, tất cả vì hạnh phúc của con người; đồng thời bảo đảm sự giám 

sát của nhân dân, sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên của Mặt trận. Tất cả những mục tiêu này được hiện hữu thông qua việc xây 

dựng bộ máy lãnh đạo, lập pháp, hành pháp và tư pháp đúng các quy định của Hiến pháp 

và pháp luật hiện hành mà bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là một biểu hiện 

cao nhất. 

Thực tiễn cho thấy, thứ nhất, việc đưa ra và tuyên truyền, cổ xúy cho phong trào tự 

phát “không biết không bầu” là đi ngược lại với quy định của Hiến pháp và Luật Bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Điều 2 của luật này quy định tuổi bầu cử và tuổi 

ứng cử như sau: “Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi 

trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp”. Thế nên, nếu thực hiện phong 

trào tự phát “không biết không bầu” thì tự mình đã đánh mất quyền công dân, quyền cử 

tri mà pháp luật đã quy định. Xin nói thêm là, từ năm 1946 trở về trước, dưới chế độ 

thuộc địa nửa phong kiến, công dân Việt Nam chưa khi nào được hưởng không khí tự do, 

dân chủ đúng nghĩa; chưa ai được cầm trong tay phiếu bầu để bầu ra người đại diện để 

bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của mình. Có thể nói, cùng với việc khai 

sinh, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2-9-1945) thì cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên 

(bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa I) diễn ra tại các tỉnh, thành phố trong cả nước vào 

ngày 6-1-1946, theo lối phổ thông đầu phiếu và lựa chọn ra 333 đại biểu cho Quốc hội là 

một bước tiến và dấu ấn lịch sử, thể hiện ý chí khát vọng độc lập, tự do và quyền làm chủ 

của toàn dân tộc. Từ đó đến nay, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trở 

thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội chính trị của nhân dân. Các quy định 

trong bầu cử cũng ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, được luật hóa để sao cho phát 

huy quyền làm chủ của công dân, cử tri được cao nhất; bảo đảm bầu cử an toàn, thống 

nhất và hiệu quả. Vậy nên, nếu thực hiện phong trào tự phát “không biết không bầu” thì 



khác nào “lấy đá ghè chân mình”, tự tước đi quyền, lợi ích của chính công dân và của 

chính cử tri.  

Thứ hai, việc tán phát thông tin trái luật đã khiến cho nhiều người lầm tưởng và 

hiểu sai lệch chế độ chính trị ở Việt Nam, cổ vũ cho tư tưởng dân chủ cực đoan, vô lối, 

chủ nghĩa dân túy. Thực tế, ở các nước phương Tây, việc bầu nghị viện và bầu ra nhà 

lãnh đạo đất nước được tiến hành khá cởi mở. Các ứng cử viên tự do xây dựng đề án, tổ 

chức các chiến dịch truyền thông, vận động tranh cử để cử tri lựa chọn. Tuy nhiên, hiện 

nay việc này đã xuất hiện những “gót chân Asin” mang biểu hiện lợi ích cục bộ, thao 

túng chính trị, tranh giành cử tri bằng mọi giá, triệt hạ đối thủ bằng mọi cách, gây bất 

bình giữa các tầng lớp trong xã hội. Những bất ổn, náo loạn, đổ máu... xung quanh bầu cử 

lãnh đạo cấp cao của một số quốc gia ngày càng cho thấy những bất đồng, phân biệt về 

quyền làm chủ của công dân giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội là rất khó có thể 

điều hòa. Những người cổ vũ tự do tuyệt đối, tự do vô chính phủ trong lúc này chẳng 

những thiếu hiểu biết, mà còn rắp tâm phá hoại đất nước.  

Thứ ba, phong trào tự phát “không biết không bầu” là một cái cớ để các thế lực thù 

địch và những người bất đồng chính kiến có dịp phản bác lại sự ổn định chính trị, ổn định 

xã hội ở Việt Nam. Chúng mong muốn hạ thấp vai trò, uy tín của Việt Nam với bạn bè 

quốc tế và đối tác, ngăn các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam. Đây cũng chính là một 

trong những căn nguyên có thể cướp đi việc làm, thu nhập của người lao động trong xã 

hội và đặc biệt làm giảm động lực tinh thần hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng 

cường...  

Nêu cao cảnh giác trước những chiêu bài phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 là yêu cầu cấp bách với nhân dân nói chung và mỗi 

cử tri nói riêng. Vì vậy, mỗi cử tri cần cẩn trọng khi tiếp xúc với mạng xã hội, không chia 

sẻ, bình luận những thông tin từ những tài khoản chứa đựng những nội dung có dụng ý 

xấu. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên 

quyết đấu tranh với những kẻ cơ hội, vạch rõ âm mưu xấu bẩn của chúng. Mỗi cán bộ, 

đảng viên cũng đồng thời là một chiến sĩ dân vận, trước tiên vận động người thân trong 

gia đình và những người xung quanh làm tròn trách nhiệm công dân, trách nhiệm cử tri 

trong ngày hội lớn của đất nước. 

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THÁNG 5 NĂM 2021. 

 - Tập trung tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn; kết quả trong phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện, tỉnh và Trung ương trong tháng 5 

năm 2021. Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các 

cấp; Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các 

nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI; các chỉ thị, nghị quyết 

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản pháp luật mới1. 

                                                           
1 Nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tuyên truyền, triển khai thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh". 



- Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra, 

bạch hầu, sốt xuất huyết và một số dịch bệnh khác (lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu 

Phi, cúm H5N6, H1N1...).  

- Tuyên truyền công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý tình trạng khai thác, 

vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép. Tập trung tuyên truyền đảm bảo vệ sinh môi 

trường trên địa bàn huyện; công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ; 

chính sách an sinh xã hội; tuyên truyền vai trò chủ thể của Nhân dân trong tham gia xây 

dựng NTM; sản phẩm đặc trưng của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; công tác đấu tranh 

chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, chủ quyền biển đảo, cảnh giác với việc 

kinh doanh bán hàng đa cấp; việc phát tán tài liệu trái phép trên địa bàn huyện; các hoạt 

động tôn giáo trái pháp luật. 

 

 V. CHUYÊN MỤC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO 

ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: 

THƯƠNG BINH NGUYỄN THÀNH LẬP VƯƠN LÊN TRONG CUỘC 

SỐNG 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, bằng ý 

chí và nghị lực của người lính, thương binh ¼ Nguyễn Thành Lập tại thôn 5, xã Đăk 

Mar, huyện Đăk Hà đã vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.  

Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh 

Hải Dương, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 4 năm 1974 ông Lập tình 

nguyện lên đường nhập ngũ tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 679, Trung đoàn 2, tỉnh Hải Dương. 

Thời gian đã lùi xa, nhưng những ký ức về từng trận đánh khốc liệt trong chiến dịch Hồ 

Chí Minh, giành giật với địch từng nóc nhà, khu phố tại ngã tư Bảy Hiền gần sân bay Tân 

Sân Nhất lúc bấy giờ được ông Lập nhớ như in trong những tháng năm hào hùng và khốc 

liệt của chiến tranh. Ông Lập chia sẻ, lúc bấy giờ, địch huy động tối đa lực lượng trang 

thiết bị để chặn đà tiến công của quân đội ta, đồng đội trong đơn vị ông bị thương và hi 

sinh rất nhiều. May mắn hơn nhiều đồng đội trong đơn vị, trong một trận đánh gần sân 

bay Tân Sân Nhất, ông Lập bị thương, được đưa đi bệnh viện và tỉnh lại sau 2 ngày cấp 

cứu.  

Trở về quê hương với cuộc sống đời thường, năm 1984 ông cùng gia đình di cư 

theo diện kinh tế mới vào xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà làm công nhân tại Nông trường Cà 

phê Đăk Uy 4. Tạo lập cuộc sống trên quê hương mới từ 2 bàn tay trắng cùng những di 

chứng để lại sau chiến tranh với thương tật 21%, cuộc sống lúc bây giờ gặp vô vàn khó 

khăn vất vả. Xong với phẩm chất của người lính bộ đội cụ hồ được tôi luyện trong chiến 

đấu, không ngại gian khổ, qua nhiều năm cần cù lao động, chịu thương chịu khó, vợ 

chồng ông Lập đã khai hoang được hơn 3 héc ta đất rẫy chuyển sang diện tích trồng cà 

phê, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nhà ở khang trang và nuôi dạy 4 người con vào 

học đại học và cao đẳng, có công việc ổn định sau khi ra trường. Thương binh Nguyễn 

Thành Lập chia sẻ thêm “nhớ lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, 

mình phải sống sao cho xứng với những người đồng đồng đội đã hy sinh, không được 

phép lùi bước trước bất cứ khó khăn nào. Tôi luôn động viên gia đình vươn lên khắc 

phục khó khăn vươn lên trong trong cuộc sống” 



66 năm tuổi đời, gần 30 năm tuổi Đảng, 37 năm gắn bó với quê hương Đăk Hà, theo 

thời gian sức khỏe suy giảm dần, nhất là khi trái gió trở trời, vết thương cũ của ông lại tái 

phát. Lui về cuộc sống đời thường, ngày ngày vui chơi bên những đứa cháu trong gia 

đình, sống chan hòa tình làng, nghĩa xóm với bà con. Ông Lập luôn mẫu mực trong việc 

chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước quy định của 

khu dân cư và tiên phong trong các phong trào của địa phương. Từng là phó Bí thư Chi 

bộ thôn, nay là trưởng Ban công tác mặt trận, chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh thôn 

5, xã Đăk Mar, cựu chiến binh Nguyễn Thành Lập là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo.  

Ông Nguyễn Năng Hệ - Phó Chủ tịch Hội CCB xã Đăk Mar cho biết “Nhờ nỗ lực 

của bản thân, không đầu hàng số phận, thương binh Nguyễn Thành Lập là gương sáng về 

lối sống, đạo đức và nghị lực biết vượt khó vươn lên để hội viên hội CCB xã nhà và thế 

hệ trẻ học tập và noi theo” 

Câu chuyện về nghị lực vươn lên trong cuộc sống và đóng góp cho quê hương của 

thương binh Nguyễn Thành Lập đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ 

trong thời bình hôm nay. 

Minh Thái 

 

 

  


