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I. TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT: 

1. HUYỆN ĐĂK HÀ TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN ĐẦU NĂM 2022 

Ngày 07/02/2022, huyện Đăk Hà tổ chức lễ ra quân đầu năm làm đường giao thông. 

Về dự Lễ ra quân đầu xuân Nhâm Dần 2022 có đồng chí Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 

tỉnh Nguyễn Trung Hải; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm; lãnh đạo 

Huyện ủy, HĐND- UBND, UBMTTQVN huyện cùng cán bộ, nhân dân trên địa bàn thị 

trấn Đăk Hà. Với mục tiêu “Tiếp tục huy động nhiều nguồn lực hợp lý, phát huy khối 

đoàn kết toàn dân trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Huyện Đăk Hà tổ 

chức điểm ra quân làm đường bê tông tại TDP 5, thị trấn Đăk Hà. Tuyến đường được thi 

công có tổng chiều dài 280 m, rộng 3m, dày 16 cm đi qua khu dân cư nhóm 6, TDP 5 với 

tổng kinh phí 207 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 84 triệu đồng, nhân dân đóng 

góp 123 triệu đồng và giám sát quá trình thi công.  
 

 
 

             Ra quân làm đường giao thông nông thôn tai TDP5, Thị trấn Đăk Hà 

 

Phát động lễ ra quân đầu xuân Nhâm Dần 2022, lãnh đạo huyện Đăk Hà đề nghị các 

đơn vị, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tiễn để tổ 

chức thực hiện, hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 2022. Trong đó, tập trung đẩy mạnh 

tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia chung tay, góp 

sức cùng với Nhà nước hoàn thiện nhóm hạ tầng kinh tế -xã hội; củng cố, nâng cao chất 

lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Phấn đấu trong năm 2022, 

huyện xây dựng xã Đăk Ui và Ngọc Wang cán đích Nông thôn mới, tạo tiền đề xây dựng 

huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và thị trấn Đăk Hà đạt đô thị loại IV vào năm 2025. 

 

2. HUYỆN ĐĂK HÀ TỔ CHỨC LỄ GIAO, NHẬN QUÂN NĂM 2022 

Hòa trong không khí nô nức, tưng bừng của ngày hội tòng quân đang diễn ra trên 

địa bàn tỉnh. Sáng ngày 16/02, huyện Đăk Hà đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân 

năm 2022; với quyết tâm cao và lòng tự hào về truyền thống anh hùng của quê hương 

Đăk Hà, 123 công dân ưu tú của huyện phấn khởi lên đường nhập ngũ 
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Các đại biểu làm lễ chào cờ tại buổi lễ giao nhận quân 

Phát biểu tại Lễ giao quân, đồng chí Hà Tiến – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã động viên các tân binh lên đường 

thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an. Bày tỏ tin tưởng các tân binh sẽ phát huy truyền 

thống anh hùng của quê hương Đăk Hà; phấn đấu huấn luyện tốt, xứng danh người chiến 

sỹ Bộ đội Cụ Hồ, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Khẳng định, Đảng bộ, chính 

quyền và Nhân dân huyện Đăk Hà tin tưởng ở sự phấn đấu, học tập, rèn luyện và trưởng 

thành của các bạn trẻ. Sau nghi thức thắp lửa truyền thống và đánh trống mở hội giao 

quân, 123 công dân của huyện Đăk Hà đã lên đường nhập ngũ. Quê hương gửi gắm đến 

các tân binh lên đường nhập ngũ chân cứng, đá mềm, học tập, rèn luyện tốt, góp phần 

thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới. Dẫu biết rằng 

còn đó những trăn trở, quyến luyến đối với người thân, gia đình. Song, trong không khí 

trang nghiêm của buổi Lễ giao nhận quân, trước những tình cảm thắm tình của lãnh đạo 

huyện, gia đình và người dân… các công dân, những tân binh trẻ không khỏi cảm thấy 

niềm vinh dự lớn; càng nêu cao quyết tâm lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự, công an; 

học tập tốt, huấn luyện tốt, đóng góp công sức cho quê hương. 

 

II. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: 

1. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19 

TRONG TÌNH HÌNH MỚI  

Ngày 09/02/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà ban hành văn bản (Công văn 

số 761-CV/HU) về tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-

19, Ban biên tập trích yếu nội dung như sau: 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Huyện ủy: 

- Chỉ đạo quán triệt đối với cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách 

không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-
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19; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, bám sát tình hình, dự báo, có các phương án phù hợp, 

hiệu quả, sẵn sàng tích cực ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ sở, người đứng đầu phải chịu trách 

nhiệm cao nhất trong công tác phòng chống dịch; phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ 

quan, đơn vị, đoàn thể tại địa phương, cơ sở để đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19. 

2. Uỷ ban nhân dân huyện, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 

huyện: 

- Tăng cường tổ chức truyền thông để người dân nâng cao nhận thức trong việc 

chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm khẩu hiệu 

5K+Vaccin và ý thức của người dân. 

- Chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra, truy vết đảm bảo 

nhất quán, có trọng tâm, trọng điểm và chỉ thực hiện đối với những trường hợp thật sự 

cần thiết để tập trung nguồn lực vào việc cách ly điều trị. Khẩn trương xử lý khi có ca 

bệnh, chùm ca bệnh cộng đồng; kiểm soát ngay các ca bệnh, chùm ca bệnh cộng đồng, 

không để dịch lây lan, bùng phát diện rộng. 

- Chỉ đạo ngành Y tế phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là thần tốc, thần tốc hơn nữa; 

đảm bảo hoạt động của các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại 

cộng đồng; bố trí nhân lực, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc để triển khai hiệu quả công tác 

cách ly, điều trị F0 tại nhà. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện đảm bảo hoạt động chuyên môn cho các trạm y 

tế/trạm y tế lưu động/tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19. Phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho từng thành viên tổ cộng đồng, trạm y tế, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19; tuyệt 

đối không để xảy ra tình trạng người bệnh, người dân không liên hệ được với cơ sở y tế, 

không được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị kịp thời; chấn chỉnh thái độ thờ ơ, thiếu trách 

nhiệm, thiếu tôn trọng của nhân viên y tế đối với người dân (nếu có); ban hành sổ tay 

hướng dẫn cách ly F1, điều trị F0 tại nhà cho người bị cách ly điều trị và cho nhân viên y 

tế, lực lượng phòng, chống dịch ngay sau khi có hướng dẫn của cấp trên.  

- Chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho 

đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để đảm bảo an toàn khi tổ chức học trực tiếp. Các cơ 

quan, đơn vị khác tùy tình hình khuyến khích cán bộ, nhân viên chủ động làm xét nghiệm 

COVID-19... 

- Chỉ đạo Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, 

huyện và định hướng tuyên truyền để thông tin tuyên truyền kịp thời; làm tốt vai trò dẫn 

dắt, định hướng thông tin, tạo động lực để chiến thắng dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã 

hội; cổ vũ các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống 

dịch và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.  
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- Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin huyện quản lý, giám sát chặt chẽ thông tin, 

tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ 

quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện 

đăng, phát thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch và 

nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, của địa phương, nhất là trên mạng xã 

hội. 

- Quản lý chặt chẽ các công dân trong diện nhập ngũ năm 2022 từ nay cho đến khi 

giao quân, tránh trường hợp để tiếp xúc với các đối tượng nhiễm bệnh ảnh hưởng đến 

công tác giao quân ngày 16/02/2022. 

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy: 

- Tiếp tục định hướng nội dung tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị liên quan 

thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo của Trung ương, tỉnh để soạn thảo, cung cấp tài 

liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ quan tuyên truyền của 

huyện, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, các xã, thị trấn. 

- Tăng cường tuyên truyền lan tỏa những thông tin tích cực và đấu tranh, phản bác 

các tin giả, thông tin sai sự thật, góp phần định hướng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

Thường xuyên đăng tải nội dung chỉ đạo, các nội dung tuyên truyền về phòng, chống 

dịch COVID-19 trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

- Tiếp tục đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook, Zalo các thông tin về công 

tác phòng, chống dịch COVID-19; nắm bắt và định hướng dư luận về tình hình dịch trên 

địa bàn huyện kịp thời, chính xác. 

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân biết, thực hiện nghiêm các quy 

định phòng, chống dịch COVID – 19 với thông điệp 5K+Vaccin và ý thức của người dân. 

5. Đảng ủy các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân chủ động 

phòng, chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi không 

chấp hành đúng quy định 5K về phòng, chống dịch COVID-19. 

- Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đảng ủy xã, thị 

trấn gắn với từng địa bàn phụ trách trong công tác tuyên truyền, tiêm vắc xin đối với các 

địa bàn được phân công phụ trách; kiểm điểm nghiên túc đối với những thành viên còn lơ 

là, chểnh mảng, không bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn, chưa tích cực tuyên truyền 

vận động nhân dân nâng cao ý thứ về phòng, chống dịch COVID-19, chịu trách nhiệm 

trước Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn nếu để dịch bùng phát trong 

cộng đồng trên địa bàn mình phụ trách. 
2. QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU ĐẾN NĂM 2025 

Theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa 

chiều giai đoạn 2021-2025, theo đó:  
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- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 

1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã 

hội cơ bản trở lên. 

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 

2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã 

hội cơ bản trở lên. 

3. CHÍNH SÁCH MỚI VỀ LƯƠNG HƯU, BHXH TRONG NĂM 2022 

2.1. Về tính lương hưu: 

Theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ 

cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.Theo đó, kể từ ngày 1-1-2022: 

- Điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu của tháng 12-2021 cho các nhóm 

đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này. 

- Điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 

số 108/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

+ Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, 

trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống. 

+ Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương 

hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 

2.500.000 đồng/người/tháng. 

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy 

định này là căn cứ để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo. 

2.2. Tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu: 

 Từ ngày 1/1/2022, sẽ tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu do có sự điểu 

chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Hiện nay, mức đóng BHXH tự 

nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện 

lựa chọn.  

Công thức tính như sau:Mdt = 22% x Mtnt. Trong đó: 

- Mdt: Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng. 

- Mtnt: mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.  

Mtnt = CN + m x 50.000 (đồng/tháng) 

Trong đó: 

- CN: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng 

(đồng/tháng). 

- m: Tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n.Mức thu nhập tháng do người tham gia 

BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn 

theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời 

điểm đóng. 
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Từ ngày 1/1/2022, mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 

đồng/người/tháng, nên mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 có sự điều chỉnh. 

Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 01/01/2022 là 330.000 đồng/tháng 

(22% x 1.500.000 đồng); Mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia 

BHXH tự nguyện cụ thể:  

Năm 2022, chưa thực hiện cải cách tiền lương nên lương cơ sở 2022 vẫn là 

1.490.000 đồng/tháng. Vì vậy, mức đóng BHXH tự nguyện tối đa là 29.800.000 

đồng/tháng 

Lưu ý: Khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn 

trong thời gian mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 

tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia 

không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng. 

2.3. Tăng tuổi nghỉ hưu: Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi 

nghỉ hưu năm 2022 có người lao động sẽ tăng lên so với năm 2021. Theo đó, tuổi nghỉ 

hưu năm 2022 của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 8 

tháng đối với nữ và đủ 60 tuổi 6 tháng đối với nam. So với tuổi nghỉ hưu năm 2021 thì 

tuổi nghỉ hưu năm 2022 đã được điều chỉnh tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 

tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ.  

* Lưu ý, thời điểm hưởng lương hưu ở bảng được xác định như sau: 

- Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo 

quy định. Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ 

hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 

- Thời điểm người lao động được nhận lương hưu là bắt đầu ngày đầu tiên của 

tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu. Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều 

kiện lao động bình thường. Theo quy định, người lao động bị suy giảm khả năng lao 

động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của 

NLĐ làm việc ở điều kiện bình thường, cụ thể: 

a. Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội ban hành. 

b. Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 

0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

c. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 

d. Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và 

thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên. Đối với 

trường hợp này, tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động năm 2022 là 55 tuổi 6 tháng 

đối với nam và 50 tuổi 8 tháng đối với nữ. 
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Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. 

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có 

thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với so với tuổi nghỉ hưu của 

người lao động làm việc ở điều kiện bình thường tại thời điểm nghỉ hưu, cụ thể: Người 

lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp 

tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu. 

4. TỈNH KON TUM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP 

PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI KHUYẾT TẬT KHÓ KHĂN VỀ TÀI 

CHÍNH NĂM 2022  

Ngày 18/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản (Kế hoạch số 

457/KH-UBND) về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, 

người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Ban biên tập trích 

yếu nội dung cụ thể như sau: 

1. Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý  

- Hoạt động: Xây dựng các chương trình, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp 

pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính (cụ thể từng dạng 

tật trong các lĩnh vực pháp luật phù hợp với thực tế của địa phương) ít nhất từ 01 đến 02 

lớp/năm. 

 - Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).  

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. - Thời gian thực 

hiện: trong năm 2022.  

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn được tổ chức, bảo đảm trên 80% cán bộ làm 

công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được tập huấn, nâng cao năng lực.  

2. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật khó khăn 

về tài chính  

- Hoạt động: Thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết 

tật có khó khăn về tài chính, chú trọng thực hiện tư vấn chính sách đặc thù dành cho 

người khuyết tật ở các dạng tật khác nhau và vụ việc tham gia tố tụng.  

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).  

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, trại 

giam, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức 

khác của người khuyết tật.  

- Thời gian thực hiện: trong năm 2022.  

- Kết quả đầu ra: bảo đảm 100% người khuyết tật thuộc đối tượng được trợ giúp 

pháp lý được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí khi có yêu cầu.  

3. Thực hiện truyền thông, tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý cho 

người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính  

3.1. Hoạt động 1: Truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ 

giúp pháp lý của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các 

phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức truyền thông khác phù hợp với các 
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dạng tật của người khuyết tật; tổ chức điểm truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người 

khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính ở cơ sở; lồng ghép việc truyền 

thông trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý với các chương trình, đề án khác 

về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, nhất là tại xã, phường, thị trấn nơi người khuyết tật 

sinh sống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động truyền 

thông để tăng cường khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý.  

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).  

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị truyền thông để thực hiện truyền thông trên 

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh và Truyền hình các 

huyện, thành phố; cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, trại giam, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp 

xã, thị trấn, các cơ sở trợ giúp xã hội, các tổ chức khác của người khuyết tật.  

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.  

- Kết quả đầu ra: Các sản phẩm truyền thông được thực hiện (xây dựng các chương 

trình truyền hình, truyền thanh, báo chí; kênh truyền thông mạng xã hội... theo đúng quy 

định); báo cáo về khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý của người khuyết tật, người khuyết 

tật có khó khăn về tài chính; nâng cao nhận thức của người khuyết tật, người khuyết tật 

có khó khăn về tài chính về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý.  

3.2. Hoạt động 2: Biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật và các ấn phẩm chuyên 

dụng khác có nội dung về chính sách trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của 

người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho cơ quan có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, các cơ sở trợ giúp xã hội, tổ chức khác của 

người khuyết tật và các cơ quan có liên quan.  

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.  

- Đơn vị phối hợp: cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại 

giam, các cơ sở trợ giúp xã hội, tổ chức khác của người khuyết tật và các cơ quan có liên 

quan.  

- Thời gian thực hiện: trong năm 2022.  

- Kết quả đầu ra: Tờ gấp pháp luật và các ấn phẩm chuyên dụng khác có nội dung 

dành cho người khuyết tật để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ 

sở giam giữ và trại giam, các cơ sở trợ giúp xã hội, tổ chức khác của người khuyết tật và 

các cơ quan có liên quan.  

3.3. Hoạt động 3: Tổ chức các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý trọng tâm 

nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4); Ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12) 

bằng các hình thức phù hợp theo đúng quy định.  

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh).  

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ sở trợ giúp xã hội, các tổ chức khác của người khuyết tật.  

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý IV năm 2022.  

- Kết quả đầu ra: Các sản phẩm truyền thông được thực hiện (thực hiện các phóng 

sự, pa nô, băng rôn tuyên truyền, tọa đàm,…).  
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4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý; 

khảo sát, đánh giá kết quả, nhu cầu thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, 

người khuyết tật có khó khăn về tài chính 

 - Hoạt động: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp 

lý cho người khuyết tật, người khuyết tật khó khăn về tài chính và các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan.  

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.  

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở bảo trợ xã hội, 

các tổ chức khác của người khuyết tật.  

- Thời gian thực hiện: trong năm 2022.  

- Kết quả đầu ra: Các văn bản hướng dẫn, kết quả kiểm tra.  

 

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

DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ”: 

BỘ MẶT MỚI CỦA CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRONG 

CỤC DIỆN THẾ GIỚI HIỆN NAY 
 “Diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản của các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế 

độ chính trị - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên 

trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự. Ngay từ những năm cuối thập niên 40 của 

thế kỷ XX, khi trật tự thế giới hai cực đối đầu dần hình thành, những tư tưởng về “diễn 

biến hòa bình” đã ra đời để hỗ trợ cho các đòn tiến công quân sự là chủ yếu, nằm trong 

chiến lược toàn cầu “ngăn chặn” sự phát triển của chủ nghĩa xã hội. Theo thời gian, 

những tư tưởng về “diễn biến hòa bình” tiếp tục được điều chỉnh và đến cuối thập niên 80 

của thế kỷ XX, khi các nước xã hội chủ nghĩa gặp nhiều khó khăn, nội bộ phát sinh 

những vấn đề phức tạp, các thế lực thù địch nhận thấy “thời cơ lịch sử” đã đến và thời 

điểm này, “diễn biến hòa bình” được đẩy mạnh thực hiện, phát triển, chính thức trở thành 

một chiến lược - bộ phận quan trọng, chủ yếu trong chiến lược toàn cầu “vượt trên ngăn 

chặn”. Đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô 

và Đông Âu sụp đổ, Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự thế giới hai cực đối đầu bị phá vỡ, 

lợi thế tạm thời nghiêng về phía các lực lượng đối lập với chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, 

nhân loại đang dần bước vào thời kỳ hội nhập trong xu thế toàn cầu hóa dưới sự tác động 

mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ. Để “hoàn thành nốt mục tiêu” là 

xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, xác lập lại trật tự thế giới mới do các nước tư 

bản lãnh đạo, chi phối. 
Hiện nay, thế giới đang chứng kiến nhiều sự thay đổi sâu sắc. “Do tác động của đại 

dịch COVID-19, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt. Cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang đến cả 

thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Các nước điều chỉnh chiến lược và phương 

thức phát triển nhằm thích ứng với tình hình mới”. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước 

lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, dưới nhiều hình thức mới, phức tạp và quyết liệt hơn, làm 

gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế. Hợp tác, cạnh tranh, 

sự va chạm, cọ xát, đấu tranh và sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các nước, các trung tâm 

quyền lực ngày càng gia tăng. Trong cách thức tiến hành, các nước lớn coi trọng sử dụng 

“quyền lực thông minh”, kết hợp giữa “quyền lực cứng” (chỉ huy, cưỡng bức, định đoạt 

dựa trên sức mạnh kinh tế, quân sự) với “quyền lực mềm” (khả năng thuyết phục, thu hút, 

tạo ảnh hưởng dựa trên sự hấp dẫn của giá trị) một cách uyển chuyển, khôn khéo. Trong 
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bối cảnh quốc tế và các khu vực diễn biến phức tạp, khôn lường đó, để thực hiện mưu đồ 

của mình, các thế lực thù địch tiếp tục điều chỉnh chiến lược “diễn biến hòa bình” dưới 

một bộ mặt mới, ngày càng bộc lộ rõ sự tinh vi, xảo quyệt và vô cùng thâm độc, thể hiện 

trên các mặt: 
Thứ nhất, chủ thể và lực lượng tiến hành “diễn biến hòa bình” trong bối cảnh mới 

rất đa dạng, phức tạp, đan xen, không đồng nhất. Nếu như trước kia, chủ thể tiến hành 

“diễn biến hòa bình” là chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thì nay, bên cạnh lực 

lượng này còn có cả các nước theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi với tư tưởng bành trướng, 

bá quyền. Trong một số trường hợp cụ thể, có những nước bất chấp luật pháp quốc tế, 

trắng trợn xâm phạm chủ quyền, can thiệp sâu vào nội bộ các nước khác bằng các biện 

pháp tổng hợp nhằm thay đổi bộ máy chính quyền hoặc lật đổ chế độ chính trị nước khác 

theo hướng có lợi cho mình. Họ móc nối với những đối tượng cơ hội chính trị, thoái hóa, 

biến chất nhen nhóm thành các tổ chức chính trị đối lập hoạt động công khai, được “ngụy 

trang” dưới danh nghĩa các hội, đoàn, tổ chức xã hội dân sự... và rêu rao đó là “đại diện 

của người dân”; tập hợp các phần tử phản động, lưu manh, bất mãn đội lốt các chức sắc, 

chức việc, già làng, trưởng nhóm, trưởng hội... chỉ chờ cơ hội là “ngóc đầu”, “lột xác”; 

mua chuộc, lừa gạt, ép buộc quần chúng nhẹ dạ tham gia làm bình phong, lá chắn. Lực 

lượng này khi bị lôi kéo, kích động hợp thành “đại quân công chúng” tại chỗ, luôn chịu 

sự chỉ đạo của các “chuyên gia chống cộng” bên ngoài và đương nhiên đó hoàn toàn 

không phải là quần chúng theo đúng nghĩa là lực lượng cách mạng. Đây là vấn đề hết 

sức nguy hiểm, nhất là trong trường hợp số đông quần chúng nhân dân bị mê hoặc, tin 

theo lời hứa hão huyền bằng các khẩu hiệu lòe bịp, bị “sập bẫy” giương sẵn của các trung 

tâm quyền lực, các tổ chức phản động quốc tế luôn rắp tâm “đục nước béo cò”, tạo cớ can 

thiệp, chống phá. 

Thứ hai, đối tượng chống phá của chiến lược “diễn biến hòa bình” được mở rộng và 

phương thức tiến hành đã có sự chuyển đổi. “Diễn biến hòa bình” trong tình hình mới 

không những nhằm vào các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa, mà còn 

chuyển sang chống phá các nước có chế độ chính trị mà chủ thể tiến hành cho là không 

phù hợp với lợi ích, giá trị, “khuôn mẫu” của họ. Đó là những nước độc lập, có chủ 

quyền nhưng “cứng đầu”, “không cùng quỹ đạo”, không tuân theo sự chỉ huy, chỉ đạo của 

họ, không có lợi cho họ trong giải quyết các vấn đề quốc tế. Đặc biệt, trọng tâm chống 

phá của chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay là các nước có vị trí địa chính trị - kinh 

tế - quân sự chiến lược quan trọng, phức tạp, nhạy cảm hoặc ở những khu vực hội tụ sự 

cạnh tranh chiến lược, tranh chấp gay gắt về lợi ích, chủ quyền trên thế giới. Tính đa 

dạng, phức tạp, đan xen không đồng nhất giữa chủ thể và đối tượng được thể hiện trong 

mối quan hệ này, phạm vi này là chủ thể tiến hành, nhưng có thể trong mối quan hệ khác, 

phạm vi khác, chủ thể đó lại là đối tượng chống phá. 

Thứ ba, mục tiêu và động cơ chính trị của chiến lược “diễn biến hòa bình” đã có sự 

dịch chuyển và mở rộng hơn. Mặc dù mục tiêu cao nhất, suy đến cùng của chiến lược 

“diễn biến hòa bình” là lật đổ chế độ chính trị xã hội của các nước “không cùng quỹ 

đạo”, nhưng hiện nay, do sự tác động của các mối quan hệ quốc tế phức tạp, đa tầng nấc, 

nhiều cấp độ giữa các nước, các tổ chức, sự chế ước của các quy tắc, chế định quốc tế, 

khu vực; khi chưa lật đổ được chế độ chính trị thì “diễn biến hòa bình” sẽ nhằm đến mục 

tiêu thấp hơn là thay đổi đường lối, chính sách; cài cắm lực lượng thân cận vào bộ máy 

cầm quyền; làm phức tạp hóa thành phần lãnh đạo; thay đổi tính chất quốc gia, dân tộc 

khác theo hướng phục vụ lợi ích của chủ thể tiến hành. Trong đó, thay đổi bộ máy cầm 

quyền nước khác là mục tiêu trọng yếu hiện nay và để làm được điều này, chiến lược 



13 
 

“diễn biến hòa bình” đã có những điều chỉnh mới gắn với “công nghệ lật đổ” cực kỳ tinh 

vi, phản động. 

Thứ tư, đối với biện pháp tiến hành “diễn biến hòa bình” hiện nay, các thế lực thù 

địch sử dụng “công cụ mềm”, “quyền lực thông minh” thay cho chính sách “cây gậy và 

củ cà rốt” kém hiệu quả trước đây. Đây là những biện pháp mới, rất linh hoạt, mang tính 

tổng hợp trên các phương diện và nảy sinh trong xu thế các nước thay đổi cách thức sử 

dụng quyền lực và sự trỗi dậy của trào lưu dân túy, xu hướng bảo hộ thương mại trong 

quan hệ quốc tế. Thực hiện tiến công toàn diện, có trọng điểm song “diễn biến hòa bình” 

ngày càng coi trọng các “công cụ mềm” và “quyền lực thông minh” nhằm vào các lĩnh 

vực chính trị tư tưởng, kinh tế, văn hóa - xã hội, ngoại giao, nhất là vấn đề dân chủ, nhân 

quyền, dân tộc, tôn giáo để từng bước chuyển hóa đối phương, giành “chiến thắng mà 

không cần chiến tranh”.  
Thứ năm, về công cụ mới để thực hiện “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch coi 

trọng sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông. Trước sự bùng nổ của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, trong kỷ nguyên thông tin của thời đại toàn cầu hóa và với 

quan điểm “một đài phát thanh cũng có thể bình định được một nước, một đô la chi cho 

tuyên truyền có hiệu quả hơn năm đô la chi cho quân sự” nên thứ “vũ khí” hữu hiệu được 

các thế lực thù địch coi trọng sử dụng trong chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay là 

các phương tiện thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản, nhất là các phương tiện có 

chương trình tiếng Việt để thực hiện bôi nhọ, vu cáo, đả kích Việt Nam. Trong đó, họ 

ngày càng coi trọng các trang mạng xã hội, internet - một phương tiện truyền thông có 

tốc độ nhanh, sức lan tỏa mạnh đối với công chúng.  
Việt Nam vẫn là trọng điểm chống phá của “diễn biến hòa bình” Cho dù có 

“khoác tấm áo mới” thì bản chất thực sự của chiến lược “diễn biến hòa bình” vẫn là hoạt 

động chống phá của các lực lượng thù địch; vẫn là một kiểu “chiến tranh không có tiếng 

súng” nhưng vô cùng nguy hiểm với tính chất chính trị phản động, dân tộc chủ nghĩa, 

toàn cầu, phi vũ trang. Đã từng cay đắng thất bại trong chiến tranh, nay các thế lực thù 

địch lớn tiếng tuyên bố sẽ “thắng trong hòa bình”, “thắng bằng kinh tế thị trường” và Việt 

Nam vẫn là tiêu điểm, vẫn hội tụ đủ các yếu tố là trọng tâm chống phá của những thủ 

đoạn mới trên đây. Bởi lẽ, là một nước xã hội chủ nghĩa luôn tiên phong trong phong trào 

độc lập dân tộc, không chịu lệ thuộc vào bên ngoài, Việt Nam nắm giữ vị trí địa kinh tế - 

chính trị - quân sự chiến lược quan trọng trong khu vực, lại nằm ở vị trí địa - chiến lược, 

trung tâm của cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn. Hơn nữa, những thành 

tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế đã tăng cường vị thế, uy tín, 

tiềm lực, thực lực và sức mạnh tổng hợp của đất nước ta, tuy nhiên trong nội bộ, hiện 

tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tệ nạn xã hội... còn diễn 

biến khá phức tạp. Thêm vào đó, thay đổi được chế độ chính trị, bộ máy cầm quyền ở 

Việt Nam, các thế lực thù địch sẽ có nhiều lợi thế khi thực hiện các mưu đồ chính trị mới 

trong thế giới đương đại. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” 

vẫn là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, tiếp tục diễn ra vô cùng phức tạp, quyết 

liệt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Vấn đề quan trọng có ý nghĩa định hướng chiến lược trong cuộc chiến này là phải 

tăng cường nghiên cứu, dự báo, đánh giá và nhận diện đúng bộ mặt thật, “bình mới, rượu 

cũ” của chiến lược “diễn biến hòa bình”; đồng thời, xác định đấu tranh phòng, chống, 

làm thất bại “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hàng đầu trong các 

nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của mọi tổ chức, mọi lực lượng, các cấp, các ngành, các 

địa phương. Về cơ bản lâu dài, kiên quyết đấu tranh, kiên trì quán triệt, thực hiện tốt mục 
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tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm, giải pháp đấu tranh phòng, chống “diễn biến 

hòa bình” của Đảng và Nhà nước đã xác định, trong đó, tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền, thống nhất nhận thức và tư tưởng, hành động, đề cao tinh thần cảnh giác 

cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là cơ sở nền tảng. Thực hiện đồng bộ 

các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là giải pháp đột phá, nhất là 

khi “diễn biến hòa bình” đã chuyển trọng tâm, thay vì tác động từ bên ngoài vào sang tiến 

hành các hoạt động chống đối tại chỗ, thúc đẩy chúng ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ. Mũi nhọn xung kích chính là vũ khí phê phán thông qua đẩy mạnh đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của 

Đảng. Và cho dù “diễn biến hòa bình” có thay đổi phương thức, điều chỉnh thủ đoạn, 

diễn biến theo chiều hướng nào, mang bộ mặt nào đi nữa thì mục tiêu cuối cùng của họ 

không có gì khác là hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, hòng xóa bỏ chế độ xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, tập trung xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao năng 

lực lãnh đạo, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” gắn với ngăn chặn, đẩy lùi sự 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ là vấn đề mang tính nguyên tắc, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ vững chắc độc 

lập, chủ quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam trong tình hình mới. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THÁNG 3 NĂM 2022. 

Thực hiện tốt các nội dung Hướng dẫn số 11-HD/BTGHU của Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử 

quan trọng trong quý I-2022 trên địa bàn huyện, cụ thể: 

1. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (07/3/1912-07/3/2022), lãnh 

đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

+ Tuyên truyền về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tô Hiệu - Người 

con của quê hương Hưng Yên - Người chiến sỹ cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng: 

Trí tuệ, kiên trung, bất khuất, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của 

Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của Nhân dân. 

+ Những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Hiệu đối với phong trào cách mạng Việt 

Nam thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám: Luôn tận tâm, nhiệt tình đóng góp sức lực của 

mình để củng cố tổ chức Đảng; khôi phục cơ sở Đảng; tuyên truyền cách mạng; chỉ đạo 

các cuộc đình công, bãi công của công nhân với tinh thần “biến nhà tù đế quốc thành 

trường học cách mạng”. Đồng chí là biểu tượng ý chí, tinh thần cách mạng, của niềm tin 

và chiến thắng, khích lệ hàng vạn chiến sỹ cộng sản khiến quân thù khiếp sợ. 

2 Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022), 

lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.  

+ Tuyên truyền về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương - 

Người con của quê hương Hưng Yên - Người cộng sản kiên cường, dũng cảm, trung 

thực, một người lãnh đạo, người đồng chí mẫu mực, chí công vô tư, một người con ưu tú 

của dân tộc Việt Nam. 

+ Tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của đồng chí Lê Văn Lương: Một nhà 

lãnh đạo nòng cốt, có công trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; có tác phong làm việc 

nghiêm túc, cẩn trọng, công bằng, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ 

quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. 
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3. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và 

huyện: 

3.1. Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975- 16/3/2022). 

Tuyên truyền nêu bật truyền thống cách mạng của quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum 

đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, chiến đấu và giành thắng lợi, góp phần cùng 

cả nước làm nên chiến thắng Mùa xuân 1975 thống nhất đất nước. Những thành tựu về 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau 47 năm thống nhất đất nước. 

3.2. Kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994- 24/3/2022). 

+ Tuyên truyền về truyền thống lịch sử văn hóa, đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - 

xã hội của huyện; tuyên truyền những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 

các dân tộc huyện Đăk Hà trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên 

truyền làm nổi bật những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc 

phòng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện sau 28 năm thành lập huyện. 

+ Tuyên truyền các mô hình sản xuất, làm kinh tế có hiệu quả, việc chuyển dịch cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học công nghệ… Những chuyển biến trong đời 

sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; sự thay đổi bộ mặt đô thị và những nét khởi sắc 

của đời sống nông thôn; phong trào xây dựng nông thôn mới... 

+ Tuyên truyền việc thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà lần 

thứ VI vào cuộc sống. Trong đó tập trung tuyên truyền việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ 

thị, đề án của huyện; giới thiệu, quảng bá về vùng đất, con người, tiềm năng, lợi thế của 

huyện nhằm thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

+ Tuyên truyền những điển hình, những nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu 

nước hướng về kỷ niệm 28 năm thành lập huyện; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng 

góp của Nhân dân, những người có công với cách mạng, những tập thể, cá nhân tiêu biểu 

trong lao động, sản xuất, học tập và công tác. 

3.3. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống 

chính trị: 

+ Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 

phải được tiến hành khẩn trương (đảm bảo tiến độ), nghiêm túc, chất lượng; kế thừa kết quả, 

kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của địa phương, đơn vị trong thời 

gian qua, bảo đảm thực chất, hiệu quả. 

 + Các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể từ 

huyện đến cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình phải đảm bảo, đúng chủ đề “TỰ SOI, TỰ 

SỬA”; người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tổ chức đợt 

sinh hoạt chính trị. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, xử lý nghiêm 

những tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện hình thức, chiếu lệ. 

* Tổ chức trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hằng tháng. 

Trong đó tập trung cao điểm vào 03 đợt và chú trọng vào các nội dung sau:  

+ Đợt 1: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-

03/02/2022) (tổ chức vào tháng 02); tập trung vào việc góp ý đối với dự thảo chương 

trình, kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và 

phê bình năm 2021 của tập thể, gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo 
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Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 24/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy1; bản cam kết 

rèn luyện của cá nhân trong năm 2022. 

+ Đợt 2: Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-

19/5/2022) (tổ chức vào tháng 5); tập trung góp ý vào việc thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp đã đề ra của tập thể, cá nhân (tại đợt sinh hoạt dịp 03/02); biểu dương những cách 

làm hay, hiệu quả; chấn chỉnh, phê bình những tập thể, cá nhân trì trệ, nói không đi đôi 

với làm… 

+ Đợt 3: Vào dịp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên 

cuối năm 2022 (tổ chức vào tháng 11 hoặc đầu tháng 12); tập trung kiểm điểm tự phê 

bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương 

và Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc liên hệ đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, 

quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã nêu ở trên. 

 

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

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: 

Y TEH – CÔ ĐỠ THÔN LÀNG THẦM LẶNG CỐNG HIẾN CHO CỘNG 

ĐỒNG 

Y Teh, sinh năm 1985 là người dân tộc Rơ Ngao - Bana tại làng Kon Gung, xã 

Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 8 người 

con điều kiện kinh tế khó khăn. Từ nhỏ cho đến lúc lớn lên, Y Teh đã chứng kiến biết 

bao phụ nữ tại thôn phải khổ sở khi trải qua những lần “vượt cạn”. Thậm chí, có nhiều 

trường hợp, cả sản phụ và đứa trẻ phải tử vong do không phát hiện và xử lý kịp thời. Xuất 

phát từ sự thương cảm trước những mất mát đó, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, 

Y Teh đăng ký xin đi học làm bà đỡ và được Nhà nước tạo điều kiện cho đi học chuyên 

môn trong thời gian 18 tháng tại bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, Y Teh trở về quê hương bắt tay vào công việc 

mà mình đã chọn. Thế nhưng, trái với những lạc quan ngày đầu vào nghề, là vô vàn 

những khó khăn, vất vả đang chờ đón Chị. Kể về khoảng thời gian bắt đầu công việc, Y 

Teh nhớ lại, đặc thù địa phương nơi Chị sinh sống, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, 

không những điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đường đi lại vất vả, nhận thức của người 

dân còn hạn chế, bà con sinh còn nhiều, sinh dày lại chủ yếu phụ thuộc vào các “Bà mụ 

vườn”. Nhiều người dân không dám cho Chị đỡ đẻ vì quen tập quán cũ và chưa thể hiểu 

được công việc của mình. Có nhiều trường hợp, người phụ nữ mang thai gần đến ngày 

sinh vẫn đi làm nương rẫy… Việc thuyết phục người dân bỏ đi các tập tục lạc hậu là việc 

rất khó, người đi tuyên truyền bị mắng là chuyện bình thường. Qua hơn 14 năm gắn bó 

với công tác cô đỡ thôn làng biết rằng không có tiền phụ cấp, không có phương tiện đi 

lại, dù đêm hay ngày, mưa hay nắng, không quản ngại xa xôi, Chị vẫn nhiều lần đi bộ đến 

đỡ đẻ cho người dân khi họ cần, Chị đã đỡ cho hơn 225 ca. Hiện nay, công việc chính 

của Chị ngoài việc đỡ đẻ, khám thai, tư vấn sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ 

                                                           
1 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. 
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mang thai, chị còn lồng ghép vào các buổi họp thôn, sinh hoạt phụ nữ để tiếp tục tư vấn 

cho người dân hiểu và nhận ra các vấn đề liên quan đến sinh đẻ cho an toàn.  

 

 

 

 

Đánh giá về cô đỡ thôn làng Y Teh, nhiều người dân trong thôn Kon Gung và Đăk 

Mút xã Đăk Mar không ngừng cảm phục và biết ơn với những cống hiến thầm lặng mà 

Chị đã dành cho cộng đồng. Vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, rào cản của những hủ 

tục lạc hậu, thiếu thốn về kinh tế và nhiều lúc là sự ngăn cản của gia đình. Chị đã trở 

thành cánh tay nối dài của ngành Y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức 

khỏe ban đầu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở trong thôn. Với những đóng góp thầm lặng 

của mình, chị đã được tham gia đoàn đại biểu thăm quan Hà Nội và viếng Lăng Chủ tịch 

Hồ Chí Minh nhân dịp đi nhận Bằng khen của Bộ Y tế với thành tích xuất sắc trong công 

tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 

tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân buổi gặp mặt cô đỡ thôn bản tiêu biểu 

toàn quốc nhân ngày thầy thuốc Việt Nam năm 2018, năm 2021, Chị được Chủ tịch 

UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen và Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum vì đã có 

thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 

                                                              Bài, ảnh: Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

 

 

 


