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LIỆT SỸ 27/7/1947 - 27/7/2021. 
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Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 



I. TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT: 

1. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ HUYỆN ĐĂK HÀ LẦN THỨ VI, NHIỆM 

KỲ 2021-2026. 

Với chủ đề “Phụ nữ Đăk Hà đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, xây dựng tổ 

chức hội vững mạnh góp phần xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới”, 

trong 2 ngày 8 - 9/7, Hội LHPN huyện Đăk Hà đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ 

huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự Đại hội có đồng chí Y Phương – TUV, 

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; 

đồng chí Ka Ba Thành – 

TUV, Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện; 

đồng chí Lưu Duy Khanh – 

Phó Bí thư TT Huyện ủy; 

đồng chí Hà Tiến – Chủ 

tịch UBND huyện; lãnh 

đạo UBND, UBMTTQVN 

huyện cùng 120 đại biểu 

đại diện cho hơn 18.000 

hội viên, phụ nữ trên địa 

bàn huyện về tham dự Đại hội. 

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, trong nhiệm kỳ 2016- 2011, 

các cấp Hội Phụ nữ huyện Đăk Hà không ngừng đổi mới, hướng về cơ sở, triển khai thực 

hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội; tiếp tục nâng cao hiệu quả, 

chất lượng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia 

đình hạnh phúc”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; đẩy mạnh các 

mô hình phụ nữ tiết kiệm, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp 

phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa 

phương. Trong 5 năm Qua Hội LHPN huyện đã hỗ trợ 44 hội viên, phụ nữ khởi nghiệp 

với tổng kinh phí trên 107 triệu đồng. Các cơ sở hội tín chấp giải ngân cho hơn 3.800 hội 

viên, phụ nữ vay vốn với tổng số vốn vay là trên 174 tỷ đồng, vận động 3.8850 hội viên, 

phụ nữ thực hành tiết kiệm và tham gia các loại hình tiết kiệm với tổng số tiền 5.877 triệu 

đồng để tạo lập nguồn vốn chủ động của hội viên, phụ nữ giúp nhau phát triển sản xuất, 

giúp đỡ 443 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo; xây dựng và duy trì 72 mô hình với hơn 3.300 

hội viên phụ nữ tham gia. Qua việc triển khai thành lập các mô hình đã thu hút, tập hợp 

và phát triển mới hơn 3.500 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện Đăk Hà đến nay 

trên 12.800 hội viên. Qua đánh giá các chỉ tiêu, nghị quyết tại Đại hội đại biểu Phụ nữ lần 

thứ V, đến cuối nhiệm kỳ có 8/9 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức đề ra. 

Với mục tiêu tổng quát phát huy sức mạnh đoàn kết, tính tự chủ, sáng tạo, khát 

vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; huy động sự 

tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển của phụ nữ góp phần xây dựng huyện Đăk Hà 

đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiệm kỳ 2021- 2026, các cấp hội tập trung thực hiện các chỉ 

tiêu quan trọng như giúp ít nhất 110 hộ phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo; vận động 20% 

phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia mô hình kinh tế tập thể; hỗ trợ thành lập ít nhất 01 hợp 

tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Tiếp tục duy trì và thành lập mới 02 mô 

hình "Làng phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn mới". Phấn đấu phát triển mới 2.500 hội 



viên;  tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên đạt trên 80% và 90% cơ sở hội đạt loại khá trở lên, 

không có cơ sở hội yếu. Giới thiệu ít nhất 278 hội viên, phụ nữ ưu tú trở lên cho Đảng 

bồi dưỡng, xem xét để kết nạp Đảng. Hội LHPN các xã, thị trấn đăng ký và thực hiện 55 

công trình/phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Đăk Hà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 

2026, đồng chí Y Phương – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đồng chí Lưu Duy 

Khanh – Phó Bí thư TT Huyện ủy chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của 

phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới 

đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông kiến thức, gắn với 

hướng dẫn kỹ năng giáo dục gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tăng cường hơn nữa 

công tác tuyên truyền làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phụ nữ dân tộc thiểu số để 

phát triển kinh tế gia đình; tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên phụ nữ áp dụng khoa 

học và sản xuất, kinh doanh. Quan tâm việc củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; 

tăng cường đánh giá, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay. Thông qua các 

phong trào, phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn và giới thiệu những chị em có đức, có tài, có 

năng lực tham gia vào cấp ủy, chính quyền, mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội từ 

huyện đến cơ sở. Chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng nguồn phát triển đảng viên 

nữ, cán bộ nữ; thực sự phát huy quyền bình đẳng của phụ nữ trong xã hội. 

Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 

19 Ủy viên và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Bà Phạm Thị 

Viên – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tái cử 

giữ chức Chủ tịch hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

 

2. LÃNH ĐẠO HUYỆN ĐĂK HÀ GẶP GỠ, LÀM VIỆC VỚI CÁC CHỨC 

SẮC TÔN GIÁO. 

Ngày 14/7, lãnh đạo huyện Đăk Hà tổ chức gặp mặt, làm việc với đại diện các tổ 

chức, chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện để thông tin tình hình phát triển KT – XH 

của địa phương và tiếp thu, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong các hoạt động 

tôn giáo trên địa bàn. 

Huyện Đăk Hà hiện có 

04 tôn giáo chính (gồm: 

Công giáo, Phật giáo, Tin 

lành và Cao Đài) với tổng số 

35.499 tín đồ, 11 chức sắc 

tham gia sinh hoạt tôn giáo 

hợp pháp tại 17 cơ sở tôn 

giáo. 

Trong không khí cởi 

mở, sau khi nghe lãnh đạo 

UBND huyện Đăk Hà thông 

tin một số kết quả phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN trên địa bàn trong 6 tháng đầu 

năm, kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Các chức sắc tôn giáo cảm ơn sự quan 

tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thời gian qua đã không ngừng tạo điều 

kiện tốt nhất để nhân dân vùng có đạo, đặc biệt trong vùng DTTS trên địa bàn huyện tiếp 



cận các chính sách hỗ trợ trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. 

Đồng thời, chia sẻ một số giải pháp nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động của phật 

tử, giáo dân nhằm thực hiện tốt một số nhiệm vụ cấp bách của địa phương như: Công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong vùng DTTS; chung sức củng cố, nâng cao chất 

lượng các tiêu chí NTM; tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của người 

dân tại các xã khó khăn. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho 

học sinh DTTS… 

Sau khi tiếp thu các kiến nghị của đại diện các tổ chức, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo 

huyện Đăk Hà khẳng định, những kết quả đạt được trong phát triển KT – XH của huyện 

có sự đóng góp quan trọng của Nhân dân, các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn huyện. Cấp 

ủy, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện tốt nhất để các dân tộc, tôn giáo sinh hoạt 

tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, mong muốn các chức sắc tích 

cực hưởng ứng hoạt động của địa phương; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; 

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống 

nhân văn tốt đẹp, ý thức tự tôn dân tộc và trách nhiệm, nghĩa vụ công dân cho tổ chức, cá 

nhân tôn giáo. Phát huy được vai trò người tiêu biểu trong các tôn giáo để định hướng, 

khuyến khích nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật 

tự của địa phương. Đặc biệt là chủ động, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. 

 

3. CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG 

BINH LIỆT SỸ 27/7/1947 - 27/7/2021. 

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm 

Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 

- 27/7/2021), các đồng chí lãnh đạo 

tỉnh, huyện và các xã đi thăm, tặng 

quà tri ân các đối tượng chính sách, 

người có công trên địa bàn huyện. 

Các đồng chí lãnh đạo bày tỏ 

lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc trước 

những đóng góp của các thương 

bệnh binh, gia đình chính sách để 

bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát 

huy truyền thống cách mạng, vận động cháu con trong gia đình chấp hành nghiêm chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia xây dựng quê hương ngày 

càng đổi mới. 

Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm chu đáo của 

cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong thời gian qua. Đã góp phần không nhỏ 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách ngày càng tốt hơn. Đây cũng 

là nguồn động viên để các gia đình chính sách và con cháu tiếp tục phát huy truyền thống 

cách mạng, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

* Lễ viếng các liệt sĩ và dâng hương di tích lịch sử Điểm cao 601. 

Sáng 27 tháng 7 năm 2021, Thường trực Huyện ủy – HĐND, lãnh đạo UBND, Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà đã tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang 

Liệt sĩ huyện và dâng hương di tích lịch sử Điểm cao 601.  



 Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các đồng chí lãnh đạo huyện đã kính 

cẩn dâng hoa trước tượng đài Tổ quốc ghi công và dâng hương tưởng niệm lên từng phần 

mộ anh hùng liệt sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến 

đấu, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh 

linh của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ và Nhân dân các dân tộc huyện nhà nguyện tiếp tục 

phát huy truyền thống đơn vị anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua học 

tập, rèn luyện, tích cực lao động sản xuất, cùng nhau xây dựng quê hương Đăk Hà ngày 

càng phát triển.  

Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ đã trở thành hoạt 

động truyền thống của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà vào dịp 27/7 hàng 

năm. Đây là dịp để thế hệ hôm nay tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của 

đất nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

 

4. TỶ LỆ ĐẬU TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 TRÊN 

ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK HÀ ĐẠT 99,82%. 

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2021 tại điểm thi số 06 trường 

THPT Trần Quốc Tuấn tổng số 570 thí 

sinh dự thi, trong đó 569 thí sinh đỗ tốt 

nghiệp, đạt tỷ lệ 99,82%, cao hơn tỷ lệ 

đậu tốt nghiệp THPT toàn tỉnh Kon 

Tum 98,26%.  

Ngoài ra, Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

Đăk Hà có tỷ lệ đậu tốt nghiệp cao 

nhất hệ giáo dục thường xuyên với 

96,77% so với tỷ lệ 65,63% toàn tỉnh. 

 

II. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: 

1. ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN THEO NGHỊ 

QUYẾT SỐ 68 CỦA CHÍNH PHỦ. 

Từ ngày 22/7/2021, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ công bố và vận hành 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRỰC TUYẾN hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch 

COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Giao diện hỗ trợ trực 

tuyến người dân gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-

19. 

Đường dây nóng trực 

tuyến tại địa 

chỉ: hotro.chinhphu.vn. 

Cổng Thông tin điện tử 

Chính phủ trân trọng ĐỀ 

https://hotro.chinhphu.vn/


NGHỊ người dân gặp khó khăn, vướng mắc cấp thiết và các vấn đề phát sinh trong quá 

trình tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ, gửi phản ánh, kiến nghị đến Cổng Thông 

tin điện tử Chính phủ qua các hình thức: 

- Gửi email tới địa chỉ: thongtinchinhphu@chinhphu.vn 

- Nhắn tin qua mục email của fanpage Thông tin Chính phủ trên Facebook tại địa 

chỉ: https://www.facebook.com/thongtinchinhphu 

- Điền và gửi thông tin theo mẫu tại địa chỉ: hotro.chinhphu.vn. 

LƯU Ý: Nêu rõ nội dung kiến nghị, số điện thoại và địa chỉ nơi cư trú. 

KHUYẾN KHÍCH phản ánh, kiến nghị giúp những người không thể thực hiện các 

hình thức liên hệ nêu trên. 

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị kịp thời 

chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

 

2. CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA THIẾT 

YẾU. 

Ngày 27/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 04/CĐ-CTUBND về việc 

tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ vận chuyển hàng 

hóa thiết yếu. 

Công điện nêu: Trước tình hình dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, 

nhất là đang lan rộng tại các tỉnh, thành giáp và liên quan với tỉnh ta. Nhằm tiếp tục tăng 

cường các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ vận chuyển, lưu 

thông hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho các vùng có dịch COVID-19 

(hiện tại tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận ca COVID-19 cộng đồng, không phải vùng có 

dịch) theo chỉ đạo của Chính phủ , Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu: 

 Các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 255-TB/TU ngày 12/7/2021 và UBND tỉnh 

tại Công văn số 2449/UBND-KGVX ngày 18/7/2021, kiên quyết và quyết tâm triển khai 

chủ động, chặt chẽ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ thành quả phòng 

chống dịch đã đạt được để bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức 

triển khai các nội dung sau: 

 1. Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khả năng lây lan vào địa bàn 

tỉnh rất cao, yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách đáp ứng dịch 

COVID-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Mục 2 Công điện số 03/CĐ-

CTUBND ngày 20/7/2021. Riêng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác đang 

được phép hoạt động phải tạm dừng từ 22 giờ đến 05 giờ sáng ngày hôm sau và trong 

khoảng thời gian này thì người dân chỉ được ra khỏi nhà để giải quyết công việc thật sự 

thiết yếu; tạm dừng các hoạt động tập luyện thể dục, thể thao tại các Quảng trường, công 

viên, vườn hoa ... thực hiện kể từ 00 giờ 00, ngày 27/7/2021 (cho đến khi có thông báo 

mới). 

 Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm soát địa bàn, trực tiếp 

kiểm tra việc tổ chức thực hiện yêu cầu nêu trên; chỉ đạo, phối hợp xử lý nghiêm các cá 

https://www.facebook.com/thongtinchinhphu
https://hotro.chinhphu.vn/


nhân, tổ chức, cơ sở vi phạm và áp dụng biện pháp rút giấy phép kinh doanh đối với các 

cơ sở cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch.  

 2. UBND các huyện, thành phố 

 - Địa phương giáp ranh với các tỉnh bạn cần khẩn trương triển khai ngay các Chốt 

kiểm soát dịch COVID-19 để siết chặt kiểm soát các đường phụ, đường mòn, lối mở... 

nhằm ngăn chặn, kiểm soát kịp thời các trường hợp có nguy cơ với dịch bệnh vào địa bàn 

tỉnh (chú ý nhất là thành phố Kon Tum, Ia H’Drai, Sa Thầy,Kon Rẫy, Kon Plong ). 

 - Các Chốt 1 - Sao Mai, Chốt 2 - Đèo Lò Xo, Chốt 3 - Xã Hiếu cần tăng cường lực 

lượng (tăng ca, tăng kíp) để đảm bảo sức khỏe và hiệu quả làm việc của các cán bộ phục 

vụ Chốt. Khẩn trương đầu tư trang bị camera để giám sát và cơ sở vật chất, trang bị... 

đảm bảo sinh hoạt, điện, nước, ăn, uống... cho cán bộ phục vụ Chốt. 

 - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai ngay nơi giao nhận 

hàng hóa tại Chốt và các điểm giao nhận hàng hóa trong địa bàn đảm bảo công tác kiểm 

soát dịch bệnh theo quy định tại Mục 2.3 Công văn số 2449/UBND-KGVX ngày 

18/7/2021 của UBND tỉnh, đặc biệt lưu ý đến việc giữ khoảng cách tiếp xúc trên 02m 

trong khu vực giao nhận hàng hóa (nhất là lúc giao-nhận hàng trực tiếp) và khử trùng bề 

mặt hàng hóa. Nơi giao nhận hàng hóa tại các Chốt cần lưu ý thực hiện nghiêm việc kiểm 

tra Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và các quy định 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với lái xe, phụ xe, bốc vác đi cùng trước khi giao nhận 

hàng hóa, đảm bảo chặt chẽ, nhưng phải khoa học, thuận lợi và không gây ùn tắc giao 

thông (tại các điểm giao nhận hàng hóa trong địa bàn, sử dụng các lực lượng tại địa 

phương để phục vụ, không lấy lực lượng cán bộ y tế). 

 - Thường xuyên tổ chức phun khử trùng Chốt để đảm bảo vệ sinh, phòng chống 

dịch. 

 3. Bí thư huyện ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp 

huy động cả hệ thống chính trị và chỉ đạo trực tiếp các Tổ công tác cộng đồng tiếp tục 

tăng cường thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, 

quản lý chặt chẽ các hộ gia đình, nắm chắc thông tin của từng người dân, giám sát chặt 

chẽ dịch COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo ngăn chặn và phát hiện kịp thời các trường 

hợp về địa bàn từ vùng dịch để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. 

 4. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

 - Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2449/UBND-KGVX ngày 18/7/2021, trực tiếp 

hướng dẫn cụ thể cho các Chốt về nội dung“phương tiện vận chuyển hàng hóa đủ điều 

kiện và có giấy nhận diện (được đi vào luồng xanh)theo hướng dẫn, quy định của Bộ 

Giao thông vận tải” để các Chốt nhận biết và cho phép các phương tiện này được đi 

ngang qua địa bàn tỉnh mà không cần kiểm tra giấy xác nhận xét nghiệm, nhưng không 

được dừng, nghỉ, tiếp xúc với người dân trên địa bàn. 

- Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm giám sát hành trình của các phương tiện vận 

chuyển hàng hóa này theo quy định để đảm bảo phòng chống dịch trên địa bàn và nhanh 

chóng chuyển hàng hóa đến vùng có dịch theo tinh thần Văn bản số 1015/TTg-CN ngày 

25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, 

thành phố chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ các phương tiện giao thông vận chuyển 



hàng hóa đi qua địa bàn tỉnh, không để dừng, nghỉ, tiếp xúc với người dân trên địa bàn; 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- UBND các huyện, thành phố có Chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 tổ 

chức thực hiện nghiêm việc cho phép các “phương tiện vận chuyển hàng hóa đủ điều kiện 

và có giấy nhận diện (được đi vào luồng xanh) theo hướng dẫn, quy định của Bộ Giao 

thông vận tải” được đi ngang qua địa bàn tỉnh mà không cần kiểm tra giấy xác nhận xét 

nghiệm. 

 

3. CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ DỪNG NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI. 

Theo Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB-XH, tới đây sẽ có thêm 3 

trường hợp bị dừng nhận trợ cấp xã hội, gồm: 

- Không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 3 tháng trở lên; 

- Không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định 

lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác 

phục vụ công tác quản lý; 

- Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị tạm giam từ 1 tháng trở lên. 

Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 8-8-2021, nhưng các chế độ, 

chính sách quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 1-7-2021. 

 

4. NGUYÊN TẮC TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP 

CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH. 

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn 

thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá 

nhân kinh doanh, có hiệu lực 01/8/2021. 

Theo đó, Nguyên tắc tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập các nhân đối với hộ 

kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện như sau: 

+ Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện 

theo các quy định của pháp luật hiện hành về thuế GTGT, thuế TNCN và các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan. 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải 

nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và 

thuế TNCN. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, 

trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định. 

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì 

mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế 

GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất 

của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế. 

 



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

DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ”: 

CẢNH GIÁC TRƯỚC “ĐẠI DỊCH” TIN GIẢ. 

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, tình trạng tin 

giả về vấn đề này gây nhiễu loạn trên internet, mạng xã hội cũng trở thành “đại dịch” 

nguy hiểm, đáng sợ không kém dịch bệnh. 

TIN GIẢ “NỐI GIÁO CHO GIẶC” 

Mới đây nhất trên mạng xã hội lan truyền một số thông tin như: Thành phố Hồ Chí 

Minh sẽ thực hiện phong tỏa theo phương án mới và kêu gọi người dân đi mua sắm tích 

trữ hàng hóa; lãnh đạo thành phố bị mắc COVID-19; các bệnh viện tại thành phố quá tải 

do số lượng bệnh nhân COVID-19 quá đông; trước đó vào tối 18-5-2021 là thông tin về 

“chỉ đạo mới của UBND Thành phố”…. Bộ Y tế và Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở 

Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã khẳng định những thông tin trên đều là 

thất thiệt, sai sự thật, xuyên tạc. 

 

Không phải chỉ với Thành phố Hồ Chí Minh mà ở hầu khắp các địa phương đều có 

xuất hiện của “đại dịch” tin giả, tin đồn thất thiệt, sai sự thật. Cơ quan chức năng của Bộ 

Công an cho biết, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát cho đến nay, trên không gian 

mạng đã có rất nhiều thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, sai sự thật, 

thu hút hàng triệu lượt bình luận, chia sẻ. Đã có hàng nghìn trường hợp bị các cơ quan 

chức năng xác minh, đấu tranh và xử lý ở các mức độ khác nhau do tung tin thất thiệt, 

đưa tin, bài không được kiểm chứng, sai sự thật, xuyên tạc. 

Hành vi trên của một số người dân phần đa vẫn là do thiếu hiểu biết về pháp luật, 

chủ quan, đơn giản trong việc tạo tin và đưa tin lên mạng xã hội. Mặt khác là do người 

tham gia mạng xã hội thiếu trách nhiệm, muốn tạo thông tin lạ, tin hot nhằm câu like, câu 

view, gây sự chú ý trên mạng hoặc phục vụ việc bán hàng online… Nhưng chúng ta cũng 

cần cảnh giác, rất có thể một số phần tử bất mãn trong nước tung tin thất thiệt theo sự giật 

dây của các thế lực thù địch. 



Không chỉ gây hoang mang trong dư luận, những hành vi do thiếu hiểu biết và 

nhằm động cơ, mục đích xấu của cá nhân như đã nêu trên còn gây nhiễu loạn thông tin 

khiến người dân hoang mang khó phân biệt được đâu là thông tin chính xác, đâu là thông 

tin giả, để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Mặt 

khác, thông tin giả còn gây khó khăn không nhỏ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương 

trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt khi mà các thế lực thù địch, phản 

động, cơ hội chính trị ở trong nước và nước ngoài lợi dụng tình hình dịch để xuyên tạc, 

kích động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, thì sự xuất hiện tràn lan những tin 

đồn thất thiệt, tin giả như trên chẳng khác nào “nối giáo cho giặc”. 

NHỮNG GIỌNG ĐIỆU XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ 

Bên cạnh người dân trong nước thiếu hiểu biết hoặc vì động cơ, mục đích cá nhân, 

một thủ đoạn đang được một số tổ chức phản động, phần tử cơ hội chính trị ráo riết thực 

hiện là lợi dụng khoảng trống thông tin khi các cơ quan báo chí, truyền thông của ta chưa 

đăng phát kịp thời để cóp nhặt, nhào nặn, lồng ghép tạo dựng những thông tin giả bóp 

méo, xuyên tạc sự thật rồi tung lên không gian mạng nhằm cản trở cuộc chiến phòng, 

chống đại dịch COVID-19 của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Chẳng hạn chúng suy diễn rằng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Thành phố 

Hồ Chí Minh là do cấp ủy, chính quyền thiếu quan tâm đến tính mạng, sức khỏe người 

dân; là do năng lực quản lý, điều hành của chính quyền yếu kém nên không có các chủ 

trương, biện pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh. Trong thực hiện chủ trương 

tiêm vắc xin các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc rằng: Việt Nam quá lạc quan với 

kết quả phòng, chống dịch bằng biện pháp hành chính nên “thiếu chủ động” trong thực 

hiện tiêm vắc xin; từ một số trường có tác dụng phụ sau khi tiêm vắc xin, trong khi các 

cơ quan báo chí chính thống chưa kịp thông tin thì một số tổ chức phản động lưu vong 

móc nối với các đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị ở trong đã đưa ra những thông tin rất 

phi khoa học để so sánh, suy diễn cho rằng loại vắc xin này tốt, vắc xin kia không tốt; cán 

bộ thì được tiêm vắc xin tốt, còn vắc xin chất lượng thấp thì tiêm cho người dân và đưa ra 

“khuyến cáo” chỉ tiêm loại vắc xin do nước này sản xuất không nên tiêm vắc xin của 

nước kia…. 

Những thông tin sai trái, những giọng điệu xuyên tạc ấy ít nhiều đã làm ảnh hưởng 

không tốt đến tư tưởng, tâm lý của những người dân nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết; làm 

cho thế giới hiểu chưa đúng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và tinh thần “Chống dịch như 

chống giặc” của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Cùng với thông tin bịa đặt, bóp 

méo sự thật về diễn biết tình hình dịch bệnh, các thế lực thù địch còn xuyên tạc công tác 

chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành chức năng, cấp ủy, chính 

quyền các địa phương. Chúng cho rằng tình hình dịch phức tạp mà vẫn thực hiện “mục 

tiêu kép” là coi thường tính mạng, sức khỏe nhân dân… Thực chất của chiêu trò này là 

nhằm tạo dư luận trái chiều, kích động người dân gây áp lực với Đảng và Nhà nước. 

Những thông tin thất thiệt, xấu độc này càng trở nên nguy hiểm khi một số người dân 

thiếu hiểu biết, vô trách nhiệm lên mạng xã hội “té nước theo mưa” chia sẻ, phát tán, bình 

luận... 

TỈNH TÁO ĐỂ KHÔNG TIẾP TAY CHO KẺ XẤU 

Tình hình dịch ở nhiều quốc gia trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến nền kinh tế - xã hội. Ở Việt Nam, dù tình hình chưa lắng dịu, nhất là tại 

Thành phố Hồ Chí Minh nhưng nước ta vẫn được quốc tế đánh giá là một trong những 



quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 với mục tiêu tiêm 150 triệu mũi cho khoảng 75 triệu người đã và đang 

được thực hiện tích cực, khẩn trương và đã đạt những kết quả quan trọng bước đầu. Đặc 

biệt, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã thành công trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa 

phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội và đang tiếp tục phát huy 

những kết quả, kinh nghiệm ấy trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh. Tuy 

nhiên tình trạng một số người nhận thức hạn chế, thiếu trách nhiệm, lợi dụng tình hình 

dịch để tung tin giả, tin xấu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm xã hội và 

đạo đức công dân đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Trở lại với những thông tin thất thiệt về công tác phòng, chống dịch tại Thành phố 

Hồ Chí Minh, đối với các trường hợp có hành vi lan truyền thông tin thất thiệt, sai sự 

thật, gây hoang mang trong xã hội, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định 

của pháp luật. Trước tình trạng nhiễu loạn thông tin liên quan đến phòng, chống dịch 

CVID-19 trên không gian mạng, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hãy bình 

tĩnh, không nghe theo các thông tin không chính xác, không lan truyền các thông tin 

không kiểm chứng. 

Cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp kiểm soát, phát hiện và kiên quyết xử 

lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật về diễn biến, tình hình dịch bệnh là cần thiết 

nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế. Cơ bản, lâu dài vẫn phải là phát huy vai trò của các 

cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan báo chí, truyền thông 

trong việc cung cấp kịp thời thông tin chính thống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 

dục nâng cao nhận thức, kiến thức về dịch COVID-19 cho nhân dân. Khi nhận thức đúng, 

có đủ kiến thức cần thiết người dân sẽ bình tĩnh, không nhẹ dạ, cả tin, hoang mang trước 

những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Mặt khác, thông qua công tác 

tuyên truyền, giáo dục giúp cho người dân am hiểu hơn về pháp luật, nắm rõ về các chế 

tài xử lý đối với hành vi tung tin giả, tin thất thiệt và những biểu hiện lơ là, chủ quan, 

thực hiện không nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19… để tự giác 

chấp hành. 

Bên cạnh lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh ngăn chặn “đại dịch” tin 

giả, rất cần có sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng. Khi tham gia vào môi trường 

mạng mỗi người dân bằng kiến thức và hiểu biết của mình hãy suy xét thận trọng, kỹ 

lưỡng trước những thông tin, hình ảnh, vidio tiếp cận, đừng vì nhẹ dạ, cả tin mà biến 

mình thành nạn nhân của “đại dịch” tin giả. Mặt khác mỗi cá nhân hãy kiềm chế cảm xúc 

đừng vì những diễn biến tâm lý nhất thời mà nghĩ sai, nghĩ xấu và có những phản ứng 

tiêu cực về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, để rồi đăng tải, 

chia sẻ những thông tin bịa đặt, sai sự thật, bình luận ác ý về công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19. Những hành động như vậy chẳng những làm xói mòn niềm tin vào 

Đảng và chính quyền, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch mà còn làm hủy 

hoại cuộc sống của cá nhân và cộng đồng, tự biến mình thành kẻ tiếp tay cho các thế lực 

thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19 chưa thể kết thúc một sớm, một chiều 

và phía trước chúng ta còn rất nhiều khó khăn, thử thách. Đây chính là thời điểm mà mỗi 

người dân cả nước nói chung và mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thể 

hiện rõ nhất trách nhiệm công dân của mình, đồng sức, đồng lòng phấn đấu vì mục tiêu 

chung chiến thắng đại dịch COVID-19. Một trong những việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết 

thực nhất trong lúc này là nói không và kiên quyết tuyên chiến với “đại dịch” tin giả. 



IV. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8 NĂM 2021. 

- Thực hiện tốt các nội dung tại Công văn số 138-CV/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 III-2021 trên địa bàn huyện. 

- Đầy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân 

về kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương và cả nước. Tập trung tuyên truyền 

việc triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng; tuyên truyền 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” trên địa 

bàn huyện; các đề án phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục tuyên truyền, triển 

khai thực hiện chuyên đề toàn khóa – năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trung ương và tỉnh Kon Tum. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên người và động 

vật; những chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về thực hiện mục tiêu kép vừa 

phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, Chiến lược tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho 

toàn dân hướng đến miễn dịch cộng đồng, nâng cao sức đề kháng cho Nhân dân. 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 công tác phòng chống thiên tai trong mùa 

mưa bão; đảm bảo vệ sinh môi trường; tuyên truyền xã hội hóa làm đường giao thông 

nông thôn tại các xã, thị trấn; 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: 

SÁNG TẠO THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG THAY ĐỔI NẾP NGHĨ, 

CÁCH LÀM TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI XÃ ĐĂK UI 

Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào 

DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” xã Đăk Ui, huyện 

Đăk Hà đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai cuộc vận động tại địa 

phương. 

Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế xã Đăk Ui được thành lập với 15 thành viên 

phát triển kinh tế tiêu biểu trên địa bàn xã, với những mô hình hay, cách làm kinh tế hiệu 

quả. Các thành viên tham gia CLB thường xuyên tổ chức giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh 

nghiệm, cách thức sản xuất, tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, kết nối các thanh 

niên có ý tưởng khởi nghiệp thông qua hoạt động của CLB. Bà Nguyễn Thị Út - Chủ 

nhiệm CLB cho biết: “Nét nổi bật của CLB là hoạt động lan tỏa tinh thần khởi nghiệp 

đến thanh niên bằng cách học tập kinh nghiệm từ các mô hình đã thành công, để các bạn 

về áp dụng tại gia đình, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, khai thác tốt các tiềm năng 

trong phát triển kinh tế tại địa phương”. 



Nhóm tiết kiệm tại Chi 

hội Phụ nữ thôn Kon Năng 

Treng được thành lập cuối 

tháng 6 vừa qua, là một trong 

những hoạt động thiết thực của 

Hội LHPN xã Đăk Ui, hưởng 

ứng Cuộc vận động. Nhóm 

được thành lập trên cơ chế tự 

quản về kinh tế, mức đóng phí 

được thành viên thống nhất, 

nguồn vốn tiết kiệm được hỗ 

trợ các thành viên có nhu cầu 

theo hình thức xoay vòng. 

“Trước đây, hầu hết chị em có 

bao nhiêu chi tiêu bấy nhiêu, 

qua việc thành lập mô hình, Hội LHPN xã muốn tạo cho chị em thói quen tiết kiệm, tích 

lũy vốn vay, sử dụng hiệu quả để phát triển kinh tế” - Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Ui Y 

Huế chia sẻ. 

Để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động, chi bộ, ban quản lý các thôn trên địa bàn xã 

đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân phát triển kinh tế, đưa những cây trồng, vật 

nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao 

thu nhập và đời sống nơi đây. Anh A Tuấn - Bí thư Chi bộ thôn Kon Năng Treng chia sẻ: 

“Thôn Kon Năng Treng là thôn mới sáp nhập, có trên 181 hộ với gần 300 ha đất sản xuất. 

Để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động, hàng tháng Chi bộ họp triển khai đưa các nghị 

quyết vào cuộc sống, chỉ đạo ban quản lý thôn, ban công tác mặt trận và các đoàn thể của 

thôn tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, dùng giống lúa mới, chuyển diện 

tích trồng lúa bị khô hạn sang sản xuất trồng mì, trồng cây cà phê xen cây sầu riêng, các 

loại cây ăn quả khác để vừa chắn gió, để vừa tăng thu nhập cho bà con”. 

Với mục tiêu gắn Cuộc vận động với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, đảm bảo đạt tiêu chí số 10 về thu nhập, trong thời gian đến, xã Đăk 

Ui tiếp tục triển khai điểm các tổ hợp tác trong sản xuất, chăn nuôi phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương, tạo động lực thi đua để bà con phấn đấu vươn lên. Ông Đinh Thư 

- Chủ tịch UBND xã Đăk Ui chia sẻ thêm: “Để thực hiện tốt Cuộc vận động, UBND xã 

đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hệ thống loa truyền thanh, xuống thôn 

(làng) vận động, hướng dẫn bà con thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất, hướng dẫn bà con 

cải tạo vườn tạp, xây dựng chuồng trại để chăn nuôi và giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng 

thời, xây dựng các mô hình giảm nghèo, tổ đổi công, xây dựng điểm mô hình sản xuất... 

làm người dân thay đổi cách làm”. 

Với những cách làm cụ thể, sáng tạo, linh hoạt, Cuộc vận động đã và đang tạo khí 

thế thi đua sôi nổi, hăng say lao động sản xuất, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, tạo 

sự chuyển biến tích cực trên các mặt đời sống, xã hội tại địa phương.  

 

 

 

 



   


