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Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 



3 
 

I. TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT: 

1. CẢNH BÁO NGUY CƠ DỊCH BỆNH LÂY LAN RẤT LỚN. 

Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Kon Tum tại Báo cáo số 6165/BC-SYT ngày 

25/11, nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn hiện nay là rất lớn. Đặc biệt 

là người về từ các địa phương vùng xanh và vùng vàng. 

Từ ngày 8- 25/11, qua giám sát xét 

nghiệm cộng đồng, trong số người từ 

các địa phương vùng xanh, vùng vàng 

về địa bàn tỉnh đã ghi nhận 21 ca mắc 

Covid-19- Báo cáo nêu trên dẫn chứng. 

Lý do là địa bàn có cấp độ 1 (hay 

vùng xanh) thực chất không phải là địa 

bàn không có ca bệnh, mà nơi đó có thể 

có rất nhiều ca bệnh, nhiều khu vực 

phong tỏa, nhưng số lượng ca bệnh 

được phát hiện chưa đủ để chuyển cấp độ cao hơn hoặc không còn làm xét nghiệm giám 

sát để phát hiện ca bệnh (chỉ làm xét nghiệm khi có triệu chứng). 

Khi phát hiện ca mắc bệnh thì mới đưa vào đánh giá cấp độ dịch, nhưng dịch bệnh 

đã có thể lây lan, bùng phát trong cộng đồng trong vòng 14 ngày trước đó. Việc áp dụng 

biện pháp cách ly dựa vào địa chỉ xã/phường/thị trấn (xã) nơi cư trú (theo cấp độ dịch của 

quy mô xã). Nhưng người thì di chuyển, có thể ăn, uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi... qua nhiều 

xã khác nhau, cấp độ dịch khác nhau; quá trình di chuyển tiếp xúc với rất nhiều người ở 

các cấp độ dịch khác nhau, nguy cơ bị lây nhiễm trong quá trình di chuyển là rất cao. 

Vì vậy, theo Sở Y tế, hiện nay tỉnh cần tiếp tục duy trì hoạt động của các điểm khai 

báo y tế phòng, chống dịch dịch Covid-19 tại các bến xe có tuyến cố định hoạt động, tại 

các điểm vào tỉnh để kiểm soát các trường hợp từ vùng phong tỏa, nguy cơ cao và rất cao, 

F1 về địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục tăng cường giám sát cộng đồng, nhất là công dân từ vùng xanh, vùng vàng 

của các tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao về địa bàn tỉnh. Có thể sử dụng linh 

hoạt test nhanh hoặc lấy mẫu RT-PCR để phát hiện sớm ca bệnh, hạn chế sự lây lan. 

 

 2. KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 

KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021-2026. 

Ngày 19/11, HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ 

họp chuyên đề để cho ý kiến đối với 

các Tờ trình của UBND huyện về việc 

xin ý kiến đối với việc phân khai 

nguồn ngân sách và đầu tư các công 

trình trọng điểm trên địa bàn huyện. 

Tại kỳ họp đã cho ý kiến đối với 

04 Tờ trình của UBND huyện Đăk Hà 

về các nội dung: xin chủ trương phân 

khai chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thuộc 
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ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện chương trình MTQG xây dựng 

NTM năm 2021; xin chủ trương phân khai nguồn thu sử dụng đất phân cấp ngân sách 

huyện năm 2021; xin chủ trương đầu tư các danh mục công trình đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 – 2025 huyện thuộc nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện (có bổ sung 

một số công trình, dự án cấp bách cấp thiết như: đầu tư xây dựng và nâng cấp các tuyến 

đường giao thông nội thị thị trấn Đăk Hà; đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục, văn hóa – 

giải trí…); xin chủ trương điều chỉnh và phân khai nguồn thu phân cấp ngân sách huyện 

năm 2020 chuyển sang năm 2021. 

Sau khi thảo luận, HĐND huyện Đăk Hà đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết về 

việc thống nhất chủ trương đối với các tờ trình của UBND huyện trình tại kỳ họp. Đây là 

cơ sở để UBND huyện có những điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân khai ngân sách, đầu 

tư xây dựng các công trình trọng điểm của huyện theo đúng thẩm quyền trong năm 2022 

và giai đoạn tiếp theo. 

 

3. QUẢN LÝ CHẶT CHẼ NGƯỜI LAO ĐỘNG THU HÁI CÀ PHÊ GẮN VỚI 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19. 

Cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương, các chủ lô, rẫy và các doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện cũng chủ động thực hiện tốt các quy định phòng chống 

dịch trong mùa thu hái Cà phê.  

Sau khi tỉnh có chủ trương tiếp 

nhận người lao động từ ngoài tỉnh về 

địa phương tham gia thu hái cà phê niên 

vụ 2021, các địa phương, doanh nghiệp 

và chủ lô rẫy trên địa bàn huyện Đăk 

Hà đang chú trọng thực hiện tốt công 

tác quản lý công dân, người lao động từ 

ngoài tỉnh đến địa bàn. Nhằm đảm bảo 

tiến độ, chất lượng sản phẩm thu hái 

gắn với công tác phòng chống dịch 

Covid – 19. 

Huyện Đăk Hà tiếp nhận trên 1.000 công dân từ các địa phương khác đến địa bàn. 

Tập trung chủ yếu tại thị trấn Đăk Hà, xã Hà Mòn và Đăk Mar. Bên cạnh yêu cầu công 

dân đến phải là người từ các “vùng xanh” và được tiêm đủ 2 mũi Vắc – xin phòng dịch, 

các địa phương và chủ lô rẫy Cà phê cũng chú trọng hỗ trợ các điều kiện tốt nhất cho 

người lao động tạm trú tại địa bàn trong thời gian một tháng. Với sự hỗ trợ của các chủ 

lô, rẫy trên địa bàn huyện, các lao động cũng yên tâm ở lại chòi rẫy thu hái đến khi hoàn 

thành toàn bộ diện tích Cà phê. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch 

trong quá trình ăn ở, lao động. 

Đối với các hộ gia đình có người về thu hái Cà phê thì phải nắm chắc số người và 

yêu cầu về đây thì phải thực hiện khai báo Y tế. Đồng thời, các tổ cộng đồng phòng 

chống dịch bệnh, đội ngũ công chức phụ trách thôn, TDP phải thường xuyên kiểm tra, 

quản lý, nhắc nhở các gia đình và người lao động thực hiện nghiêm các quy định 5K 

trong sinh hoạt, lao động để đảm bảo công tác phòng chống dịch trong mùa thu hái Cà 

phê này. 
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Song song với việc kiểm soát, quản lý chặt chẽ lực lượng lao động từ ngoài tỉnh đến 

địa bàn tham gia thu hái. Để đảm bảo tiến độ thu hái Cà phê trong bối cảnh dịch Covid-

19 diễn biến phức tạp, UBND huyện đã chỉ đạo các xã có ít diện tích Cà phê như Đăk 

Pxi, Ngọk Réo, Đăk Ui tuyên truyền, vận động người DTTS, làm ăn ngoài tỉnh do dịch 

Covid-19 trở về địa phương tham gia các tổ, nhóm thu hái Cà phê. Sau khi vận động 

thành lập các tổ thu hái, UBND các xã cũng yêu cầu các tổ, nhóm quản lý chặt chẽ việc 

đi lại, lưu trú của lao động trong quá trình thu hái tại các địa phương khác. Ưu tiên thu 

hái diện tích Cà phê trên địa bàn. Hạn chế thấp nhất việc đan xen lao động giữa các địa 

phương. Vừa giúp địa phương quản lý được việc đi lại, tiếp xúc của công dân, vừa tăng 

thêm nguồn thu nhập cho lượng lao động nhàn rỗi tại địa bàn. 

Năm 2021, huyện Đăk Hà có 10.120 hecta Cà phê cho thu hoạch, tương ứng với 

nhu cầu trên 13.000 công lao động thu hái. Với nhiều giải pháp đã và đang triển khai, đến 

thời điểm hiện tại, huyện không chỉ giải quyết được vấn đề nhân công lao động, mà còn 

đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19. Giúp người dân yên tâm thu hoạch 

sản phẩm Cà phê Đăk Hà. 

 

4. HUYỆN ĐĂK HÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, 

TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI NĂM 2021. 

Sau 02 ngày (08-9/11/2021) tranh tài sôi nổi, Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền 

viên giỏi năm 2021 huyện Đăk Hà đã thành công tốt đẹp. 

Hội thi có sự tham gia của 25 Báo cáo viên, Tuyên truyền viên đến từ các tổ chức 

cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ. 

Nội dung chính của Hội thi là kỹ 

năng tuyên truyền Nghị quyết Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 

nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, 

nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Các chuyên đề được các thí 

sinh truyền tải qua 3 phần thi gồm: 

soạn đề cương; thuyết trình và trả 

lời câu hỏi liên quan đến đề tài 

thuyết trình. Theo đánh giá, Hội thi 

đã được tổ chức thành công, bài bản, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Các thí sinh đã nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị, say mê, tâm huyết đối với công tác 

tuyên truyền. 

Thông qua Hội thi, là dịp để đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên các cấp và 

các đảng viên được bồi dưỡng trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện, nâng 

cao kỹ năng nghiệp vụ. Giúp cấp ủy đánh giá đúng thực chất về năng lực, trình độ và khả 

năng của báo cáo viên, tuyên truyền viên; đồng thời phát hiện được những báo cáo viên, 

tuyên truyền viên trẻ có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng, dự nguồn cán bộ tuyên giáo 

các cấp. 

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho báo cáo viên Nguyễn Thị Hải 

Thanh (Đảng bộ Công an huyện); trao 02 giải Nhì cho báo cáo viên Bùi Thị Yến (Chi bộ 

Văn phòng Huyện ủy) và Lê Thị Mỹ Liên (Đảng bộ xã Đăk Ngọk); 03 giải Ba thuộc về 

các báo cáo viên: Phạm Thị Điệp (Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện); Đào Thị 
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Nhàn (Đảng bộ xã Hà Mòn); Cao Thị Thanh Huế (Đảng bộ xã Đăk Mar) và 07 giải 

khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao giải phụ cho thí sinh Hà Văn Tuấn (Đảng 

bộ xã Đăk La) là thí sinh cao tuổi nhất (57 tuổi). Đồng thời, chọn hai báo cáo viên xuất 

sắc tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. 

 

5. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN 

ĐĂK HÀ. 

Sáng 24/11, tại xã Ngọk Réo, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: U 

Huấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh; Đại biểu Phạm Đình Thanh – Phó trưởng Đoàn đại biểu QH tỉnh; đại 

biểu Tô Văn Tám - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Đại biểu 

Nàng Xô Vi - Ủy viên Hội đồng Dân 

tộc Quốc hội đã tiếp xúc cử tri 

huyện Đăk Hà sau kỳ họp thứ II, 

Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 

2026. Dự buổi TXCT có lãnh đạo 

các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo 

huyện Đăk Hà và cử tri các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện.  

Tại Hội nghị, sau khi thông tin 

kết quả Kỳ họp thứ II, Quốc hội 

khóa XV (nhiệm kỳ 2021 – 2026); các hoạt động của Đoàn đại biểu QH tỉnh Kon Tum 

tại Kỳ họp. Đại diện Đoàn đại biểu QH tỉnh đã thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri huyện Đăk Hà tại đợt tiếp xúc trước liên quan đến nội dung: Hướng 

dẫn các quy trình, thủ tục pháp lý trong quá trình cưỡng chế thi hành án và kiến nghị về 

việc xin điều chỉnh một số nội dung trong việc thực hiện việc thực hiện Quyết định số 

861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt danh sách các xã 

khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 

2021 - 2025”. 

Theo đó, Quốc hội khóa XV đã tiếp thu các ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Kon Tum, thảo luận và thống nhất ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội 

dung quy định tại Quyết định 861. Đây là cơ sở để các địa phương tiến hành rà soát, lập 

danh sách và tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau khi xã được công nhận xã nông thôn mới. Vừa giúp đảm 

bảo an sinh xã hội tại các thôn, làng vùng DTTS, vừa giúp các hộ gia đình có thêm điều 

kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. 

 

II. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: 

1. 11 THÔNG TIN CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

Theo Quyết định 31/2021/QĐ-TTg về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng 

Dịch vụ công quốc gia (có hiệu lực từ ngày 09/12/2021), các thông tin cung cấp trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm có: 

- Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quyết định công bố thủ 

tục hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan. 
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- Thông tin hướng dẫn, hỏi đáp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực 

tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan. 

- Thông tin, thông báo về tiếp nhận, trả kết quả, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ 

sơ giải quyết thủ tục hành chính, về tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ 

công trực tuyến. 

- Thông tin tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị trong thực hiện thủ tục hành 

chính, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. 

- Thông tin về đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến; khảo sát sự hài lòng của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành 

chính, dịch vụ công trực tuyến. 

- Thông tin báo cáo, số liệu, thống kê liên quan đến tình hình giải quyết thủ tục 

hành chính, dịch vụ công khác. 

- Thông tin địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử hướng dẫn của các cơ quan, cán bộ, 

công chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; thông tin chủ quản, quản lý, duy 

trì hoạt động Cổng Dịch vụ công; thông tin đường dây nóng, tổng đài hỗ trợ. 

- Thông tin về nghĩa vụ tài chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính qua Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. 

- Thông tin về dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch 

vụ công trực tuyến. 

- Thông tin về điều khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

- Các thông tin khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

 

2. CHÍNH PHỦ ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, 

CHÍNH SÁCH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 về điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-

19. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (19/11/2021) đến hết ngày 

31/12/2022. 

 Trước tình hình dịch bệnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp đe dọa 

đến sức khỏe, tính mạng Nhân dân, Chính phủ quyết nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung 

một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19, như sau: 

 Điều chỉnh chế độ đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các 

đơn vị, địa phương có số lượng nhiễm COVID-19 cao, cụ thể: 

 Chế độ phụ cấp chống dịch mức 450.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với 

người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19, nghi nhiễm 

COVID-19 tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, trừ trường hợp: Người làm nhiệm vụ 

giám sát dịch tễ, theo dõi y tế, theo dõi điều trị người nhiễm COVID-19 tại các trạm y tế 

xã, phường, thị trấn (bao gồm cả các trạm, tổ y tế lưu động). 

 Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với 

người làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, bao gồm: Người làm công việc 

kiểm soát nhiễm khuẩn; người làm công việc vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh, thu 

https://quantri.kontum.gov.vn/Images/files/File%20%C4%91%C3%ADnh%20k%C3%A8m/145_NQ-CP_19112021-signed.pdf
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gom và xử lý dụng cụ sau khi sử dụng cho người nhiễm COVID-19; người giặt đồ vải, 

quần áo bác sĩ, người nhiễm COVID-19; người thu gom chất thải, đồ vải, vỏ chai, lọ, hộp 

hóa chất, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế; người làm nhiệm vụ bảo vệ. 

 Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với: 

Người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế, theo dõi điều trị người nhiễm 

COVID-19 tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn (bao gồm cả các trạm, tổ y tế lưu động); 

người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm 

SASR-CoV-2; người làm công việc súc rửa dụng cụ, pha chế môi trường để phục vụ cho 

phòng xét nghiệm SASR-CoV-2; người vận chuyển người nhiễm COVID-19, bệnh 

phẩm; người làm nhiệm vụ vận chuyển, bảo quản, xử lý các trường hợp tử vong nhiễm 

SARS-CoV-2. 

Chế độ phụ cấp chống dịch mức 225.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với 

các đối tượng làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 (bao gồm cán bộ, chiến sỹ 

lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân được tăng cường cho các tỉnh, thành 

phố) nhưng không thuộc một trong các đối tượng quy định nêu trên. 

 Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường đào tạo hệ 

trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế không hưởng lương từ ngân 

sách được huy động hoặc tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ 

sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19: Được hưởng một trong các mức phụ cấp 

như đối với cán bộ y tế khi thực hiện nhiệm vụ quy định nêu trên; được hưởng mức tiền 

ăn là 80.000 đồng/người/ngày; mức chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày 40.000 

đồng/người/ngày. 

 Chế độ quy định trên được áp dụng đối với người tham gia phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại TPHCM, các tỉnh: Bình Dương, 

Đồng Nai, Long An và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ ngày 01/8/2021 đến hết 

ngày 31/10/2021. Trường hợp đối tượng đã được nhận kinh phí hỗ trợ, nhưng với mức hỗ 

trợ thấp hơn mức hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết này thì được truy lĩnh phần chênh 

lệch. 

 Các đối tượng khác tiếp tục hưởng chế độ theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-

CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù 

trong phòng, chống dịch COVID-19 và khoản 1 Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 

08/6/2021 phiên họp của Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021. 

 Sửa đổi, bổ sung một số chế độ đối với người tham gia phòng, chống dịch 

COVID-19, cụ thể: 

 Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; học sinh, học 

viên các trường thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân được tăng cường 

cho các tỉnh, thành phố để làm các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 chưa được 

quy định cụ thể tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí 

cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-

19 được hưởng phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/người/ngày và theo số ngày thực 

tế tham gia chống dịch theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

 Người nhiễm COVID-19 đang điều trị tại các khoa hồi sức tích cực, các khoa có 

giường hồi sức tích cực, các trung tâm hồi sức tích cực khi có chỉ định chế độ ăn điều trị 

phù hợp bệnh lý, ăn qua sonde, ăn qua tĩnh mạch được ngân sách Nhà nước bảo đảm theo 

chi phí thực tế, nhưng không quá 250.000 đồng/người/ngày. 
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 Chế độ phụ cấp đặc thù cho cả kíp tiêm là 12.000 đồng/mũi tiêm (tối đa không quá 

240.000 đồng/người/ngày) khi thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 trong chương 

trình tiêm chủng miễn phí. Chế độ này được áp dụng đối với TPHCM; các tỉnh: Bình 

Dương, Đồng Nai và Long An từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/10/2021. 

Ngân sách Nhà nước chi trả chi phí thuê chỗ ở (cơ sở lưu trú), hoặc ở tập trung theo 

quy định về chế độ công tác phí cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao động, học sinh, 

sinh viên, tình nguyện viên (trong thời gian làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-

19), chi phí đi lại (đưa đón) trong thời gian tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Chế 

độ này được áp dụng kể từ ngày 8/2/2021 (thời điểm hiệu lực của Nghị quyết số 16/NQ-

CP). 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng, chống dịch COVID-

19 đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch, ngoài chế độ phụ cấp chống dịch trong thời gian chống 

dịch tại địa phương đã được địa phương bố trí ăn, nghỉ thì được hưởng phần chênh lệch 

giữa mức phụ cấp lưu trú theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong thời gian đi công tác và 

mức tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày đã được địa phương bố trí. Chế độ này được áp 

dụng kể từ ngày 08/02/2021 (thời điểm hiệu lực của Nghị quyết số 16/NQ-CP). 

 Người bị tạm giữ, bị tạm giam, phạm nhân, trại viên, học sinh các nhà tạm giữ, trại 

tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng bị nhiễm COVID-19 

(F0) hoặc phải cách ly y tế (F1) được hưởng mức tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày. 

 Chế độ phụ cấp chống dịch định mức 450.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối 

với người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19, nghi 

nhiễm. 

  

3. CAO ĐIỂM ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG 

MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT 

NGUYÊN ĐÁN 2022. 

Ngày 16/11/2021, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành Kế hoạch số 4117/KH-BCĐ389 

về việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và 

sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời gian thực hiện: Từ ngày 

20 tháng 11 năm 2021 đến ngày 28 tháng 02 năm 2022. 

Theo đó, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành 

phố quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; xây dựng 

Kế hoạch thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

 Xác định đối tượng, tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm; tăng cường kiểm soát tại 

các cửa khẩu đường bộ; các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới; 

các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại; các tuyến đường bộ; các trung tâm bưu cục, 

nhà kho, bến bãi, các công ty dịch vụ logistics,… Phân công rõ trách nhiệm quản lý, kiểm 

soát cho từng cơ quan, đơn vị chức năng thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý. 

 Chủ động phối hợp, xây dựng phương án tổ chức lực lượng, phương tiện tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu và nội địa, trọng tâm kiểm soát chặt nhóm 

các mặt hàng cấm; hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; sản xuất, buôn 



10 
 

bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng hóa giả mạo xuất xứ, 

nhãn mác; các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại; hàng nhập khẩu có điều kiện có 

thuế suất cao và tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán như: 

pháo nổ, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời 

trang cao cấp, quần áo may sẵn…; nhóm các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng đến sức khỏe 

người dân và mặt hàng là vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19,... Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi 

dụng phương tiện vận tải để vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. 

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của các sở, ngành 

thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các địa phương về công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. Kiểm soát tình hình giá cả thị trường, hoạt động cung cầu đối 

với các mặt hàng thiết yếu, nhóm các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá; xử lý nghiêm các 

hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá bất hợp lý các mặt hàng thiết yếu 

và việc quảng cáo, ghi nhãn thiếu minh bạch, gây hiểu nhầm, không đúng với bản chất 

hàng hóa để trục lợi, lừa dối người tiêu dùng. 

  

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

DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ”: 

KẾT QUẢ TÍCH CỰC SAU 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA BAN 

THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 

CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ TỔ CHỨC ĐẢNG TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ. 

Ngày 08-8-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU "về 

nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng 

ủy cơ sở", sau 5 năm thực hiện, đến nay toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt những kết quả tích cực, 

góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt của chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở và chất lượng đội ngũ đảng viên. 

Đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy cho biết: Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi 

dưỡng đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu, chủ động 

ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong 

đội ngũ cán bộ, đảng viên; nội dung, phương thức hoạt động của đảng bộ, chi bộ từng 

bước được đổi mới. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng 

viên được nâng lên. Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, công tác kiểm 

tra, giám sát được tăng cường, đã kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh 

ngay từ cơ sở,...Những kết quả tích cực đó, được thể hiện cụ thể như sau: 

Ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán 

triệt và cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, của 

tỉnh về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng  (TCCSĐ), gắn với 

kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức đảng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Từ tháng 8-2016 đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã thành lập mới 232 tổ chức đảng; giải thể 

225 tổ chức đảng; sáp nhập 198 tổ chức đảng; giảm 33 TCCSĐ và giảm 43 chi bộ trực 

thuộc đảng ủy cơ sở; kết nạp được 6.225 đảng viên; đã nâng cao chất lượng, hiệu quả 
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sinh hoạt của chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 

đảng ở cơ sở và chất lượng đội ngũ đảng viên… 

Các cấp ủy thường xuyên kiện toàn, phân công nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò của 

các tổ cấp ủy viên phụ trách địa bàn để nắm tình hình ở cơ sở. Đến nay, ban thường vụ 

cấp ủy cấp huyện đã phân công 377/382 đồng chí cấp ủy viên phụ trách các TCCSĐ trực 

thuộc, đạt 98,69%. Trong đó, phân công cấp ủy viên phụ trách các xã, phường, thị trấn 

373/377, đạt 98,94%, tăng 4,72% so với thời điểm ban hành Nghị quyết; đảng ủy xã, 

phường, thị trấn phân công 1.529/1.529 đồng chí cấp ủy viên phụ trách các chi bộ trực 

thuộc, đạt 100%. 

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng 

quy trình, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Nội dung kiểm điểm thể hiện đầy đủ, toàn 

diện, bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển 

khai thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng 

viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được triển khai nghiêm túc, chặt 

chẽ, công khai, đúng quy trình, quy định, cơ bản phản ánh đúng kết quả lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của các đảng bộ, chi bộ. 

Cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên cư trú đã thực hiện 

đúng quy định về giới thiệu, tiếp nhận, tổ chức sinh hoạt đối với đảng viên đang công tác 

thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Đến nay, 100%  

đảng viên thuộc đối tượng quy định đều được giới thiệu về sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú. 

Đảng viên được giới thiệu đã phát huy vai trò, gương mẫu, đóng góp, tham gia xây dựng 

tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, được cấp 

ủy, chi bộ nơi cư trú đánh giá cao; hằng năm có từ 98% đảng viên trở lên được cấp ủy, 

chi bộ nơi cư trú được đánh giá chấp hành tốt. 

Đến nay, đã có 10/10 huyện, thành phố tiến hành xong việc sắp xếp, sáp nhập, tổ 

chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố (từ 874 thôn, làng, tổ dân phố xuống còn 756 

thôn, làng, tổ dân phố). Trên cơ sở đó, các cấp ủy đã chỉ đạo củng cố, kiện toàn và phát 

huy vai trò chi bộ thôn, tổ dân phố theo quy định. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng 

viên được chú trọng cả về số lượng, chất lượng và thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, 

thủ tục kết nạp. Từ khi ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã 

kết nạp được 6.225 đảng viên. Hầu hết, đảng viên mới được kết nạp có phẩm chất, đạo 

đức, nhiệt tình trong công tác, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 

Trong công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên: cấp ủy, ủy ban kiểm 

tra các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp 

uỷ, tổ chức đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 

kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm... tại các tổ chức 

đảng với 4.187 lượt. Qua kiểm tra, giám sát, đã thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 1.090 

đảng viên vi phạm. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm được 

thực hiện theo quy định, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, tạo hiệu ứng tích cực 

trong xã hội. 

Để phát huy những kết quả tích cực đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-

NQ/TU trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định cần thực hiện có hiệu quả 

một số giải pháp cụ thể sau: 
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Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-

NQ/TU. Trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng 

viên trong triển khai thực hiện, nhất là nhiệm vụ phụ trách hộ, nhóm hộ; hằng năm xây 

dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện đảm bảo sát tình hình thực tế của địa 

phương, cơ quan, đơn vị. 

Thứ hai, thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm, trên 

cơ sở đó rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, 

bí thư tổ chức đảng, tổ chức cơ sở đảng có phẩm chất, trình độ, năng lực, phương pháp, 

phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 

12-HD/BTCTW, ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “về một số vấn đề về 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 17-12-2018 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về quy định khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ 

và trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy về nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi bộ”. Trong đó, thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên cấp huyện, 

cấp xã phụ trách địa bàn luân phiên tham dự sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ thôn, tổ dân 

phố; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề ở cơ 

sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. 

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về 

nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện chủ trương 

trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng 

tổ dân phố, gắn với thực hiện Cuộc vận động“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng 

bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”. 

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, gắn với 

thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về nêu gương; kịp thời phát hiện chấn 

chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, xử 

lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Thực hiện tốt công tác rà soát, sàng lọc 

đảng viên, kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. 

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12 NĂM 2021. 

1. Nội dung tuyên truyền thường xuyên: 

- Thực hiện tốt các nội dung tại Công văn số 159-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 IV-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 4 khóa XIII, Kỳ họp thứ II, 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 bộ các cấp; 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. 
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- 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. Tập 

trung tuyên truyền công tác phòng chống cháy trong mùa khô; 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 nông thôn mới; 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. 

 

2. BỐ MẸ CẦN BIẾT KHI TRẺ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

Từ tháng 11/2021, Việt Nam tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 

trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên toàn quốc. Loại vaccine tiêm chủng cho trẻ em nhóm tuổi này 

là vaccine Comirnaty do Pfizer-BioNTech, Hoa Kỳ sản xuất.  

Vaccine Comirnaty do Pfizer-BioNTech đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo 

an toàn để tiêm chủng cho trẻ em 12 -17 tuổi. Hiện nay, nhiều nước trên Thế giới đã sử 

dụng vaccine này tiêm chủng cho trẻ em từ 12 – 17 tuổi như Hoa Kỳ, Canada, EU, Nhật 

Bản... 

Vaccine Comirnaty Pfizer-BioNTech tiêm chủng cho trẻ em 12 - 17 tuổi với liều 

lượng, đường tiêm, khoảng cách tiêm giống như với người từ 18 tuổi trở lên, cụ thể: 

- Lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi từ 3 đến 4 tuần (21 -28 ngày). 

- Mỗi mũi tiêm 0,3ml, tiêm bắp. 

CHA MẸ CẦN CHUẨN BỊ CHO TRẺ TRƯỚC KHI ĐI TIÊM 

- Giải thích cho trẻ hiểu tầm quan trọng của tiêm vaccine COVID-19; 

- Cho trẻ ăn đầy đủ, không để trẻ bị đói khi đi tiêm; 

- Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của điểm tiêm. Nếu cha mẹ 

đồng ý cho trẻ tiêm vaccine COVID-19, hãy ký xác nhận Phiếu đồng ý cho trẻ tiêm 

chủng. 

- Khai báo y tế trước khi đến điểm tiêm theo quy định. 

- Bố trí đưa trẻ đến điểm tiêm chủng theo đúng lịch đã được đăng ký. 

- Thực hiện nghiêm 5K. 

TRONG KHI TIÊM  

Nếu cha mẹ đi cùng trẻ đến điểm tiêm, hãy động viên và cùng với trẻ thực hiện 

nghiêm Khuyến cáo 5 K, luôn đeo khẩu trang, rửa tay sạch, giữ khoảng cách an toàn và 

thực hiện đầy đủ các quy định tại điểm tiêm. 
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V. CHUYÊN MỤC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: 

HOÀNG QUỐC TOẢN - 9X KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG NHỜ MÔ 

HÌNH NUÔI VỊT ĐẺ. 

Người xưa có câu “Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi 

vịt”, thế nhưng chàng trai trẻ 9x - 

Hoàng Quốc Toản ở xã Đăk Mar, 

huyện Đăk Hà đã đi ngược lại với mô 

hình nuôi vịt đẻ mang lại thu nhập 

hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

Bén duyên với nghề nuôi vịt đẻ từ 

năm 2017 trong một lần về thăm quê vợ 

tại huyện An Nhơn tỉnh Bình Định, 

nhận thấy những tiềm năng lợi thế sẵn 

có của địa phương phù hợp với điều kiện để phát triển đàn vịt đẻ, với sức trẻ và bản tính 

cần cù, siêng năng chàng trai trẻ 9x Hoàng Quốc Toản đã tích cực học hỏi tìm hiểu kinh 

nghiệm, ấp ủ ước mơ khởi nghiệp trên đồng đất quê hương. Qua khảo sát tại cánh đồng 

thôn 1, xã Đăk La có suối nước và nằm xa khu dân cư, anh đã mạnh dạn đầu tư gần 300 

triệu mua đất, xây dựng chuồng nuôi và mua hơn 3.000 con vịt giống từ tỉnh Bình Định 

về nuôi nhốt. “Qua hơn 4 tháng chăn nuôi đàn vịt của gia đình đã đẻ trứng, lúc bấy giờ vì 

chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc đàn vịt đẻ cùng số vốn ít, để xoay vòng lấy ngắn 

nuôi dài anh đã quyết định bán đi đàn vịt lấy tiền đầu tư mua đàn tiếp theo” anh Toản 

chia sẻ.  

Tích lũy kinh nghiệm theo thời gian cùng số vốn sẵn có, đầu năm 2018 anh Toản 

tiếp tục đầu tư mua hơn 5000 con vịt đẻ giống, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật nuôi nhốt 

nhất là khâu chọn giống, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, đàn vịt đã phát triển tốt. Để 

mang lại hiệu quả cao về kinh tế lần này anh Toản đã để lại 2.500 con vịt  nuôi đẻ trứng 

chăn nuôi theo hình thức chạy đồng. Tận dụng điều kiện sẵn có tại địa phương với diện 

tích đồng lúa rộng lớn, tranh thủ thời điểm sau thu hoạch lúa của bà con nhân dân anh 

Toản đã thả đàn vịt ra đồng kiếm ăn trong ngày, hiện nay với 2.500 con vịt đẻ bình quân 

mỗi ngày đàn vịt sản xuất từ 1.700 đến 2.000 quả trứng, với giá bán dao động từ 2.200 

đến 2.500 đồng/quả, mỗi năm đàn vịt đẻ cho thu nhập trên 200 triệu đồng triệu đồng, 

ngoài ra chăn nuôi bằng hình thức nuôi nhốt về đêm gia đình anh Toản đã tận dụng được 

nguồn phân vịt bón 2 héc ta cà phê của gia đình. Chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp 

thành công từ mô hình nuôi vịt đẻ anh Toản cho biết “Khi thả đồng, vịt nhanh thay lông, 

sức đề kháng tốt, giảm được chi phí chăn nuôi, để đàn vịt khỏe mạnh, cho năng suất 

trứng cao thì quan trọng nhất là khâu vệ sinh phòng dịch, phải có biện pháp tiêm phòng 

định kỳ và chú ý đến chế độ ăn uống của đàn vịt, vịt đẻ cần được cung cấp đầy đủ dinh 

dưỡng, để đạt năng suất, chất lượng trứng bảo đảm ngoài chăm sóc vịt theo đúng quy 

trình kỹ thuật hai năm nên thay lứa vịt một lần” 

Là hộ nông dân có đàn vịt đẻ chạy đồng lớn nhất huyện Đăk Hà hiện tại với cách 

làm hay cùng với sự nhạy bén, năng động, anh Toản đã vượt khó trở thành một trong 

những tấm gương tiêu biểu trong phong trào sản xuất giỏi tại huyện Đăk Hà. Không chỉ 

làm giàu cho gia đình, anh Toản sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ kinh nghiệm về chăn nuôi 

cho các hộ nông dân tại địa phương. Qua mô hình nuôi vịt đẻ nhiều hộ nông dân tại xã 
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Đăk La đã học hỏi được cách phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia cầm tại địa phương. 

Ông Đào Thọ Trường – Chủ tịch Hội Nông dân xã Đăk La cho biết thêm.  

Đầu tư xây dựng quy mô chuồng trại bài bản, gắn chăn nuôi với  phòng chống dịch 

bệnh, hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi vịt đẻ của gia đình anh Toản mang lại  cũng là bài 

học kinh nghiệm cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Đăk Hà có ý tưởng gắn bó 

phát triển kinh tế từ đàn gia cầm tại địa phương.  

                      


