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



3 
 

I. TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT: 

1. PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI 

ĐẢNG ỦY XÃ NGOK RÉO. 

Sáng 20/10, đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tới thăm và làm 

việc với Đảng ủy xã Ngọk Réo. Tham gia cùng đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn 

Trung Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn 

Hữu Tháp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan 

và huyện Đăk Hà. 

 Tại buổi làm việc, xã Ngọk Réo đề nghị tỉnh xem xét cho hưởng 100% phụ cấp đối 

với chức danh kiêm nhiệm 

Bí thư chi bộ đồng thời là 

trưởng thôn; đề xuất tỉnh, 

huyện quan tâm sớm bố trí 

kinh phí đầu tư tuyến đường 

giao thông trọng điểm từ 

thôn Kon Bơ Băn đi thôn 

Kon Jong, Kon Hơ Drế với 

tổng chiều dài tuyến 4,7km, 

kết nối 03 thôn phía Nam 

với trung tâm xã và các thôn 

trên địa bàn.  

Sau khi nghe lãnh đạo 

UBND tỉnh, các ngành liên 

quan và huyện Đăk Hà trao 

đổi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và 

Nhân dân xã Ngọk Réo đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và đạt 

một số kết quả tích cực. 

Để phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy đề nghị xã Ngọk Réo cần ban hành các nghị quyết chuyên đề để thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT-XH của xã, làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai. Cán bộ xã phải sâu sát dân, “cầm tay chỉ việc”, không hô hào chung chung, thường 

xuyên kiểm tra, giám sát; xác định các loại cây, con chủ lực trong phát triển kinh tế cho 

bà con như cây mắc ca, cà phê, chăn nuôi (dê, bò, trâu, heo) để bà con vươn lên thoát 

nghèo bền vững. 

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà chỉ đạo Đảng ủy xã Ngọk Réo 

rà soát, đánh giá kỹ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2021 trên địa bàn 

xã; làm rõ các chỉ tiêu có khả năng không đạt và nguyên nhân để có biện pháp lãnh đạo, 

chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất. 

Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi một số diện tích 

cây trồng hiệu quả thấp bời lời, mì sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như 

cây mít, sầu riêng, mắc ca. Hướng dẫn người dân áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản 

xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.  

Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 

đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra; lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn 

từng bước xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sản xuất và đời 
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sống của người dân; vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp, nâng cao thu nhập cho người 

dân. 

Phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

của hợp tác xã hiện có và vận động, tạo điều kiện để thành lập các hợp tác xã nông 

nghiệp kiểu mới; đồng thời xây dựng một số mô hình tổ hợp tác để các thành viên giúp 

nhau học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm, sâu sát cơ sở; thực 

hiện có hiệu quả việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ để tuyên truyền, vận 

động người dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, gắn với triển khai có hiệu 

quả 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. 

Đồng chí đề nghị huyện Đăk Hà quan tâm cấp quyền sử dụng đất cho dân đối với 

diện tích đất chồng lấn; báo cáo cụ thể nhu cầu trồng rừng của người dân, đề xuất vướng 

mắc, khó khăn, kiến nghị gửi UBND tỉnh. Các sở, ngành của tỉnh, huyện Đăk Hà thường 

xuyên theo dõi, hướng dẫn và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của xã Ngọk Réo trong 

thời gian tới. 

 

2. HUYỆN ĐĂK HÀ THÍCH ỨNG NHANH CHÓNG VỚI DỊCH BỆNH 

COVID-19. 

Trên địa bàn huyện Đăk Hà đã ghi nhận những trường hợp F0 ngoài cộng đồng 

(tính đến ngày 29/10, đã ghi nhận 5 ca trong cộng đồng). Cùng với việc huy động tối 

đa lực lượng truy vết, kiểm soát, khống chế dịch bệnh, huyện Đăk Hà đã triển khai 

nhiều biện pháp nhằm ổn định các hoạt động kinh tế, xã hội tại địa phương. 

Ngay khi có thông tin trên địa bàn huyện ghi nhận các ca bệnh dương tính với 

Covid – 19, chiều ngày 21/10, nhiều người dân trên địa bàn các xã Hà Mòn, Đăk Mar, 

Đăk La và thị trấn Đăk Hà đã đổ xô đi mua hàng hóa thiết yếu tích trữ. Để ổn định thị 

trường trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà có công văn yêu cầu các xã, 

thị trấn nắm bắt tình hình, kiểm soát thị trường, tuyên truyền, vận động các cửa hàng, đại 

lý trên địa bàn ổn định kinh doanh, thực hiện bình ổn các mặt hằng lương thực, thực 

phẩm thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân và các sản phẩm, hàng hóa 

phục vụ phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các tiểu thương ổn 

định hoạt động kinh doanh, mua bán, trao đổi hàng hóa, không đầu cơ, tích trữ và tăng 

giá các mặt hàng thiết yếu.  

Cùng với ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, công tác dạy và 

học trên địa bàn huyện Đăk Hà vẫn được triển khai và đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch. Để thích ứng kịp thời với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong trường 

học, các trường đã chủ động phân chia học sinh các lớp theo ca, đảm bảo giãn cách trong 

lớp, bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tại các phòng học, tuyên truyền vận động phụ huynh và 

học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ 

Y tế.  

Để thực hiện tốt công tác giám sát, theo dõi các công dân đang thực hiện cách ly, 

theo dõi sức khỏe tại nhà. Huyện Đăk Hà chỉ đạo triển khai đến các xã, thị trấn quản lý 

chặt chẽ các đối tượng thuộc diện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, các đối tượng có yếu 

tố dịch tễ liên quan (kể cả người nhà của đối tượng cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà), 
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không để xảy ra trường hợp đang cách ly tại nhà bị dương tính với SAR-CoV 2 

hoặc tái dương tính, làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.  

Đối với các trường hợp chuẩn bị kết thúc cách ly tập trung, Ban Quản lý cơ sở cách 

ly phải thông báo cho chính quyền địa phương biết để kiểm tra điều kiện cách ly tại nhà. 

Trường hợp gia đình đảm bảo các điều kiện để cách ly tại nhà theo quy định thì chính 

quyền địa phương bố trí phương tiện vận chuyển người kết thúc cách ly tập trung về bàn 

giao cho gia đình, ban hành quyết định cách ly tại nhà, yêu cầu viết cam kết thực hiện 

nghiêm quy định về cách ly tại nhà, tuyệt đối không tiếp xúc với người nhà và tăng 

cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc cách ly theo quy định. Nếu công dân cách ly tại 

nhà và người nhà chấp hành không tốt (có tiếp xúc với nhau) thì tiến hành cách ly cả gia 

đình, yêu cầu không được ra khỏi nhà, không tiếp xúc với bên ngoài; đồng thời, chính 

quyền, các tổ chức đoàn thể, tổ cộng đồng phòng, chống dịch sẽ hỗ trợ cung cấp lương 

thực, thực phẩm cho hộ  gia đình thực hiện cách ly.  

Đối với các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà nhưng gia đình không đảm bảo 

các yêu cầu theo quy định thì tuyên truyền, vận động người kết thúc cách ly tập trung tiếp 

tục ở lại khu cách ly thêm 07 ngày để  theo dõi sức khỏe. Công dân không đồng ý ở lại 

khu cách ly tập trung, các xã, thị trấn đã trưng dụng các điểm trường, nhà rông, nhà văn 

hóa, hoặc một số ngôi nhà không sử dụng tại địa phương để đưa công dân không đảm bảo 

điều kiện cơ sở vật chật thực hiện cách ly tại nhà vào tiếp tục quản lý, theo dõi. Có thể 

thấy các mô hình này bước đầu phát huy được hiệu quả, tránh phát sinh những trường 

hợp dương tính trong cộng đồng sau thời gian cách ly tập trung. 

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Nhân dân thực 

hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống  dịch 

COVID-19, nhất là làm cho người dân hiểu và chấp hành nghiêm quy định, quy trình về 

cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền 

địa phương, Tổ cộng đồng phòng, chống dịch bệnh, các tổ chức ở thôn (làng), khu dân cư 

và Nhân dân trong việc quản lý, giám sát các trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe tại 

nhà, kịp thời phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các 

trường hợp vi phạm. 

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng với các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh, các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Đăk Hà được giữ vững, ổn định. 

 

3. LẤY Ý KIẾN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021-2030. 

UBND huyện Đăk Hà đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác quy hoạch, sử 

dụng đất giai đoạn 2011 – 2020 và lấy ý kiến của ngành chuyên môn, các xã thị trấn về 

phương án quy hoạch, sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030. Đồng chí Hà Tiến – PBT 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự có đồng chí Ka Ba Thành – TUV, 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban 

Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện. 

Theo kết quả rà soát, đến ngày 31/12/2020, huyện Đăk Hà có tổng diện tích tự 

nhiên 84.503 hecta. Trong đó, đất nông nghiệp có 75.322 hecta, chiếm 89,14%; Đất phi 

nông nghiệp 6.256 hecta, chiếm 7,4% và 2.925 hecta đất chưa sử dụng, chiếm 3,46% 

tổng quỹ đất. Bình quân đất tự nhiên là 11.036 m2/người. 
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Trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, hiện trạng sử 

dụng đất, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, tiềm năng đất đai, quan điểm khai thác sử 

dụng đất, định hướng sử dụng đất trên địa bàn… Tại phương án Quy hoạch sử dụng đất 

của huyện Đăk Hà giai đoạn 2021 – 2030, các chỉ tiêu sử dụng đất đã được cân nhắc, tính 

toán, cân đối kỹ lưỡng để vừa tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất đã được cấp trên phân bổ, vừa 

đảm bảo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, địa phương. Cụ thể, quy hoạch đến 

năm 2030, huyện có tổng số 419 dự án sử dụng đất với tổng số 84.503 hecta. Trong đó, 

có 70.849 hecta đất nông nghiệp, chiếm 83,8%; 11.463 hecta đất phi nông nghiệp, chiếm 

13,57 và giảm diện tích đất chưa sử dụng xuống 2.190 hecta, chiếm 2,59% so với tổng 

diện tích đất tự nhiên toàn huyện.  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến liên quan đến các nội 

dung như: bổ sung thêm quỹ đất cho giáo dục, an ninh – quốc phòng và các thiết chế văn 

hóa tại các xã theo các chỉ tiêu xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt đô thị loại IV và thực hiện 

chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu nổi trội 

theo từng lĩnh vực; Quy hoạch, bố trí quỹ đất thực hiện các Đề án trồng rừng tập trung, 

hạn chế tình trạng xâm lấn đất lâm nghiệp để đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng theo Nghị quyết 

Đại hội Đảng các cấp đề ra; Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các đề án quy hoạch, sử 

dụng đất theo hướng bền vững, phát huy hết tiềm năng, lợi thế quỹ đất tự nhiên. ƯU tiên 

bố trí quỹ đất để quy hoạch xây dựng hạ tầng công cộng, đáp ứng nhu cầu văn hóa, giải 

trí của nhân dân. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị tư vấn, đồng thời nhấn mạnh quy hoạch 

sử dụng đất là căn cứ quan trọng, trên cơ sở đó để thực hiện và đưa ra kế hoạch phát triển 

kinh tế – xã hội của địa phương. Đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp Phòng tài nguyên môi 

trường, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn để thống nhất, cập nhật những nội dung 

vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 theo đúng quy định và yêu 

cầu phát triển KT – XH, đảm bảo QP - AN; các phòng ban chuyên môn, UBND các 

phường xã phải rà soát kỹ nhu cầu sử dụng đất của năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2030 để 

đảm bảo kế hoạch, quy hoạch được xây dựng bài bản, có tầm nhìn xuyên suốt cả giai 

đoạn. Đơn vị tư vấn phối hợp các địa phương khi lấy ý kiến nhân dân đảm bảo tạo được 

sự đồng thuận, thống nhất của người dân trong quá trình triển khai thực hiện. 

 

4. THÔN THỐNG NHẤT – XÃ HÀ MÒN ĐẠT CHUẨN KHU DÂN CƯ 

NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2021. 

Ngày 18/10, UBND xã Hà Mòn (huyện Đăk Hà) tổ chức công bố Quyết định của 

UBND huyện Đăk Hà về công 

nhận thôn Thống Nhất, xã Hà 

Mòn đạt chuẩn khu dân cư 

NTM kiểu mẫu năm 2021. 

Thôn Thống Nhất, xã Hà 

Mòn là 1 trong 6 khu dân cư 

được UBND tỉnh chọn xây dựng 

Khu dân cư NTM kiểu mẫu trên 

địa bàn tỉnh. Thôn có 135 hộ với 

tổng diện tích tự nhiên trên 258 
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hecta. Qua 3 năm thực hiện xây dựng NTM nâng cao và khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn 

hiện có 01 đường trục chính rộng 6m, dài 1.345m được nhựa hóa, bố trí 09 biển báo hiệu 

đường bộ, có cây xanh bóng mát theo đúng quy chuẩn hiện hành và lắp đặt Camera an 

ninh. Trên 1.200m đường ngõ xóm được bê tông đạt chuẩn và lắp bóng điện công lộ. 

100% nhà ở trong thôn có kiến trúc phù hợp, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, có đủ 3 công 

trình vệ sinh cơ bản. 100% hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đúng quy cách kỹ 

thuật, có sử dụng bể biogas hoặc chế phẩm sinh học, chống gây ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh 

môi trường. Thôn có Khu thể thao rộng hơn 1.000m2; Nhà văn hóa được đầu tư xây dựng 

với tổng diện tích 1.383m2, có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn và bố trí một số 

dụng cụ TDTT phù hợp với nhu cầu tập luyện của nhân dân. Đến cuối năm 2020, thôn 

không còn hộ nghèo, cận nghèo; thu nhập bình quân trên địa bàn đạt 51,284 triệu 

đồng/người/năm, cao hơn 20,1% thu nhập bình quân của xã. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 

93,33% trên tổng số 135 hộ. Tỷ lệ người dân tham gia các hoạt động cộng đồng do địa 

phương, đoàn thể phát động đạt gần 100%. Thôn được công nhận khu dân cư đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” liên tục từ 03 năm trở lên. 

Căn cứ Quyết định số 965, ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Bộ 

tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 

– 2020. UBND huyện Đăk Hà đã ban hành Quyết định công nhận thôn Thống Nhất đạt 

chuẩn 10/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2021. 

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Hà Mòn đã khen thưởng cho 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu 

giai đoạn 2019 – 2021. 

 

II. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: 

1. MỨC HỌC PHÍ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

CÔNG LẬP NĂM 2021-2020. 

Tại Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND ngày 22/10/2021, HĐND tỉnh ban hành 

quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-

2022 và không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Kon Tum. Cụ thể: 

Mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự 

đảm bảo chi thường xuyên, cụ thể: (a) Cấp học mầm non và cấp học trung học phổ thông: 

52.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 1, 30.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 2 

và 25.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 3; (b) Cấp học trung học cơ sở: 40.000 

đồng/học sinh/tháng đối với vùng 1, 23.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 2 và 

19.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 3. 

 Vùng 1: Gồm 6 phường: Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Quang Trung, Duy 

Tân, Trường Chinh của thành phố Kon Tum; Vùng 2: Gồm 4 phường của thành phố Kon 

Tum (Ngô Mây, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi) và 6 thị trấn thuộc 6 huyện: Đăk 

Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy (trừ các thôn đặc biệt khó khăn theo 

quy định hiện hành); Vùng 3: Thị trấn Măng Đen, các xã còn lại và các thôn đặc biệt khó 

khăn theo quy định hiện hành. 
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 Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo 

dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn theo quy định trên. 

 Trường hợp tổ chức học trực tuyến (học online) hoặc vừa tổ chức học trực tuyến 

vừa tổ chức học trực tiếp, cơ sở giáo dục công lập được áp dụng mức thu bằng mức học 

phí tại quy định này. Không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học. 

 Nghị quyết cũng quy định thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em 

mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, 

cơ sở đào tạo khác theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Ngân sách 

Nhà nước cấp bù cho các cơ sở giáo dục có đối tượng không thu học phí đối với cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên theo 

phân cấp ngân sách hiện hành. 

 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (ngày 22/10/2021); bãi bỏ Nghị 

quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 

số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định giá dịch vụ 

giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021 

cho năm học 2021-2022. 

 

2. HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH 

HƯỞNG BỞI COVID-19. 

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116 ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp. 

Nguồn kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết 

năm 2020. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất 

vào ngày 31/12/2021. 

 

https://kontum.gov.vn/VanBan/Details/6805
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Theo Nghị quyết này, hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời 

điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự 

nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên). 

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao 

động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 

30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp 

luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. 

 

3. QUY ĐỊNH MỚI VỀ TIẾP CÔNG DÂN, TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ KHIẾU 

NẠI, TỐ CÁO. 

Đây là nội dung được nêu trong Thông tư 04 của Thanh tra Chính phủ về quy trình 

tiếp công dân và Thông tư 05 cũng của Thanh tra Chính phủ quy định về tiếp nhận đơn 

thư khiếu nại, tố cáo có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 

Thông tư 04 chỉ rõ, sẽ từ chối tiếp công dân và giải thích lý do từ chối, đồng thời 

báo cáo với người phụ trách nếu đó là: Người say rượu, bia; người mắc bệnh tâm thần 

hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi; Người có hành vi 

đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ 

hoặc có các hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân. 

Thông tư 05 quy định kể từ thời điểm ngày 15/11/2021, đơn thư khiếu nại tố cáo 

bằng tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch được công chứng sẽ được tiếp nhận xử lý. 

Trong khi trước đây, chỉ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo được viết bằng ngôn ngữ duy 

nhất là tiếng Việt.  

 

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

DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ”: 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ 19 ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM. 

Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 Quy định 19 điều đảng viên không được 

làm (Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 47-QĐ/TW): 

Điều 1: Nói, viết, làm trái hoặc không 

thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ 

Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, 

quy chế, quyết định của Đảng; làm những 

việc mà pháp luật không cho phép. 

Điều 2: Không chấp hành các 

nguyên tắc tổ chức và hoạt động của 

Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các 

chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ 

chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có 

thẩm quyền cho phép (Điều 7 trong Quy định 47 trước đây, có bổ sung) 
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Điều 3: Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ 

lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không 

bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần 

chúng. (Quy định mới) 

Điều 4: Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật 

của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, 

tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình 

thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước (Điều 2 Quy định 47 trước đây, có bổ sung) 

Điều 5: Viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tải tin, 

bài sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Sáng tác, sản 

xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, 

trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã 

hội; tán phát bài viết, bài nói, phỏng vấn, hồi ký, phim, ảnh không đúng quy định. 

(Điều 3 Quy định 47 trước đây, có bổ sung) 

Điều 6: Tố cáo có nội dung mang tính bịa đặt; cùng người khác viết, ký tên trong 

đơn tố cáo; viết đơn tố cáo giấy tên, mạo tên. Gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo 

dưới mọi hình thức đến nơi không có thẩm quyền giải quyết. (Điều 5 Quy định 47 trước 

đây, có điều chỉnh ngắn gọn, rõ ràng hơn) 

Đe doạ, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định 

của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; kích động, xúi giục, 

mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo (Quy định mới) 

Điều 7: Tổ chức, tham gia các tổ chức, hội trái quy định của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; biểu tình, tụ tập đông người gây mất trật tự, an ninh. (Điều 6 Quy định 47 

trước đây, có bổ sung) 

Điều 8: Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết 

nội bộ. Lợi dụng việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng, Nhà nước để đả kích, vu cáo, 

xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với tổ chức, cá nhân. (Điều 4 Quy định 47 

trước đây, có điều chỉnh ngắn gọn, rõ ràng hơn) 

Điều 9: Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập không trung 

thực. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc 

tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước 

ngoài trái quy định. (Điều 13 Quy định 47 trước đây, có điều chỉnh ngắn gọn, bổ sung) 

Điều 10: Chủ trì, tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái quy định của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước. Thực hiện không đúng quy định trong quản lý đầu tư, xây 

dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước (Điều 11 

Quy định 47 trước đây, có kết hợp một số nội dung tại Điều 9 Quy định 47) 

Điều 11: Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện 

nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp 

quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm 

khác. Không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Can 

thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) 

và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi. Lợi dụng chủ 
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trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực 

hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng 

và pháp luật của Nhà nước. (Điều 8 Quy định 47 trước đây, có bổ sung, kết hợp một số 

nội dung trong Điều 11 Quy định 47) 

Điều 12: Có hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay, can thiệp, tác động 

dưới mọi hình thức đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được tiếp nhận, 

tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, phong 

tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ trái quy 

định (Điều 10 Quy định 47 trước đây, có bổ sung, lược bỏ) 

Điều 13: Can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm 

toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để 

bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình 

phạt cho người khác (Quy định mới) 

Điều 14: Tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi 

giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt 

động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. (Điều 12 Quy định 47 trước 

đây, có bổ sung) 

Điều 15: Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có 

trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, 

cơ quan, doanh nghiệp. (Điều 14 Quy định 47 trước đây, có bổ sung) 

Điều 16: Không thực hành tiết kiệm, để xảy ra thất thoát, lãng phí trong việc quản 

lý, sử dụng tài chính, tài sản công; mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công trái quy định. 

(Điều 15 Quy định 47 trước đây, có điều chỉnh ngắn gọn) 

Điều 17: Can thiệp, tác động để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, 

bên vợ (chồng), bản thân và người khác đi du lịch, học tập, chữa bệnh bằng nguồn tài trợ 

của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vực theo dõi, quản lý. (Điều 16 

Quy định 47 trước đây, có điều chỉnh ngắn gọn) 

Điều 18: Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; sử dụng các chất ma tuý; 

sử dụng rượu, bia không đúng quy định hoặc đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác. 

Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình xa hoa, lãng phí 

hoặc nhằm mục đích vụ lợi. Thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội; có 

hành vi bạo lực trong gia đình; vi phạm chính sách dân số; sống chung với người khác 

như vợ chồng, vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài. (Điều 17 Quy định 47 

trước đây, có bổ sung, kết hợp nội dung Điều 19 Quy định 47) 

Điều 19: Mê tín, hoạt động mê tín; ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất hợp pháp 

hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi. (Điều 18 Quy định 47 trước 

đây, có điều chỉnh, cụ thể) 

Quy định này thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp 

hành Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm. 

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10 NĂM 2021. 
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- 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; 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; 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. 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 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. 

 

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

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: 

A YĂO – NGHỆ NHÂN ĐA TÀI 

Đến làng Kon Trang Long Loi (thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà), không khó để hỏi 

thăm đường đến nhà nghệ nhân A Yăo (60 tuổi). Ông là người có khả năng chơi và sáng 

chế được nhiều loại nhạc cụ dân tộc. Đặc biệt, ông còn nổi tiếng là một người đan lát giỏi 

và tâm huyết với việc truyền nghề cho thế hệ trẻ. 

Chúng tôi đến thăm nghệ nhân A Yăo khi ông đang ngồi trước nhà để đan lát một 

số vật dụng trong gia đình. Ngoài những lúc lên rẫy, hàng ngày ông vẫn duy trì việc đan 

lát như một niềm đam mê 

đã ăn sâu vào máu của 

mình. Ngày nào không 

làm, ông cảm thấy như 

thiếu thiếu một điều gì 

đó. Phía trong căn nhà, 

nghệ nhân A Yăo treo và 

cất giữ nhiều vật dụng 

bằng tre, mây mà ông tự 

đan và một số loại nhạc 

cụ dân tộc phổ biến như 

ting ning, kơ ni... Vừa 
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làm việc và trò chuyện với chúng tôi, ấy vậy chẳng mấy chốc mà ông đã hoàn thiện tấm 

mây tre còn dang dở qua đôi tay điêu luyện của mình. 

Nghệ nhân A Yăo kể rằng, ông sinh ra và lớn lên tại làng từ nhỏ trong một gia đình 

có nhiều người là nghệ nhân nổi tiếng. Cha ông lại là một người đan lát giỏi nên đã 

truyền nghề cho ông từ rất sớm. Sau này khi lớn lên, với vốn nghề sẵn có được cha 

truyền lại cùng với sự đam mê, chịu khó, ham học hỏi của mình, ông đã được các nghệ 

nhân trong làng chỉ bảo thêm nhiều môn nghệ thuật và nghề truyền thống khác. 

Nghệ nhân A Yăo bộc bạch, từ nhỏ đã được cha căn dặn là phải biết và thạo nghề 

truyền thống như một công việc để mưu sinh và để tiếp nối cha ông. Tuy được cha truyền 

nghề từ nhỏ nhưng mãi đến năm 14 tuổi ông mới bắt đầu đam mê với nghề. Chính đam 

mê đã thôi thúc ông tự mày mò, học hỏi các nghệ nhân khác trong làng và không lâu sau 

ông đã thành thạo nhiều nghề như đan lát, chơi chiêng, nhạc cụ. 

Cặm cụi đan lát một lúc, ông A Yăo nghỉ tay và lấy ra một số vật dụng bằng mây tre 

đang sử dụng trong gia đình để giới thiệu cho chúng tôi. Ông cho biết, các vật dụng này 

đã được sử dụng nhiều năm nay nhưng chưa hề hư hỏng gì vì chúng được làm bằng cây 

mây già nên bền và đẹp lâu. Còn hiện tại, các sản phẩm ông đan chủ yếu bằng lồ ô và tre 

vì nguyên liệu mây đã hiếm, khó tìm hơn trước. 

“Sản phẩm đan lát sử dụng nguyên liệu mây mới đúng truyền thống của dân tộc. 

Nhưng vì nguyên liệu này đang khan hiếm dần, các nghệ nhân đan lát giờ chuyển sang 

dùng nguyên liệu dễ kiếm hơn như tre, lồ ô, sợi nhựa tổng hợp. Giá bán các vật dụng vì 

thế cũng rẻ hơn trước nhiều” – ông A Yăo cho biết. 

Nghệ nhân A Yăo cho biết, học nghề đan lát cần phải chịu khó thì mới có thể nắm 

vững các kỹ thuật đan lát truyền thống và tự tay đan những vật dụng cần thiết cho gia 

đình mình dùng. Với các sản phẩm đan lát, mỗi loại có kiểu dáng, kích cỡ và chức năng 

sử dụng khác nhau, phải nắm vững thì mới có thể làm ra được sản phẩm đẹp và chất 

lượng. Nghề đan lát là công việc đã giúp ông có thêm thu nhập và trang trải cho cuộc 

sống gia đình. 

Ngoài đan lát, nghệ nhân A Yăo còn nổi tiếng với khả năng âm nhạc, có thể biểu 

diễn đàn, hát thành thạo nhiều loại nhạc cụ, vì thế ông thường xuyên tham gia vào các lễ 

hội lớn nhỏ tại địa phương. Ông A Yăo có thể chơi và chế tác, sửa chữa được nhiều loại 

nhạc cụ như t’rưng, ting ning, klông pút, cồng chiêng…Ông từng đạt giải nhất tiết mục 

biểu diễn đàn ting ning tại Liên hoan đàn, hát dân ca và trình diễn trang phục truyền 

thống các dân tộc tỉnh Kon Tum được tổ chức tại huyện Đăk Hà. 

Nghệ nhân A Yăo chia sẻ, tình yêu với nhạc cụ truyền thống đã ngấm vào máu thịt 

ông từ lúc nhỏ. Lúc ấy, ông thường theo các cụ già trong làng để học hỏi từ những việc 

nhỏ nhất như tìm nguyên liệu đến cách đục, đẽo, vót những ống tre, ống nứa để làm đàn. 

Bằng đam mê và tự học, khi lớn lên, hầu hết các nhạc cụ ông đều có thể chơi và hòa tấu 

được với các nghệ nhân khác. 

“Khi còn nhỏ, mỗi khi thấy làng có lễ hội, tôi rất thích đến xem mọi người đánh 

cồng, đánh chiêng, chơi các loại nhạc cụ và bị hấp dẫn bởi những âm thanh ấy. Nghe 

nhiều thành quen và được các nghệ nhân để ý rồi chỉ dạy tận tình, chẳng mấy mốc mà tôi 

đã thạo nghề”- nghệ nhân A Yăo cho biết. 

Ý thức được sự quan trọng của những nghề truyền thống, nghệ nhân A Yăo còn 

dành nhiều tâm huyết để truyền dạy nghề cho lớp trẻ trong làng. Với kiến thức, kinh 
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nghiệm của mình, ông đã giúp nhiều trẻ em trong làng khơi dậy niềm đam mê và yêu 

thích với nghề truyền thống. Mỗi khi có dịp lễ hội, ông đều cùng các nghệ nhân khác 

hướng dẫn, tập luyện cho các lớp trẻ trong làng nhiều tiết mục hay và đặc sắc. 

Vào những ngày cuối tuần hoặc những dịp lễ hội, khi bà con dân làng tụ họp đông 

đủ, bên cạnh việc biểu diễn, ông A Yăo thường gọi những đứa trẻ tập trung lại để xem 

ông và các nghệ nhân khác biểu diễn và hướng dẫn kỹ thuật ngay tại chỗ.  Ông cho rằng 

việc truyền nghề như vậy để nhắc nhở thế hệ con cháu, dân làng biết yêu nghề, giữ nghề 

truyền thống mà ông cha để lại. 

“Tôi tham gia nhiều đội nghệ nhân trong làng để biểu diễn trong các ngày hội, liên 

hoan do huyện, tỉnh tổ chức và phục vụ du khách khi đến với làng. Ngoài biểu diễn, 

chúng tôi cũng luôn ý thức truyền nghề lại cho thế hệ trẻ để nghề truyền thống không bị 

mai một” – nghệ nhân A Yăo chia sẻ. 

Anh A Phong- Trưởng thôn Kon Trang Long Loi cho biết, ông A Yăo là một nghệ 

nhân gạo cội của làng và đa tài, thành thạo nhiều nghề truyền thống, có nhiều đóng góp 

trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương. Đặc biệt, nghệ 

nhân A Yăo cũng là hộ gia đình gương mẫu tại thôn, gia đình nhiều năm liền đạt gia đình 

văn hóa. 

Chia sẻ với chúng tôi, nghệ nhân A Yăo mong muốn, trong thời gian tới, các cấp, 

các ngành ở địa phương cần mở nhiều hơn những lớp nghề truyền thống để khơi dậy 

phong trào học nghề trong lớp trẻ, qua đó gìn giữ và phát huy được nghề truyền thống. 

Bên cạnh đó, cần quan tâm, hỗ trợ kết nối tìm đầu ra cho các sản phẩm truyền thống, 

trong đó có sản phẩm đan lát để bà con có thể sống được với nghề. 

Nghe cách ông trò chuyện và kể về nghề, ngắm nhìn những sản phẩm  truyền thống 

độc đáo được ông làm ra từ đôi bàn tay khéo léo, chúng tôi cảm nhận được niềm đam mê 

nhiệt huyết với nghề và khát khao được truyền, giữ nghề của nghệ nhân A Yăo. Hi vọng 

rằng, ông sẽ giữ mãi tình yêu với nghề và tích cực tham gia truyền dạy lại cho thế hệ trẻ 

của làng để văn hóa truyền thống không bị mai một. 

  

 


