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I. TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT: 

1. THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY XÃ 

ĐĂK PXY. 

Trong hai ngày 16-17/8, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí 

Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 

làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Đảng ủy xã Đăk Pxy và một số công ty, 

hợp tác xã trên địa bàn.  

* Chiều 16/8, Đoàn công tác đã thăm và làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất chế 

biến nông lâm sản Nghĩa Phát ở 

xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà). Sau 

khi đi tham quan thực tế khu vực 

sản xuất, trồng cây ăn quả của 

Công ty, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

đã làm việc và trao đổi một số 

nội dung với đơn vị. 

Phát biểu kết luận tại buổi 

làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh 

ủy Dương Văn Trang biểu dương 

Công ty TNHH Sản xuất chế 

biến nông lâm sản Nghĩa Phát đã 

tiên phong trong phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Đồng thời khẳng định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là chủ trương mà 

tỉnh đang khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng như người dân phát triển. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Công ty ngày càng phát triển, trở thành mô hình 

điểm của tỉnh để nhân rộng. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yều cầu chính quyền xã, huyện tạo mọi điều kiện để Công 

ty tồn tại và phát triển; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận 

động người dân có điều kiện hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển theo mô hình 

của Công ty; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của 

đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” đi vào thực 

chất, mang lại hiệu quả; đồng thời vận động những hộ DTTS tích cực lao động, trở thành 

người lao động lâu dài của Công ty… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Đăk Hà 

nghiên cứu nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để lồng ghép đầu tư xây 

dựng đường giao thông tạo điều kiện đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi; đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho 

Công ty theo các đề nghị của Công ty. 

* Sáng 18/7, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện 

Đức Nhân Đăk Psi, chủ đầu tư 2 nhà máy thủy điện Đăk Psi 1 và Đăk Psi 2. Sau khi kiểm 

tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đức Nhân 

Đăk Psi phải thực hiện đền bù xong cho 13 hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của dự án Nhà máy 

thủy điện Đăk Psi 2 như cam kết.  

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền xã Đăk Pxi và huyện Đăk Hà phải 

quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân; làm việc trực tiếp với Công ty, nhà 

máy để xử lý kịp thời những kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng do các công trình 



thủy điện gây ra; không để xảy ra tình trạng người dân khiếu kiện kéo dài; tuyên truyền, 

vận động người dân hiểu và chấp hành đúng các quy định khi đã được đền bù. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan của tỉnh phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền địa phương để cùng vào cuộc kịp thời xử lý những vướng mắc liên quan 

đến công tác đền bù thiệt hại cho người dân, nhất là thiệt hại phát sinh do các công trình 

thủy điện gây ra. 

Sau khi làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện Đức Nhân Đăk Psi và Nhà máy 

thủy điện Đăk Psi 2, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi kiểm tra khu vực nhà ở, đất 

sản xuất của 13 hộ dân, thôn Krong Đuân, xã Đăk Pxi bị ngập do ảnh hưởng của lòng hồ 

thủy điện Đăk Psi 2; kiểm tra thực tế khu vực đất sản xuất của 62 hộ dân bị ảnh hưởng 

lòng hồ thủy điện Đăk Psi 5; thăm nhà máy Thủy điện Đăk Psi 1 và thăm mô hình nuôi 

heo sọc dưa của hộ gia đình anh Lưu Hồng Nam, thôn Đăk Rơ Wang và Hợp tác xã 

Thương mại - Dịch vụ Bách Thắng, ở thôn Đăk Wek, xã Đăk Pxi. 

* Chiều 17/8, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi 

làm việc với Đảng ủy xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà. 

Tại buổi làm việc, xã Đăk Pxi đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thành hỗ trợ đền bù 

phát sinh cho các hộ bị ảnh hưởng do quá trình triển khai xây dựng công trình thủy điện 

trên địa bàn; có ý kiến với ngành điện lực sớm đầu tư nâng cấp lưới điện 3 pha để bà con 

đầu tư trang thiết bị, máy móc vào sản xuất nông nghiệp cũng như đầu tư vào lĩnh vực 

chế biến các mặt hàng nông 

sản; đầu tư xây dựng cầu kiên 

cố qua sông Đăk Pxi để bà 

con vận chuyển sản phẩm 

nông nghiệp; nâng cấp Tỉnh 

lộ 677 qua địa bàn do xuống 

cấp, hư hỏng nghiêm trọng.  

Biểu dương những 

thành tích đáng khích lệ về 

xây dựng nông thôn mới, 

phát triển kinh tế - xã hội thời 

gian qua của xã. Bí thư Tỉnh 

ủy đề nghị chính quyền xã 

phải năng động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, nhất là triển 

khai cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

đi vào thực chất để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. Phấn đấu mỗi năm phải thực 

hiện giảm được 10% tỷ lệ hộ nghèo. Để làm được điều này, cần nêu cao vai trò tiên 

phong gương mẫu của cán bộ, dảng viên trong tuyên truyền, vận động người dân hăng 

say lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời gắn 

với trách nhiệm của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo. 

Bí thư Tỉnh ủy gợi mở, Đảng ủy xã Đăk Pxi nghiên cứu ban hành Nghị quyết 

chuyên đề phù hợp với điều kiện, trình độ sản xuất của người dân trên địa bàn. Tuyên 

truyền, vận động Nhân dân tham gia trồng rừng và các loại cây trồng lâu năm có giá trị 

kinh tế cao như cấy Dổi xanh, cây mắc ca, cây ăn quả trên diện tích đất rẫy, cải tạo vườn 

tạp và phát triển chăn nuôi các loại gia súc có thể mạnh của địa phương. Các sở, ngành 



của tỉnh làm việc với các doanh nghiệp để có biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giao 

khoán trồng, quản lý và bảo vệ rừng... 

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND huyện Đăk Hà phối hợp với các sở, ngành liên quan 

giải quyết những kiến nghị của Đảng ủy xã Đăk Pxi tại buổi làm việc. Mong rằng Đảng 

ủy xã Đăk Pxi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng địa 

phương ngày càng phát triển. 

 

2. TRAO THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH 

XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

Ngày 19/8, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đăk Hà đã đến trao tặng Thư khen 

của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Bằng Khen của đồng chí Chủ tịch UBND fỉnh cho các tập 

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

cách Hồ Chí Minh năm 2021 trên địa bàn huyện.  

Tặng Thư khen và Bằng khen 

cho tập thể Công ty sản xuất chế biến 

nông lâm sản Nghĩa Phát; Bà Y Teh 

cộng tác viên y tế thôn Kon Gum Đăk 

Mút xã Đăk Mar; bà Phạm Thị Tuyết 

– Giám đốc Công ty TNHH một thành 

viên Nguyên Huy Hùng và cháu Hà 

Thị Hoài Thương học sinh lớp 8A, 

trường THCS xã Đăk Ngọk. Đồng chí 

Chu Văn Hiền – UVBTV Huyện ủy, 

trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy ghi 

nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có những thành tích xuất sắc trong việc đẩy 

mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng 

thời đề nghị các tập thể, cá nhân tiếp tục phấn đấu, học tập và rèn luyện, có những hoạt 

động, việc làm ý nghĩa thiết thực trở thành những tấm gương sáng tạo sức lan tỏa trong 

toàn xã hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 

Cùng với các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong dịp này, trong năm 2021 tập 

thể Chi bộ Văn phòng Huyện ủy; Đảng bộ và Chính quyền Nhân dân xã Đăk Ngọk và 

ông Nguyễn Hữu Tá – Bí thư Chi bộ TDP5, thị trấn Đăk Hà cũng được đồng chí Bí thư 

Tỉnh ủy tặng Thư khen và Bằng Khen của đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh có thành tích 

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

2021. 

 

3. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KIỂM TRA MỘT SỐ 

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TẠI HUYỆN ĐĂK HÀ. 

Sáng 26/8, đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

kiểm tra thực tế một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Đăk Hà. 

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum  

và một số sở liên quan. 



Kiểm tra thực tế 

Cụm Công nghiệp Đăk La 

ở huyện Đăk Hà, Chủ tịch 

UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn 

thống nhất phương án bàn 

giao Cụm Công nghiệp 

Đăk La về cho UBND 

huyện Đăk Hà quản lý. 

Trước đây, Cụm Công 

nghiệp này thuộc quản lý 

của Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh. Cụm công nghiệp 

có tổng diện tích trên 70 

ha với 7 dự án đăng ký đầu tư. Trong đó, 5 dự án đang triển khai hoạt động; 01 dự án 

chấm dứt hoạt động và 01 dự án vừa được thông báo giới thiệu địa điểm. Tính đến 

31/7/2021, gần 25 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư UBND tỉnh giao về đã hoàn thành giải 

ngân cho Cụm công nghiệp này. 

Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công là Trung 

tâm giống Nông – Lâm nghiệp huyện Đăk Hà thuộc Dự án Nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao của huyện. Giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai Dự án, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì làm việc với UBND 

huyện sớm bàn giao Trung tâm giống về cho địa phương quản lý để đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện Dự án. 

Đối với Dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk Hring, nay thuộc xã Đăk Long, 

huyện Đăk Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn cho rằng, việc thực hiện Dự án trước 

đây đã có nhiều sai sót thuộc về chủ đầu tư như cấp thiếu đất ở và đất sản xuất cho hộ 

dân, bố trí vị trí tái định cư chưa hợp lý dẫn đến tình trạng người dân không có đủ nước 

sinh hoạt. Thời điểm này, huyện cần có phương án khắc phục nhằm đảm bảo ổn định 

cuộc sống cho bà con. Chủ tịch UBND tỉnh gợi ý huyện nên tổ chức họp lấy ý kiến người 

dân, đồng thời đề ra phương án trước mắt giao đủ diện tích đất ở 800m2 cho mỗi hộ dân 

có nhu cầu định cư ổn định tại địa bàn; những hộ còn lại, huyện chủ động bố trí đất ở 

trong khu vực quy hoạch khác. 

Từng bước tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Dự án quy hoạch đường Trương 

Quang Trọng ở thị trấn Đăk Hà, Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra thực tế khu vực đường 

Trương Quang Trọng, đồng thời cho rằng: Để thông tuyến đường Trương Quang Trọng 

và giải quyết triệt để các vướng mắc liên quan, cấp ủy, chính quyền huyện Đăk Hà cần 

đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng của các hộ dân liên quan; tạo điều kiện để các hộ 

dân trong dự án được chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định. 

 Đồng thời kiểm tra, đánh giá hiện trạng thi công công trình kè chống sạt lở sông 

Đăk Pxi thuộc xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà. Công trình này có tổng vốn đầu tư 5,4 tỷ đồng, 

thi công tháng 4/2021 và đã đưa vào sử dụng sau 4 tháng xây dựng. 

 

II. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: 

1. CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC 

BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRÊN TOÀN QUỐC 



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 

1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên toàn quốc. Công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Nội dung công điện như sau: 

Trên thế giới và trong khu vực, dịch bệnh COVID-19 với biến chủng Delta hiện 

đang gia tăng nhanh chóng. Trong nước, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, có nơi rất 

nghiêm trọng, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía nam. Thực 

tiễn thời gian qua cho thấy các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương 

và thực hiện của các địa phương, đặc biệt là biện pháp giãn cách xã hội đã được áp dụng 

kịp thời, đúng đắn, đạt kết quả tích cực, dịch bệnh có chiều hướng giảm tại 13/23 địa 

phương thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ khi nào, 

ở bất cứ đâu. 

Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của các lực 

lượng tuyến đầu, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của 

cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ và tham gia của các tầng 

lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Để nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính 

mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bí 

thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan liên quan 

tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; trong đó đặc biệt lưu ý một số nội 

dung sau đây: 

I. TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ ĐẨY MẠNH HUY ĐỘNG SỰ 

THAM GIA CỦA NHÂN DÂN 

1. Kết hợp linh hoạt, hiệu quả giữa tập trung chỉ đạo và phân cấp thực hiện, bảo 

đảm đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa 

phương. Lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm 

phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch. Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của 

người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch; đây là trách 

nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, 

gia đình mình và cộng đồng. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân. 

Đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, yêu cầu thực hiện nghiêm 

Chỉ thị số 16/CT-TTg. Đối với địa phương thực hiện tăng cường giãn cách xã hội (như 

Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An), ngoài thực hiện 

nghiêm các quy định của Chỉ thị số 16/CT-TTg, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, 

“ai ở đâu ở đó”, cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường… và 

phải bảo đảm các yêu cầu y tế, lương thực, thực phẩm, dịch vụ thiết yếu và trật tự an toàn 

xã hội cho Nhân dân ngay tại xã, phường, thị trấn. 

2. Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về 

kết quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, 

thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả. Thành lập Trung tâm chỉ huy 

phòng, chống dịch các cấp do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân đứng đầu, quy định rõ 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ban hành quy chế hoạt động; phân công ứng trực 24/24 



giờ để kịp thời tiếp nhận, xử lý, báo cáo theo thẩm quyền mọi vấn đề liên quan phòng, 

chống dịch trên địa bàn. 

Phải ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, tùy tình 

hình, cần quan tâm chỉ đạo phát triển các mặt kinh tế - xã hội và các công việc quan trọng 

khác trên nguyên tắc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch. 

3. Huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy vai 

trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh, các đoàn thể xã hội, tổ chức tôn giáo, các tổ chức khác và cộng đồng 

doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch, nhất là vận động, hướng dẫn, giải thích, 

thuyết phục và yêu cầu người dân chấp hành nghiêm việc tăng cường giãn cách xã hội và 

các biện pháp phòng, chống dịch. 

4. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và 

lâu dài; không được tự mãn với kết quả phòng, chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ 

là, mất cảnh giác; phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

5. Đại dịch COVID-19 diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là sự xuất 

hiện của các biến thể mới, nguy hiểm; công tác phòng, chống đại dịch chưa có tiền lệ. Vì 

vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cần nêu cao tinh thần đoàn kết, 

thống nhất; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bám sát thực tiễn, cầu thị, khiêm tốn, lắng 

nghe; khi thực hiện cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, không cầu toàn, không nóng vội, 

vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình, đạt hiệu 

quả cao nhất. 

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, nhất là ở một số xã, phường, thị trấn. Các bộ, 

ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương khắc 

phục các hạn chế, yếu kém, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, nghiêm hơn, hiệu quả hơn 

các giải pháp: 

1. Giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế tối đa lây nhiễm dịch bệnh; phải 

thực hiện nghiêm, thực chất, kịp thời việc cách ly nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, 

không để “chặt ngoài lỏng trong”. Phải tranh thủ “thời gian vàng” giãn cách để kiểm soát 

dịch bệnh nhanh nhất có thể, không để dịch bệnh lây lan. 

2. Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt để phát hiện sớm, cách ly nhanh, 

phân loại kịp thời và điều trị phù hợp, hiệu quả người nhiễm COVID-19 theo quy định 

của Bộ Y tế. 

3. Điều trị giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu. Các địa phương chuẩn bị đầy đủ về cơ 

sở thu dung, chăm sóc điều trị người bệnh và người nhiễm COVID-19, bảo đảm đủ ô xy 

y tế, thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực y tế cho các cơ sở này. Tại các xã, phường, 

thị trấn đang thực hiện tăng cường giãn cách xã hội phải khẩn trương thiết lập các trạm y 

tế lưu động để bảo đảm hỗ trợ y tế, điều trị người nhiễm COVID-19. 

Tổ chức huy động, tập huấn và phân bổ nhân lực cần thiết cho các địa phương có số 

ca nhiễm lớn, nhiều bệnh nhân nặng. Huy động nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất y tế 

của các bộ, ngành, doanh nghiệp, tư nhân cho công tác điều trị. Bảo đảm việc phân loại, 

điều phối, chuyển tuyến kịp thời để điều trị tất cả bệnh nhân, đặc biệt đối với bệnh nhân 

có diễn biến nặng. 



4. Bảo đảm an sinh xã hội là trọng yếu. Tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, 

phải bảo đảm lương thực, thực phẩm, các dịch vụ thiết yếu cho người dân, nhất là người 

nghèo, người già, phụ nữ và trẻ em, nhóm người yếu thế, người dễ bị tổn thương; huy 

động mọi nguồn lực xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, 

hoạt động thiện nguyện, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. 

5. Vaccine, thuốc điều trị là chiến lược. Tiếp tục đẩy mạnh “ngoại giao vaccine” để 

có sớm nhất, nhiều nhất vaccine. Thúc đẩy mạnh mẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 

việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine trong nước. Khuyến khích các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhập khẩu vaccine nhưng phải bảo đảm vaccine thuộc 

danh mục Bộ Y tế cấp phép và rõ nguồn gốc xuất xứ. Bộ Y tế chịu trách nhiệm cấp phép 

nhập khẩu, kiểm định và tổ chức tiêm chủng. 

Tổ chức tiêm chủng miễn phí, an toàn, kịp thời, hiệu quả, không phân biệt các loại 

vaccine; không tổ chức tiêm dịch vụ có thu tiền. Thông tin đến người dân tinh thần 

vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất; khắc phục ngay tình trạng chờ đợi lựa 

chọn vaccine. 

Bộ Y tế tập trung chỉ đạo việc nhập khẩu, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản 

xuất trong nước thuốc điều trị COVID-19. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Y tế đề xuất cấp có thẩm quyền tăng phụ cấp cho 

lực lượng làm công tác tiêm vắc xin. 

6. Bảo đảm an dân, an ninh, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng, nhất là tại 

các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế 

xuất, các cơ sở sản xuất khác... Tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở 

giam, giữ, cơ sở cai nghiện, bảo trợ xã hội. Bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian 

mạng. 

7. Các địa phương chịu trách nhiệm: (a) Chủ động bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất 

theo phương châm “4 tại chỗ” để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng 

chỉ đạo của Trung ương, nhất là tại các địa phương thực hiện tăng cường giãn cách xã 

hội; (b) Ưu tiên nguồn lực, tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi 

chưa cần thiết, các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, sử dụng tiết kiệm quỹ dự 

phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính để tập trung cho phòng, chống dịch; (c) Có phương 

án và sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh để kịp thời hỗ trợ các địa phương khác khi có yêu cầu. 

8. Tăng cường công tác truyền thông, bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác. Giao 

01 đầu mối có thẩm quyền ở các cấp chủ động cung cấp thông tin thường xuyên cho 

người dân về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch. Chú ý lắng nghe tâm tư, 

nguyện vọng, phản ánh của người dân; kịp thời hướng dẫn, cổ vũ, động viên để Nhân dân 

biết, hiểu, đồng cảm, tin tưởng và tự giác thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp 

phòng, chống dịch. Phát huy vai trò quan trọng của toàn bộ hệ thống truyền thông, nhất là 

mạng lưới thông tin cơ sở. Lan tỏa những mô hình tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu 

quả của tổ chức và cá nhân. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu 

độc. 

9. Bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi. Các 

địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần chỉ kiểm tra 

tại điểm đi, điểm đến và bảo đảm các quy định an toàn phòng, chống dịch; bãi bỏ ngay 

các quy định không phù hợp. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành và các địa 



phương để xử lý linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận tải, lưu thông hàng hóa, 

nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch, phục vụ đời sống nhân dân và 

nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu... 

10. Duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên 

tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Các bộ, ngành, địa phương lắng nghe 

phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân và căn cứ tình hình thực tế, hướng dẫn, 

tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp 

thiết thực, hiệu quả; kịp thời đánh giá, sơ kết, tổng kết các mô hình như: “3 tại chỗ”, “3 

cùng”, “1 cung đường 2 điểm đến”, “doanh nghiệp xanh”… để rút kinh nghiệm, hoàn 

thiện và tổ chức thực hiện phù hợp với diễn biến tình hình. Lãnh đạo các cấp ở địa 

phương thường xuyên gặp gỡ, tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho 

doanh nghiệp tại địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn phòng, 

chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp. 

11. Các Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Lãnh đạo cấp 

ủy, chính quyền các cấp ở địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là người 

đứng đầu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giãn cách xã hội, tăng cường giãn cách xã 

hội và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Trung ương và chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Công điện này.  

Các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ tối đa cho các địa phương trong phòng, chống 

dịch; kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. 

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này, kịp thời báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề phát sinh. 

 

2. HỌC SINH TỰU TRƯỜNG VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI VÀO 

NGÀY 5/9/2021. 

Ngày 18/8, UBND tỉnh ban hành văn bản 2902/UBND-KGVX thống nhất khung 

kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Cụ thể, học sinh tựu trường và khai giảng năm học vào ngày 5/9/2021. 

Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I: Đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học, 

bắt đầu từ ngày 6/9/2021 và kết thúc trước ngày 16/1/2022, từ ngày 6-10/9/2021 được 

tính là “tuần làm quen” đối với học sinh lớp 1. Đối với giáo dục THCS và giáo dục 

THPT, bắt đầu từ ngày 6/9/2021, kết thúc trước ngày 9/1/2022. Đối với giáo dục thường 

xuyên, bắt đầu từ ngày 6/9/2021, kết thúc trước ngày 9/1/2022. 

Ngày bắt đầu học kỳ II, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II và kết thúc năm 

học: Đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học, bắt đầu từ ngày 17/1/2022, hoàn 

thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 

31/5/2022. Đối với giáo dục THCS và giáo dục THPT, bắt đầu từ ngày 10/1/2022, hoàn 

thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 

31/5/2022. Đối với giáo dục thường xuyên, bắt đầu từ ngày 10/01/2022, hoàn thành kế 

hoạch giáo dục kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022. 



Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung 

học cơ sở trước ngày 5/6/2022. Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp đầu cấp học năm học 

2022-2023 trước ngày 30/6/2022. 

 

3. THÊM NHIỀU QUYỀN LỢI MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI. 

Ngày 01/9/2021 là thời điểm có hiệu lực của Thông tư 06/2021 do Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội. 

Thông tư 06 có nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi đối với người 

tham gia BHXH bắt buộc, cụ thể như: 

- Bổ sung thêm trường hợp vợ tham gia 

BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế 

độ thai sản thì chồng vẫn được hưởng trợ cấp 

một lần khi vợ sinh con (trước đây chỉ quy 

định vợ không tham gia BHXH thì chồng mới 

được nhận khoản tiền này). 

- Trường hợp lao động nữ mang thai đôi 

trở lên thì chế độ thai sản được hưởng tính 

theo số lượng con đã sinh, không kể còn sống hay đã mất (trước đây chỉ giải quyết chế độ 

thai sản cho con còn sống). 

- Bổ sung thêm trường hợp phải tham gia BHXH bắt buộc là người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, đồng thời là người giao kết hợp đồng lao động từ 1 tháng 

trở lên. 

 

4. KHI LÀM SỔ ĐỎ KHÔNG CẦN NỘP BẢN SAO GIẤY TỜ TÙY THÂN. 

Thông tư 09/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư hướng dẫn Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 01/9/2021. Theo Thông tư 

này, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, 

lĩnh vực trong đó có lĩnh vực đất đai, người dân khi đi làm các thủ tục đăng ký đất đai, tài 

sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ) 

không cần phải nộp bản sao CMND, Căn 

cước công dân hoặc Sổ hộ khẩu. 

Thay vào đó, thông tin của người dân 

sẽ được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư. 

Ngoài ra, thông tư này cũng bổ sung 

02 trường hợp đăng ký biến động được 

cấp Sổ đỏ bao gồm: Thửa đất được tách ra 

để cấp riêng Sổ đỏ đối với trường hợp Sổ 

đỏ được cấp chung cho nhiều thửa; Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao 

gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định. 

Một trong những điểm mới khác của thông tư này là quy định cụ thể về việc ghi 

thông tin trên Sổ đỏ trong trường hợp người dân tự nguyện tặng cho một phần thửa đất, 

để làm đường giao thông, công trình thủy lợi hoặc công trình công cộng khác… 



 

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

DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ”: 

CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU CỐ TÌNH XUYÊN TẠC HÌNH ẢNH 

“BỘ ĐỘI CỤ HỒ” TRÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH 

Từ khi đại dịch COVID -19 bùng phát tới nay, hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến 

sĩ Quân đội nhân dân đã được huy động phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia 

giải quyết những vấn đề nóng bỏng tại các địa phương. Thế nhưng trên không gian mạng, 

một số tổ chức, cá nhân thù địch, cơ 

hội chính trị lại cố tình bóp méo, 

xuyên tạc, bôi xấu hình ảnh Bộ đội 

Cụ Hồ trên tuyến đầu chống dịch 

COVID-19. 

Những ngày Thành phố Hồ Chí 

Minh thực hiện giãn cách xã hội, 

hình ảnh các anh bộ đội đã trở nên 

quen thuộc. Những người lính không 

chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền, tuần 

tra canh gác, phân phát thực phẩm 

thiết yếu mà còn kiêm luôn việc đi 

chợ giúp người dân. 

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI CỤ HỒ 

Trong những ngày vừa qua, diễn biến tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ 

Chí Minh và các tỉnh phía Nam rất phức tạp. Quán triệt các chủ trương, nghị quyết của 

Đảng và Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, cùng với các đơn vị đứng chân tại địa bàn, Bộ Quốc phòng đã huy động hàng 

nghìn cán bộ, chiến sĩ từ các cơ quan, đơn vị phía Bắc tăng cường cho Thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh phía Nam. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã góp 

phần quan trọng cùng các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa 

phương giải quyết nhiều vấn đề, từng bước đẩy lùi đại dịch tại từng địa bàn. 

Nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh được xác định là 

nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội thời bình. Thực tế cho thấy để hoàn thành nhiệm vụ 

chính trị quan trọng này, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta phải đổ biết bao mồ hôi, công sức 

và cả hy sinh tính mạng. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội lên đường làm nhiệm vụ không hề do 

dự, tính toán thiệt hơn. Mặc dù hậu phương, gia đình cũng ngổn ngang những vất vả, lo 

toan, nhưng cán bộ, chiến sĩ Quân đội vẫn để lại mẹ già, cha yếu, con thơ, gác quyền lợi 

riêng để lên đường vì nhiệm vụ chung, chiến đấu với đại dịch, bảo vệ tính mạng, sức 

khỏe nhân dân. 

Không quản ngại khó khăn, gian khổ, bất chấp hiểm nguy bất cứ ở đâu xuất hiện 

điểm nóng về dịch COVID-19 là cán bộ, chiến sĩ Quân đội có mặt, xông pha trên tuyến 

đầu. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội chẳng nề hà bất cứ công việc gì, từ truy vết, sàng lọc, lấy 

mẫu, xét nghiệm, điều trị, tổ chức cách ly tập trung, tiêm vaccine…đến cung ứng lương 

thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, chăm lo bữa ăn, bảo đảm sinh hoạt cho nhân dân và 

người bệnh. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội đã thể hiện rõ phẩm chất cao quý Bộ 

đội Cụ Hồ. 



Trên khắp các ngả đường, tuyến phố, ngõ hẻm, khu dân cư thuộc Thành phố Hồ Chí 

Minh và các địa phương phía Nam, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ mang màu xanh quân 

phục đã trở nên thân quen với người dân. Sự có mặt kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ 

Quân đội đã tiếp thêm cho nhân dân niềm tin, nghị lực, quyết tâm để vượt qua khó khăn, 

đẩy lùi đại dịch COVID-19. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận trong và 

ngoài nước đã thấy rõ những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam 

không nề hà bất cứ công việc gì dù khó khăn, gian khổ đến đâu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ 

quân y thức trắng đêm, không kịp ăn, đói lả vì yêu cầu nhiệm vụ cấp cứu và điều trị bệnh 

nhân quá gấp gáp. Nhiều người cha, người mẹ là quân nhân suốt mấy tháng trời chỉ nghe 

tiếng, nhìn thấy mặt con qua điện thoại. Không ít cán bộ, chiến sĩ gia đình có người thân 

qua đời cũng không thể về chịu tang… Chứng kiến những hình ảnh, những câu chuyện 

cảm động ấy, nhiều người đã không cầm được nước mắt. 

Những suy nghĩ, cử chỉ, hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân 

dân Việt Nam trong đại dịch một lần nữa khẳng định tinh thần “Vì nhân dân quên 

mình”, “Vì nhân dân phục vụ”, kế thừa và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong 

tình hình mới.  

GIỌNG ĐIỆU CỦA NHỮNG NGƯỜI MANG TÂM ĐỊA ĐEN TỐI 

Thế nhưng trên mạng xã hội, Internet, một số tổ chức, cá nhân thù địch với Việt 

Nam móc nối với những phần tử cơ hội chính trị, những kẻ bất mãn mang tâm địa đen tối 

cố tình cắt ghép, ngụy tạo những bức ảnh, những vidio, clip... bóp méo, xuyên tạc, chế 

nhạo những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Một số kẻ đã đăng phát trên mạng xã 

hội những bài viết có nội dung suy diễn, chủ quan, phiến diện cố tình xuyên tạc chủ 

trương đưa Quân đội, Công an vào tham gia phòng, chống đại dich COVID-19 tại TP Hồ 

Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đáng lưu ý, trong một bài viết trên BBC tiếng Việt, có 

kẻ vẫn nhai lại luận điệu cho rằng việc huy động Quân đội tham gia chống đại dịch 

COVID-19 là trái Hiến pháp, pháp luật. Từ những lập luận mù mờ, suy diễn một chiều 

chúng rêu rao rằng việc sử dụng Quân đội là vì “lý do an ninh, quốc phòng” chứ không vì 

nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. 

Khi quân đội huy động các loại phương tiện kể cả máy bay, tàu thủy để vận chuyển 

lương thực - thực phẩm vào phía Nam giúp nhân dân thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ về phòng, chống dịch, thì có kẻ lại hoài nghi nói rằng: số lương thực – thực 

phẩm ấy phục vụ cho mấy nghìn quân ăn còn chưa đủ lấy đâu ra mà cung ứng, hỗ trợ 

nhân dân… Trên RFA (Đài Á Châu Tự Do), trong bài viết: “Chống dịch như chống giặc: 

Kẽm gai, quân đội, công an, pháo đài … sẽ còn thêm gì nữa?” khi bàn về việc bộ đội đi 

chợ, đảm trách cung cấp lương thực, thực phẩm cho dân, có kẻ cho rằng: “Quân đội đi 

chợ cho dân, dân sợ mất hồn!”. Tác giả bài viết này lý giải: “Bộ đội, công an vốn được 

huấn luyện, đào tạo để nhằm phục vụ cho sức mạnh trấn áp đối phương chứ nào phải để 

làm chuyện chi li nhỏ mọn là chợ búa…”. Khi xem những hình ảnh bộ đội đi chợ giúp 

dân, mang từng bao gạo, hộp mỳ tôm, chai dầu ăn, chai nước mắm.... đến trao tận tay 

từng nhà dân, có kẻ lại nói rằng quân đội “làm màu”, “đánh bóng”, “mỵ dân”... 

Tất cả những giọng điệu, chiêu trò ấy không nhằm mục đích nào khác là bóp méo, 

xuyên tạc chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch của Đảng và Chính phủ ta; hạ thấp uy 

tín của Quân đội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Quân đội, chia rẽ tình đoàn kết 

giữa Quân đội với nhân dân. 

NHỮNG HÀNH ĐỘNG VI PHẠM PHÁP LUẬT 



Trong nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã nêu rõ: thiên tai, dịch 

bệnh là những tình huống an ninh phi truyền thống, là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, 

toàn dân ta, trong đó Quân đội nhân dân là nòng cốt. Một trong những nhiệm vụ chính trị 

mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta giao cho Quân đội là giúp dân phòng, chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh. Đảng và Nhà nước ta xác định rõ: Đây là 

nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình. 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch COVID-19, việc huy động 

Quân đội xung kích trên tuyến đầu, kề vai sát cánh cùng các lực lượng chức năng và toàn 

dân chiến đấu với đại dịch là cần thiết và hoàn toàn đúng với chức năng, nhiệm vụ theo 

quy định của Hiến pháp, pháp luật và Nghị quyết của Đảng. Chủ trương đưa Quân đội 

vào giúp nhân dân phòng, chống đại dịch COVID-19 là thể hiện sự tin tưởng của Đảng, 

Nhà nước và nhân dân đối với Quân đội. Mặt khác Quân đội là lực lượng đặc thù được tổ 

chức chặt chẽ; huấn luyện, rèn luyện bài bản; có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn (nhất 

là lực lượng Quân y) và có truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân. Do đó việc đưa 

Quân đội vào giúp nhân dân phòng, chống đại dịch COVID-19 là hoàn toàn phù hợp và 

nhất định sẽ đạt hiệu quả cao. Mục tiêu trên hết, trước hết của chủ trương này không gì 

khác là bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân. 

Một trong những nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta giao 

cho Quân đội là giúp dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống 

dịch bệnh. Đây là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình. 

Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị được huy động giúp nhân dân phòng, chống 

dịch COVID-19 được quán triệt rất rõ nhiệm vụ, được tổ chức, quản lý, điều hành hoạt 

động chặt chẽ, thống nhất. Việc bảo đảm đời sống của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian 

làm nhiệm vụ được giao cho cơ quan hậu cần của các đơn vị phụ trách và đã được chuẩn 

bị chu đáo theo chế độ tiêu chuẩn quy định riêng. Việc vận chuyện lương thực, thực 

phẩm cung ứng giúp đỡ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã được 

Thủ tướng Chính phủ giao cho Quân đội chủ trì đảm nhiệm. Những chuyến hàng liên tiếp 

tới miền Nam trong những ngày qua là hoàn toàn phục vụ nhu cầu thiết yếu để người dân 

thực hiện nghiêm tinh thần “ai ở đâu ở đó” góp phần phòng, chống đại dịch. Ở đây không 

có chuyện vận chuyển lương thực - thực phẩm vào là để phục vụ cho lực lượng quân đội 

đang làm nhiệm vụ. 

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội lên đường làm nhiệm vụ họ không có động cơ, mục đích 

nào khác là phòng, chống đẩy lùi đại dịch COVID-19 để bảo vệ tính mạng, sức khỏe 

nhân dân. Mọi hoạt động, từng việc làm của Quân đội đều có sự phối hợp chặt chẽ với 

các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và được tổ chức chặt chẽ nhằm 

mang lại hiệu quả thiết thực, đến đúng địa chỉ cần giúp đỡ, hỗ trợ chứ không phải tùy 

hứng, làm theo phong trào, hô hào hình thức chung chung để “mỵ dân”, để “làm màu” 

hay “đánh bóng”… như một số kẻ “độc mồm, độc miệng” bóp méo, xuyên tạc. 

Những kẻ cố tình thông tin xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ 

trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19 là vi phạm pháp luật. Dư luận kiên 

quyết lên án và đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ, xử lý nghiêm minh theo 

pháp luật. 

Chúng ta không vì những giọng điệu xuyên tạc, bịa đặt ấy mà giảm đi tinh thần, ý 

chí, quyết tâm chiến đấu chống dịch. Cùng với tuyên truyền đấu tranh vạch trần những 

âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân thù địch và kẻ xấu, thông qua hoạt động báo 

chí, truyền thông, cần đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng, tạo sức lan tỏa những việc làm 



tốt, những nghĩa cử cao đẹp của các lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống dịch, trong 

đó có cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây vừa là việc làm cần thiết để xây 

dựng niềm tin cho nhân dân, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, vừa là biện pháp dùng 

cái đẹp dẹp cái xấu, dùng dư luận tích cực để lên án, phản bác đấu tranh với những luận 

điệu tiêu cực, xấu độc, vô lương tâm của những kẻ mang tâm địa xấu xa trên không gian 

mạng ở cả trong và ngoài nước. 

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THÁNG 9 NĂM 2021. 

1. Tuyên truyền thường xuyên: 

- 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; các chỉ 

thị, kết luận, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy1; 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 

                                                           
1 Thông báo những nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 06-5-2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030”. 
Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản 

bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.  
Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25-5-2015 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”. 

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền 
vững đến năm 2030"; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới"; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06-7-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường lãnh 

đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030"; Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10-6-
2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014  của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội". 

Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15-6-2021 của Bộ Chính trị “về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”. 
Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” 

gắn với Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 14-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ "về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện 

làm việc của công nhân lao động". 



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. Bộ Y tế khuyến cáo: Dược liệu Địa long không có tác dụng phòng, chống 

COVID-19 

Bộ Y tế khẳng định chưa cấp 

phép lưu hành cho bất kỳ sản 

phẩm có thành phần Địa long 

(giun đất) nào có tác dụng hỗ trợ, 

điều trị COVID-19, cũng chưa 

nhận báo cáo khoa học nào 

chứng minh Địa long hiệu quả với 

bệnh nhân COVID-19. 

Chiều 29/8, Bộ Y tế cho biết, 

lợi dụng tâm lý người dân về việc 

tìm kiếm các sản phẩm có tác dụng 

phòng, chống COVID-19, một số cá nhân sử dụng mạng xã hội và các phương tiện thông 

tin đại chúng đăng tải, chia sẻ những thông tin không chính xác, không có căn cứ khoa 

học, chưa được kiểm chứng về tác dụng hỗ trợ, điều trị COVID-19 của dược liệu Địa 

long trong thời gian qua. 

Theo Dược điển Việt Nam V thì dược liệu Địa long (tên khác: Giun đất) là toàn 

thân đã phơi hay sấy khô của con Giun. Địa long có vị mặn, tính hàn, công năng thanh 

nhiệt, trấn kinh, thông kinh lạc, bình suyễn, lợi niệu..., thường phối hợp trong các bài 

thuốc.  

Bộ Y tế khẳng định, đến thời điểm hiện nay, Bộ Y tế chưa cấp phép lưu hành cho 

bất kỳ sản phẩm có thành phần Địa long nào có tác dụng hỗ trợ, điều trị COVID-19, cũng 

chưa nhận được bất kỳ báo cáo khoa học nào chứng minh hiệu quả hỗ trợ điều trị 

COVID-19 của Địa long. 

Để đảm bảo an toàn, người dân không tự ý mua, sử dụng dược liệu, các sản phẩm từ 

dược liệu theo lời quảng cáo trên mạng xã hội khi thông tin chưa được kiểm chứng và 

chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, để tránh tiền mất tật mang./. 

 

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

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: 

GIÀ LÀNG A BƠ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC HỒ 

Là một điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số tỉnh Kon Tum, già làng A Bơ là tấm gương, là người dẫn dắt cho người dân 

làng Tua Tem. 

Xuất phát từ lòng yêu kính Bác Hồ, tại các thôn làng của người Xơ đăng ở tỉnh Kon 

Tum, việc học tập và làm theo gương Bác được người dân tự giác duy trì thực hiện.  Già 

làng A Bơ, Bí thư Chi bộ làng Tua Tem, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

là một điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Kon 

Tum. 



Những ngày cuối tháng 8, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh phía Nam diễn 

biến phức tạp, tại tỉnh Kon Tum đã có 21 trường hợp về từ vùng dịch dương tính với 

SARS-CoV-2. Trước nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan trong cộng đồng, Già làng A Bơ, 

Bí thư Chi bộ làng Tua Tem, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà thường xuyên đến từng gia 

đình tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh môi trường sống, sử dụng 

nước sát khuẩn, mang khẩu trang mỗi khi ra đường và trung thực khai báo khi có con em 

hoặc người thân về từ vùng dịch. 

Mỗi lời già A Bơ nói, người dân làng Tua Tem đều ghi nhớ và tự giác thực hiện. 

Khi được hỏi “bí quyết” về công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả cao, Già làng A 

Bơ cười vui, không có “bí quyết” gì cả, mình quan tâm, lo lắng cho cộng đồng là bà con 

hiểu lòng mình. 

 “Tôi luôn bám sát vào dân, thường xuyên đi đến tận gia đình để tuyên truyền cho 

dân về cách nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế; về sự đoàn kết trong khu dân cư, về việc 

học hành của con cháu. Đấy là chuyện không thể thiếu được" - Già làng A Bơ nói. 

Năm nay dù đã bước sang tuổi 70 song Già làng, Bí thư Chi bộ A Bơ vẫn hàng ngày 

có mặt khi ở làng trên, lúc lại xóm dưới. Cùng với tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình 

thì kinh nghiệm của một người từng là giáo viên, rồi làm công tác quản lý trường học 

cũng giúp già rất nhiều. Có phương pháp sư phạm cộng với khả năng diễn đạt tốt, chủ 

trương của Đảng, Nhà nước, của chính quyền các cấp qua già A Bơ đến với bà con rất 

nhanh, dễ hiểu và gần gũi. Cụ thể như việc thực hiện chủ trương phát triển Đảng trong 

đồng bào có đạo, Chi bộ làng Tua Tem mà già làm Bí thư có 11 đảng viên thì 10 đảng 

viên là người có đạo. 

Trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ làng Tua Tem luôn dẫn đầu trong 

số 9 Chi bộ thuộc Đảng bộ xã. 

Bí thư Đảng ủy xã Đăk Long Trần Ngọc Trực, cho biết: “Đảng bộ đánh giá việc 

triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Chi bộ này rất là tốt. Công tác triển khai đến từng 

đảng viên tốt. Có nhiều mô hình, cách làm rất hiệu quả. Đảng viên, nhân dân hưởng ứng 

rất tốt. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, Chi bộ và cá nhân đồng chí A Bơ được Đảng 

bộ xã giới thiệu, đề xuất đối với Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét tặng Giấy khen”. 

 

Già A Bơ (thứ hai từ trái qua) hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cà phê. 



Phát huy vai trò của mình, Già làng, Bí thư Chi bộ làng Tua Tem A Bơ đã có nhiều 

đóng góp cho sự phát triển chung của làng và của xã Đăk Long. Cách đây 7 năm thời 

điểm xã Đăk Long được thành lập tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm trên 73%. Nay con số này 

giảm còn 37,2%. Trong phát triển kinh tế cải thiện cuộc sống, già A Bơ vừa gương mẫu 

đi đầu, vừa chia sẻ kiến thức, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê, cao su; 

phòng bệnh cho trâu bò, phát triển đàn heo rừng lai… 

Ông A Sự, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Đắk Long cho biết, làng Tua Tem có 

125 hộ dân tộc thiểu số Xơ đăng, già A Bơ là ngọn cờ đầu trong phát huy tinh thần đoàn 

kết, tập hợp Nhân dân, là gương sáng của gia đình và cộng đồng. 

“Già làng A Bơ là người nhiệt tình, sống gương mẫu cho con cái trong nhà và cả 

trong thôn làng. Già làng A Bơ nói gì bà con đều nghe”  - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 

xã Đắk Long nói. 

Cùng với cuộc sống người dân ngày càng được cải thiện, những năm gần đây ở 

xã  Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, nhờ những ngọn cờ đầu như già A Bơ, 

nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Xơ đăng được giữ gìn, phát huy. Xã 

Đăk Long có 5 làng thì tất cả các làng đều dựng được Nhà rông đúng theo truyền thống 

của người Xơ đăng làm nơi sinh hoạt, học tập cộng đồng. Các đội cồng chiêng, múa 

xoang được duy trì và truyền lại cho thế hệ trẻ. Một số ngành nghề thủ công truyền 

thống, như đan lát, dệt vải…đang mở ra cơ hội cho người Xơ đăng ở đây phát triển kinh 

tế gia đình./. 

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên 

 

  

   


