
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 12-2021) 

A/ ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THÁNG 

* Thông tin thời sự về tình hình trong tỉnh, trong nước và thế giới; sinh hoạt chính 

trị tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các hoạt động chính trị, các ngày lễ lớn của đất 

nước, địa phương trong tháng[1]…cấp ủy, chi bộ lựa chọn những nội dung trong Bản 

tin Thông báo nội bộ tháng 12/2021 để sinh hoạt. Trong đó: 

1/ Chú trọng tuyên truyền Kết luận HNTW4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, 

đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành 

Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 

3-11-2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Tiếp tục 

tuyên truyền Kế hoạch 32-KH/TU ngày 28-10-2021 của BTV Tỉnh ủy cụ thể hóa Kết 

luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường 

và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tuyên truyền, nêu bật những 

kết quả đạt được về phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, 

xây dựng hệ thống chính trị, đối ngoại của địa phương, đất nước năm 2021 và phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; tuyên truyền sâu rộng, nâng 

cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương của Tỉnh ủy đối với 

việc xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực của tỉnh đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; thực hiện thắng lợi mục tiêu: "Xây dựng thành phố Kon Tum 

và huyện Kon Plông trở thành trung tâm kinh tế, giữ vai trò nòng cốt, có đóng góp 

quan trọng vào sự phát triển của tỉnh" (Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy). 

2/ Tuyên truyền hướng tới mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 gắn với tuyên 

truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tôn vinh 

những sản phẩm hàng hoá đạt chất lượng tốt; cảnh giác với các loại hàng giả, hàng 

nhái, hàng kém chất lượng trong dịp Tết. Tuyên truyền thông tin đối ngoại; công tác 

bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu 

xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới 

của đất nước.  

3/ Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội; tuyên truyền, 

vận động nhân dân hiểu, chấp hành nghiêm các cảnh báo thiên tai và lệnh di dời của 

cấp có thẩm quyền, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, lũ, sạt lở đất...gây 

ra, nhất là tính mạng, tài sản của nhân dân, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu xảy 

ra trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”; đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối 

năm, công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết và dịch bệnh 

COVID-19; nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính 

phủ về “Quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát  hiệu quả dịch 
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COVID-19”... 

B/ TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ 

I- THÔNG TIN THỜI SỰ 

1. THẾ GIỚI 

1.1. Từ ngày 31/10 - 05/11/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn 

đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham 

gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP 26), thăm 

làm việc tại Vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Chuyến công 

tác của Thủ tướng đã thành công tốt đẹp, thể hiện ở các nội dung sau: 

Thứ nhất, Thủ tướng đã có 02 bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu và 

tại sự kiện công bố Cam kết giảm phát thải methane toàn cầu. Trong bài phát biểu 

quan trọng tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh hai thông điệp 

chính: (1) Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu, đây 

là vấn đề ảnh hưởng đến mọi người dân nên phải có cách tiếp cận toàn dân; (2) Kêu 

gọi cần có công bằng, công lý về biến đổi khí hậu, các nước phát triển có trách nhiệm 

hỗ trợ các nước đang phát triển về tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực để có 

thể thực hiện thành công Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu. 

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hơn 

20 cuộc gặp, tiếp xúc bên lề với lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế. Tại các buổi 

gặp, nguyên thủ các nước và lãnh đạo các tổ chức quốc tế đều thể hiện sự coi trọng, 

mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. 

Thứ hai, chuyến thăm làm việc tại Vương quốc Anh và thăm chính thức Cộng hòa 

Pháp đạt được nhiều kết quả thực chất: (i) Anh và Pháp đều dành cho Thủ tướng 

và Đoàn Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu. Trong các cuộc hội đàm, hội 

kiến, lãnh đạo các nước bày tỏ coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, thống nhất 

những định hướng lớn, giao cho các Bộ, ngành triển khai các biện pháp hợp tác cụ 

thể nhằm tăng cường lòng tin chiến lược, quyết tâm đưa các khuôn khổ hợp tác với 

Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn 

nữa. (ii) Trong chuyến thăm Anh và Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành nhiều 

thời gian để tiếp lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các đối tác đã đầu tư và đang có ý 

định hợp tác đầu tư vào Việt Nam. Đặc biệt, với sự chứng kiến của Thủ tướng, gần 

60 bản ghi nhớ hợp tác đã được doanh nghiệp Việt Nam và các nước thoả thuận, tổng 

giá trị đầu tư cam kết lên đến hơn 30 tỷ USD. Trong lĩnh vực y tế và công tác ngoại 

giao vaccine: Các nước chia sẻ khó khăn của Việt Nam và đáp ứng tích cực đề nghị 

của Việt Nam. Pháp công bố viện trợ thêm gần 1,4 triệu liều vaccine phòng Covid-

19 qua kênh song phương và cơ chế COVAX, nâng tổng số liều vaccine Pháp hỗ trợ 

cho Việt Nam lên hơn 2 triệu liều; Anh khẳng định sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng 

lực y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng Covid-19; Công ty cổ 

phần vaccine Việt Nam và Công ty Astra Zeneca ký hợp đồng mua 25 triệu liều, 

nâng tổng số thoả thuận lên hơn 55 triệu liều và cam kết trong tháng 11 và tháng 



12/2021 toàn bộ số vaccine sẽ được đưa về Việt Nam, kịp thời thực hiện nhanh chóng 

mục tiêu tiêm vaccine toàn dân của Chính phủ. 

Chuyến đi của Thủ tướng đạt kết quả toàn diện, thực chất và cụ thể, hiện thực hoá 

đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng đề ra là độc lập, tự chủ vì hòa bình, 

hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn 

diện và sâu rộng, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 

phúc. 

1.2. Tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây 

- Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới 

(G20) diễn ra từ ngày 30-31/10/2021, tại thủ đô Rome, Italy. Hội nghị ra Tuyên bố 

chung, tập trung vào 03 chủ đề trọng tâm: (1) Trên lĩnh vực y tế, Tuyên bố G20 

khẳng định nỗ lực đảm bảo quyền tiếp cận kịp thời, bình đẳng và bao trùm đối với 

các loại vaccine, phương pháp điều trị và chẩn đoán cho các nước thu nhập trung 

bình và thấp. Các nhà lãnh đạo G20 cam kết phấn đấu đạt mục tiêu tiêm chủng cho 

40% dân số thế giới vào cuối năm 2021 và 70% vào giữa năm 2022; (2) Về biến đổi 

khí hậu, Hội nghị tái cam kết duy trì nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C và nỗ 

lực giới hạn trên 1,5 độ C vào giữa thế kỷ so với thời kỳ tiền công nghiệp; nỗ lực huy 

động 100 tỷ USD/năm đến năm 2025 để hỗ trợ các nước đang phát triển; tích cực 

huy động các nguồn tài chính công và tư để hỗ trợ phát triển năng lượng xanh, bền 

vững và bao trùm, sớm chấm dứt tài trợ cho việc sản xuất điện từ than; (3) Về kinh 

tế, các nhà lãnh đạo G20 cam kết hợp tác thúc đẩy phục hồi kinh tế. Hội nghị ghi 

nhận bước tiến “lịch sử” khi các nước G20 ủng hộ “rộng rãi và xuyên suốt” mức thuế 

tối thiểu toàn cầu 15% đối với các công ty đa quốc gia. Theo ước tính của OECD, 

việc thống nhất mức thuế tối thiểu sẽ giúp bổ sung khoảng 125 tỷ USD vào ngân 

sách các nước. 

- Mỹ chính thức mở lại biên giới sau 20 tháng đóng cửa vì Covid-19: Từ ngày 

08/11/2021, Mỹ chính thức mở lại biên giới trên bộ và trên không cho các du khách 

nước ngoài đã tiêm ngừa đầy đủ, sau 20 tháng đóng cửa. Tuy nhiên, việc nhập cảnh 

vào Mỹ sẽ được giám sát chặt chẽ. Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra kỹ việc tiêm 

ngừa Covid-19, theo đó du khách phải tiêm ngừa đầy đủ và cần có giấy xét nghiệm 

âm tính trong vòng 03 ngày trước khi du lịch. Các hãng hàng không cũng được yêu 

cầu phải triển khai hệ thống truy vết tiếp xúc. Biên giới trên bộ sẽ mở cửa theo 2 giai 

đoạn, trong đó từ ngày 08/11/2021, cho phép người đã tiêm ngừa được qua biên giới 

để thăm người thân, du lịch…; và từ đầu năm 2022 phải có giấy xác nhận tiêm ngừa 

với mọi trường hợp. Trước đó, nhằm làm chậm sự lây lan của đại dịch Covid-19, Mỹ 

đã đóng cửa các biên giới từ tháng 3/2020 đối với du khách từ nhiều nơi trên thế giới, 

bao gồm các nước châu Âu, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. 

1.3. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38, 39 (diễn ra từ ngày 26-28/10/2021) và 

sự tham gia của Việt Nam thể hiện trên một số kết quả nổi bật sau: Thứ nhất, 

ASEAN đoàn kết, nhất trí hướng tới xây dựng Cộng đồng. Đóng góp cho hòa bình, 



ổn định trong khu vực tiếp tục là mục tiêu chung của ASEAN nói chung và từng 

nước thành viên nói riêng. Thứ hai, các đối tác bên ngoài đặc biệt coi trọng ASEAN, 

cam kết cùng ASEAN hợp tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, hợp tác ứng 

phó với các thách thức đang nổi lên, trong đó có biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi 

trường, cạn kiệt tài nguyên. Bên cạnh đó, nội dung phục hồi bền vững được hầu hết 

các nước đặt ưu tiên, phấn đấu đạt được trong thời gian tới. Thứ ba, những nội dung 

liên quan đến hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực như Biển Đông, Myanmar, 

Triều Tiên, thu hẹp khoảng cách phát triển... tiếp tục được đề cập sâu rộng và trao 

đổi sôi nổi trong các hội nghị. Theo đó, tất cả các nước đều đánh giá cao vai trò trung 

tâm của ASEAN, sẵn sàng chia sẻ minh bạch về các bước đi của mình với khu vực 

và khẳng định hòa bình, ổn định là mục tiêu chung, thượng tôn pháp luật, đối thoại 

thẳng thắn, hợp tác hiệu quả là những công cụ chủ yếu để đạt tới mục tiêu này. Các 

nước đề cao tinh thần trách nhiệm, ứng xử minh bạch, quan hệ hài hòa là cơ sở cho 

quan hệ giữa các nước trong và ngoài khu vực. Thứ tư, Hội nghị ASEAN lần thứ 38 

và 39 đã ra Tuyên bố Chủ tịch, trong đó tái khẳng định cam kết củng cố Cộng đồng 

ASEAN, vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các thách thức cũng như 

thúc đẩy sự phục hồi toàn diện của ASEAN sau đại dịch. Hội nghị đã thông qua hơn 

100 văn kiện, bao gồm các tuyên bố, chiến lược, khung hợp tác, kế hoạch hành động, 

báo cáo, tài liệu tầm nhìn… trên nhiều lĩnh vực ở cả 3 trụ cột hợp tác của ASEAN. 

Kết thúc các hội nghị đã diễn ra Lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Brunei 

cho Campuchia… 

Trên tinh thần đoàn kết, hợp tác, sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách 

nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Việt Nam đã 

tham dự 14/17 hoạt động chính của các hội nghị. Tại các sự kiện, Thủ tướng Phạm 

Minh Chính đều có bài phát biểu quan trọng, tập trung vào các vấn đề trọng tâm và 

thách thức mới nổi mà ASEAN đang ứng phó, như: dịch bệnh Covid-19, khôi phục 

kinh tế sau đại dịch, vấn đề Biển Đông, Myanmar, xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng 

ASEAN sau năm 2025 và thúc đẩy vai trò của ASEAN trong hợp tác tiểu vùng... Thủ 

tướng đề xuất 2 trọng tâm phát triển ASEAN cần tập trung trong thời gian tới, đó là: 

(1) ASEAN cần có cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ, linh hoạt về kiểm soát đại dịch 

Covid-19 với sự tham gia của “cả Cộng đồng”, hướng đến người dân, doanh nghiệp 

là trung tâm và chủ thể, tích cực tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh trên 

tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; (2) ASEAN cần định vị “chỗ đứng mới” 

trong tương quan giữa các mối quan hệ kinh tế - chính trị đang tái định hình của thế 

giới, củng cố vai trò là hạt nhân của các tiến trình đối thoại, hợp tác và liên kết kinh 

tế đa phương, đa tầng nấc ở khu vực. 

Những đề xuất của Việt Nam tại các hội nghị đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ 

của các nước. Qua đó tiếp tục khẳng định Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, 

đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của ASEAN; đồng hành cùng các 

nước vượt qua khó khăn; giữ vững đoàn kết; ứng phó hiệu quả các thách thức đang 



nổi lên; củng cố vai trò trung tâm và vị thế, tiếng nói quốc tế của ASEAN. 

1.4. Đóng góp của Việt Nam tại Tuần lễ cấp cao APEC năm 2021 

Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, ngày 12/11/2021, Chủ 

tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà Lãnh 

đạo kinh tế APEC lần thứ 28 bằng hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện quan trọng 

nhất trong chuỗi các sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC 2021, có sự tham dự của các 

nhà Lãnh đạo kinh tế, đại diện 21 nền kinh tế thành viên APEC; Giám đốc Quỹ tiền 

tệ quốc tế (IMF). 

Với chủ đề “Phối hợp trong APEC nhằm đẩy mạnh phục hồi kinh tế hậu Covid-19; 

Các cơ hội và thách thức chủ yếu trong thế giới hậu Covid-19 và làm thế nào để bảo 

đảm các thành quả được chia sẻ đồng đều tới toàn bộ người dân trong hiện tại và 

tương lai”, Hội nghị tập trung thảo luận 02 nội dung: Triển vọng kinh tế toàn cầu; và 

Hợp tác phục hồi sau đại dịch. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung về “Vượt qua 

Covid-19 và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế” và Kế hoạch hành động Aotearoa 

để triển khai tầm nhìn Putrajaya 2040. New Zealand đã bàn giao vai trò Chủ tịch năm 

APEC 2022 cho Thái Lan. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: (i) cho rằng, để đưa các 

nền kinh tế trở lại quỹ đạo phát triển bền vững, cần có nhận thức mới và tư duy mới 

trên cơ sở tổng hòa các yếu tố kinh tế, môi trường, xã hội cũng như cân bằng lợi ích 

của tất cả các bên, vượt qua khác biệt để "chung tư duy, cùng hành động". APEC cần 

khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu; là trung tâm khởi xướng 

các ý tưởng sáng tạo, xu thế phát triển mới; chủ động mở rộng liên kết kinh tế; phát 

huy vai trò dẫn dắt trong định hình kinh tế thế giới sau đại dịch và góp phần củng cố 

quản trị kinh tế toàn cầu hiệu quả, công bằng, minh bạch. (ii) nêu bật những đóng 

góp của Việt Nam vào nỗ lực chung toàn cầu, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp 

tục sát cánh cùng các thành viên APEC hiện thực hóa tầm nhìn về một châu Á - Thái 

Bình Dương mở, hòa bình, năng động, tự cường, vì sự thịnh vượng của mọi người 

dân và các thế hệ tương lai. 

Tất cả các sáng kiến, đề xuất của Việt Nam đã được các nhà Lãnh đạo APEC đánh 

giá cao và phản ánh vào các văn kiện của APEC. Qua đó, thể hiện sự đóng góp trách 

nhiệm, tích cực, chủ động của Việt Nam, là thành viên chủ động, đi đầu trong APEC 

trong việc xây dựng, củng cố đoàn kết trong APEC để tiếp tục tăng cường hợp tác vì 

một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình và ổn định. 

2. TRONG NƯỚC 

2.1. Một số kết quả chủ yếu của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV 

Kỳ họp diễn ra từ ngày 20/10-13/11/2021, được chia thành 02 đợt, kết hợp giữa họp 

trực tuyến và họp tập trung. Kỳ họp được chủ động rút ngắn so với các kỳ họp cuối 

năm của Quốc hội những khóa gần đây, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, 

https://vtv.vn/apec.html


đúng quy định; đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp, thể 

hiện ở các nội dung sau: 

Về công tác lập pháp: Quốc hội cho ý kiến đối với 05 dự án luật, gồm: Dự án Luật 

Cảnh sát cơ động; dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm 

(sửa đổi); dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Quốc hội biểu quyết thông qua 02 luật, gồm: 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia 

của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Quốc hội thông qua 05 nghị quyết, gồm: Các Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa 

Thiên Huế; Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. 

Về xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề 

quan trọng: Quốc hội biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và phân bổ ngân 

sách trung ương năm 2022; xem xét, thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại 

nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; yêu cầu Chính phủ xây dựng Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết, hoàn thành trước tháng 4/2022, báo cáo Quốc hội kết 

quả thực hiện Nghị quyết này hằng năm; giữa nhiệm kỳ và cả nhiệm kỳ; Quốc hội 

đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -2025); xem xét, thông 

qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; đồng thời, yêu cầu Chính phủ 

hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, khẩn trương trình Quốc 

hội dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) đồng bộ với việc sửa đổi Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh; giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế cho các địa phương giai đoạn 2021 

- 2025; đẩy nhanh hơn nữa việc giải quyết các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, gây 

bức xúc trong dư luận; xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn 

đọng, kéo dài. 

Về giám sát tối cao: Trong thời gian 2,5 ngày, Quốc hội tiến hành chất vấn đối với 

04 vị Bộ trưởng, có sự tham gia trả lời của các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách 

lĩnh vực và các Trưởng ngành về các nhóm vấn đề: Y tế; Lao động, Thương binh và 

Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư, với tổng số 170 lượt đại biểu phát 

biểu (trong đó, 134 lượt chất vấn, 12 lượt đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, 

24 lượt tranh luận), cho thấy các vấn đề được Quốc hội lựa chọn làm nội dung chất 

vấn là “trúng và đúng”, phù hợp thực tế, mong muốn của cử tri, được dư luận, đồng 

bào, Nhân dân cả nước quan tâm, đồng tình. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí 

dân chủ, xây dựng, tranh luận sôi nổi. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về chất vấn 

và trả lời chất vấn, yêu cầu Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành thực 

hiện quyết liệt những cam kết về trách nhiệm đã hứa trước Quốc hội và cử tri cả 

nước, làm cơ sở để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, 

nguyện vọng của Nhân dân. 



Quốc hội đã xem xét Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình 

thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội. Quốc hội đề nghị Chính phủ, 

các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục chủ động bám sát tình hình thực tế, nâng 

cao năng lực trong dự báo, tăng cường các giải pháp, quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả 

hơn để vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; khẩn 

trương ban hành Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch, chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện chiến lược ngoại giao vắc-xin, đẩy 

mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc-xin trong nước; triển khai 

hiệu quả Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19… 

Ngoài ra, Quốc hội xem xét Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo 

hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Báo cáo về công 

tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống 

tham nhũng năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân 

gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV;… 

Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ 

Trung ương đến địa phương, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội 

khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt các luật, nghị quyết vừa được thông qua. 

Các vị đại biểu Quốc hội cần chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật; 

thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, Nhân dân, lắng nghe và phản ánh 

trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo của công dân. 

2.2. Quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hoá, con người Việt Nam 

trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng 

Quan điểm, chủ trương mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn 

kiện Đại hội XIII của Đảng được thể hiện cụ thể: 

Thứ nhất, lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội 

sinh bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước 

Để thực hiện mục tiêu và khát vọng đó của dân tộc, Đại hội XIII của Đảng xác định: 

“Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ 

tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và 

khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

Đại hội XIII của Đảng yêu cầu nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá 

trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, 

phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Đại hội XIII của Đảng xác 

định: “Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh 

quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững”. Điều đó, đòi hỏi phải kế thừa và phát 

huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam, truyền thống lịch sử của dân tộc đã được 

vun đắp nên qua lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Các giá 



trị và sức mạnh đó của văn hóa và con người Việt Nam đã làm nên nền tảng tinh thần 

vững chắc của dân tộc ta; trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng phát 

triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 

Thứ hai, phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên 

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là động lực cho phát triển đất nước và hội nhập quốc 

tế 
Đại hội XIII của Đảng xác định, phát triển nhanh và bền vững đất nước dựa chủ yếu 

vào việc phát huy tối đa nhân tố con người; lấy con người là trung tâm, mục tiêu và 

động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước. Vì vậy, “Xây dựng con người Việt 

Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá 

trị hiện đại” là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: 

“Lấy con người là trung tâm của phát triển và được chia sẻ những thành quả của quá 

trình phát triển”. 

Phát triển mạnh mẽ nền văn hóa và con người Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hoá 

và hội nhập quốc tế, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa 

dân tộc, nhất là các giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng; đấu tranh chống các 

khuynh hướng đồng hóa, nô dịch về văn hóa. Đồng thời, coi trọng việc tiếp thu tinh 

hoa văn hóa, khoa học, giáo dục của nhân loại để xây dựng, phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam tiến kịp, tiến cùng thời đại. Quá trình xây dựng nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, mà cốt lõi là làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Văn 

hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, thấm sâu vào toàn 

bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, 

trở thành sức mạnh nội sinh, động lực đột phá cho phát triển đất nước và hội nhập 

quốc tế. 

Thứ ba, phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam 

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã yêu cầu “Khẩn trương triển khai phát triển có 

trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác 

định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các 

giá trị, tinh hoa và thành tựu mới của văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ của thế 

giới”. 

Để phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam hiện nay, trước hết, cần đặc biệt quan 

tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, bởi đây là cội rễ của sức mạnh 

mềm văn hóa quốc gia. “Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, 

là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn 

hóa. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống 

(bác học và dân gian), văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật 

thể. Nghiên cứu và giáo dục sâu rộng những đạo lý dân tộc tốt đẹp do cha ông để 

lại”. Để gia tăng sức mạnh mềm văn hóa, phải gắn kết chặt chẽ văn hóa với phát triển 

kinh tế, nhất là ngành du lịch: “Gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch, phấn 



đấu đưa du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời bảo vệ, giữ gìn tài 

nguyên văn hóa cho các thế hệ mai sau”. 

Thứ tư, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 

Đại hội XIII của Đảng xác định xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong 

lãnh đạo, quản lý và tập trung xây dựng Đảng về đạo đức với nhiều nhiệm vụ, giải 

pháp mới. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức 

vụ càng cao càng phải gương mẫu. Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí 

lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách 

mạng. Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần 

“Đảng ta là đạo đức, là văn minh” cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống 

văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Xây dựng các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, 

đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày. 

2.3. Nhiều chính sách an sinh xã hội hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch COVID-19. 

Trước những khó khăn, tổn thất do đại dịch Covid-19 gây ra, Đảng, Nhà nước đã có 

nhiều chủ trương, chính sách nhằm ứng phó với dịch bệnh, phát triển kinh tế đi đôi 

với chăm lo phúc lợi, an sinh xã hội. 

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021, Nghị quyết số 

24/2021/QH15, ngày 28/7/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025[2]. Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội đã ban hành Nghị quyết 268/NQ-UBTVQH15, ngày 06/8/2021, Nghị quyết số 

406/NQ-UBTVQH15, ngày 19/10/2021 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ 

doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19...Ngoài ra, Quốc hội, 

Chính phủ và các địa phương đã ban hành nhiều chính sách khác nhằm hỗ trợ người 

dân, người lao động và doanh nghiệp như: Cho phép tính vào chi phí các khoản chi 

ủng hộ, tài trợ (tiền, hiện vật) cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi xác định 

thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp (Nghị định số 44/2021/NĐ-CP, ngày 31/3/2021 

của Chính phủ); gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất (Nghị định số 52/2021/NĐ-

CP, ngày 19/4/2021 của Chính phủ); tiếp tục miễn giảm 30 loại phí, lệ phí trong năm 

2021; Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ giảm tiền điện; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 (Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 

09/9/2021 của Chính phủ); một số địa phương thực hiện hỗ trợ giá nhà trọ và giảm 

giá tiền nước sinh hoạt cho các hộ gia đình;...Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021[3], Nghị quyết số 68/NQ-CP, 

ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19[4] và Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày 

24/9/2021, Nghị quyết số 154/NQ-CP, ngày 19/10/2021 về các biện pháp hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đặc biệt, ngày 06/11/2021, Phó Thủ 

tướng Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 

https://tuyengiaokontum.org.vn/Tai-lieu-sinh-hoat-chi-bo/ban-tin-thong-bao-noi-bo-phuc-vu-sinh-hoat-chi-bo-thang-12-2021-3967.html#_ftn2
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23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Những chính sách ban 

hành nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, nhất là các đối tượng 

bị ảnh hưởng, tác động sâu bởi đại dịch, bao gồm cả người dân, người lao động có 

giao kết hợp đồng lao động và không có giao kết hợp đồng lao động, những đối tượng 

yếu thế, phụ nữ mang thai, trẻ em mồ côi cha, mẹ vì đại dịch,...; các ngành, nghề bị 

ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch như vận tải, hàng không, dịch vụ lưu trú, du lịch,... 

Bên cạnh những chính sách hỗ trợ của Nhà nước là sự chung tay, góp sức của cộng 

đồng với các chương trình khác như: tặng túi an sinh, hỗ trợ lương thực, thực phẩm… 

Cùng với đó, nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần, tâm lý xã hội cho trẻ em 

cũng đã sớm được quan tâm triển khai. 

Việc tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình hỗ trợ nhanh chóng, giảm tối 

thiểu các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp các 

gói hỗ trợ kịp thời đến với người dân, người lao động và doanh nghiệp, các đối tượng 

yếu thế. Qua đó, giúp họ có thể tạm thời vượt qua những khó khăn trước mắt do tác 

động nặng nề của đại dịch. 

3. TRONG TỈNH 

3.1. Kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 / 7-11-2021), Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 85 

đảng viên thuộc 9 huyện, thành phố (trừ huyện Ia H’Drai), Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh. 

Trong đó, trao tặng Huy hiệu Đảng cho 84 đảng viên: 01 đảng viên 75 năm tuổi Đảng 

là đồng chí Nguyễn Văn Mão (Nguyễn Văn Tuyến), sinh năm 1927 hiện đang sinh 

hoạt tại Chi bộ thôn 5, Đảng bộ thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô-Đây là Đảng viên 75 

năm tuổi Đảng đầu tiên của tỉnh; 02 đảng viên 60 năm tuổi Đảng (đảng viên Y Hà, 

sinh năm 1943, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn 16/5, Đảng bộ thị trấn Đăk Glei, 

huyện Đăk Glei và đảng viên Trần Đình Trọng, sinh năm 1929 hiện đang sinh hoạt 

tại Chi bộ 3, Đảng bộ phường Thống nhất, thành phố Kon Tum); 11 đảng viên 55 

năm tuổi Đảng, 15 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 03 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 26 

đảng viên 40 năm tuổi Đảng, 26 đảng viên 30 năm tuổi Đảng. 

Ngoài ra, cũng trong đợt này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định truy tặng Huy hiệu 

40 năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên là cố Thiếu tướng Lê Duy Hải-nguyên Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh. 

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với công lao, đóng góp 

của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là phần thưởng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống 

hiến và trưởng thành của các đảng viên với Đảng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi 

nhiệm vụ được giao. 
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3.2. Chiều 8-11, Tỉnh ủy tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải báo chí về Xây dựng 

Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021. 

Đây là lần đầu tiên tỉnh ta tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng, một hoạt động có 

ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm phản ánh, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. 

Sau gần 4 tháng tổ chức, Giải đã nhận được 168 tác phẩm tham dự. Các tác phẩm đã 

tập trung phản ánh khá toàn diện về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh. Nhiều 

tác giả đã tìm tòi, phản ánh những mô hình mới, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, 

độc đáo... 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang: (i) bày tỏ mong 

muốn các tác giả tiếp tục chuẩn bị các nội dung, đề tài mang tính thời sự, nổi cộm 

trong năm, trong nhiệm kỳ để nâng cao chất lượng Giải báo chí về xây dựng Đảng 

tỉnh Kon Tum năm 2022; từ đó lựa chọn, có thật nhiều tác phẩm xuất sắc tham gia 

Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII. (ii) Đồng chí gợi ý một số nội 

dung, các vấn đề cần quan tâm tại địa phương: Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, 

cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền 

vững; các điển hình, gương tiên tiến ở các phong trào; phong trào xây dựng nông 

thôn mới trong đồng bào DTTS; công tác quản lý bảo vệ rừng... để nhân dân, phóng 

viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí... tham gia chuẩn bị, thực hiện các tác phẩm 

dự thi. 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức giải: (i) đã trao giải cho 13 tác phẩm xuất sắc. Trong đó, trao 

3 giải A ở các thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình cho các tác giả: Hoài Tiến, 

Đức Nhuận, Văn Hiển và Đức Thắng. (ii) phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng 

tỉnh Kon Tum năm 2022. 

3.3. Ngày 23-11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Tổng kết 20 năm 

thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Tổng 

kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh. 
Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã 

(HTX) năm 2012, kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến 

tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 195 HTX (tăng 161 HTX) so với năm 2001, 100% số 

HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012; có 210 tổ hợp tác với hơn 

11 nghìn thành viên hoạt động đa dạng các ngành nghề. Các HTX từng bước củng 

cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, chấp hành nghiêm các quy định của 

Đảng, Nhà nước trong sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính và đảm 

bảo chế độ cho người lao động. Kinh tế tập thể, HTX hoạt động đa dạng về ngành 

nghề, lĩnh vực; công tác chuyển đổi hoạt động của các loại hình HTX sau khi Luật 

HTX năm 2012 có hiệu lực cơ bản tạo ra bước chuyển biến mới, gắn với thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của các HTX ngày càng mở rộng, phát triển và đạt hiệu quả tốt, vai trò kinh 

tế tập thể, HTX ngày càng được phát huy…Bên cạnh kết quả đạt được thì việc phát 



triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế: Một số cấp ủy, chính 

quyền cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, HTX; công 

tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh 

tế tập thể và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX còn hạn chế; một 

số địa phương chạy theo số lượng, chưa chú trọng đến chất lượng; việc động viên, 

khích lệ, định hướng, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX chưa kịp thời… 

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang: (i) yêu cầu các cấp, các ngành, 

địa phương: Tiếp tục tăng cường, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ 

trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của 

kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng 

cao nhận thức, ý thức và thống nhất hành động cho cả hệ thống chính trị; tăng cường 

vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, phải 

đồng hành, hướng dẫn tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế tập thể trên địa 

bàn. (ii) Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; tăng cường công tác 

hướng dẫn, kiểm tra về thi hành Luật HTX, các chính sách đối với phát triển kinh tế 

tập thể, HTX; thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 

phát triển kinh tế-xã hội, huy động nguồn lực vào kinh tế tập thể, HTX. (iii) Tiếp tục 

đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, chú trọng phát triển HTX trong 

lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng lợi thế như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

trồng và chế biến dược liệu, cà phê; xây dựng HTX gắn với xây dựng nông thôn mới 

và giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu nông nghiệp; tăng cường liên kết giữa HTX với 

doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác. Các HTX cần đầu tư, đổi mới trang 

thiết bị, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, giải quyết việc 

làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. (iv) Tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ 

chính sách về tài chính, tín dụng; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho HTX, tạo 

điều kiện thuận lợi để các HTX tiếp cận có hiệu quả các chính sách, nguồn lực đầu 

tư, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, xây 

dựng nhãn hiệu, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm để các HTX phát triển 

ổn định hoạt động và phát triển bền vững… 

3.4. Đến nay, 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh có Trang thông tin điện tử và liên kết vào Cổng thông tin điện 

tử của tỉnh. Hầu hết các đơn vị cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của 

UBND tỉnh; thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và của tỉnh; đăng tải danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh 

vực và cập nhật, đăng tải tin tức của ngành, địa phương trong tỉnh, trong nước và 

quốc tế. Trong đó, phần mềm văn phòng điện tử (iOffice) được đơn vị triển khai đến 

các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các xã phường, thị trấn trong 

tỉnh. Theo đó, tổng số văn bản trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà 

nước đạt 5.938.683 văn bản, với tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi nội bộ đạt 100% (trừ 

mật). 

Việc triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice ở tỉnh đáp 



ứng việc kết nối liên thông 4 cấp, liên thông trục văn bản quốc gia giúp công tác chỉ 

đạo, xử lý văn bản đi và đến, kế hoạch công tác, theo dõi tiến độ công việc được giao, 

trao đổi công việc được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, 

giấy tờ và hiệu quả giải quyết công việc ngày càng cao. Đồng thời, tỉnh đã ban hành 

mã định danh của các cơ quan nhà nước và cập nhật vào phần mềm Quản lý văn bản 

và điều hành để áp dụng thống nhất, làm cơ sở cho việc kết nối trục liên thông quốc 

gia. Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai hệ thống thư điện tử 

công vụ riêng của tỉnh. Tính đến tháng 9/2020, toàn tỉnh cấp hơn 5.000 tài khoản cho 

cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng trong trao đổi công việc. Nhờ đó, việc sử 

dụng hộp thư điện tử công vụ trong công tác xử lý văn bản giúp cho các đơn vị xử lý 

một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo vấn đề an toàn an ninh 

thông tin trong hoạt động trao đổi văn bản. Ngoài ra, đến nay tỷ lệ văn bản trao đổi 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 90%. Tỷ lệ 

văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử và song 

song với văn bản giấy đạt 10% (chỉ một số loại văn bản gửi song song cả bản điện 

tử và bản giấy). 

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ hoàn thiện hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, 

kiến nghị của người dân, doanh nghiệp bảo đảm duy nhất một địa chỉ trên Internet, 

tích hợp với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm mọi ý 

kiến của người dân, doanh nghiệp được gửi, nhận hoàn toàn trên môi trường mạng. 

Đồng thời, triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các hệ thống thông tin và 

thiết bị di động để thuận tiện cho việc sử dụng của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, 

công chức, viên chức, các cơ quan nhà nước… 

3.5. Sau 10 năm triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIV “về xây 

dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực”, cà phê và 

các sản phẩm chế biến từ cà phê là 1 trong 2 sản phẩm chủ lực đã vượt mục tiêu đề 

ra (cùng với điện sản xuất), vượt 40% diện tích (25.211/18.000ha) và 30,4% sản 

lượng (52.172/40.000 tấn). 

Có được kết quả trên là do tỉnh đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ sản phẩm 

chủ lực cà phê như: phát triển cà phê xứ lạnh tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, 

Kon Plông; thành lập vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Đăk Hà 

để phát triển cà phê vối; tái canh cây trồng cà phê già cỗi, kém hiệu quả sang trồng 

giống cà phê cao sản có tính ưu việt hơn… phối hợp xây dựng chỉ dẫn địa lý “Đăk 

Hà cà phê huyện Đăk Hà”; xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận 

“Cà phê xứ lạnh Kon Tum”; mở các lớp tập huấn chuyển giao các mô hình trồng trọt, 

xây dựng các mô hình trình diễn, ứng dụng giống cây trồng đi đôi biện pháp thâm 

canh tăng năng suất (giống cà phê chè TN2, F5TN1 có năng suất tăng từ 1,5-2 tấn/ha 

cà phê nhân so với cà phê catimor)…; đã hình thành vùng sản xuất chuyên canh cà 

phê Robusta ở huyện Đăk Hà chiếm khoảng 45% diện tích cà phê và chiếm 54% diện 

tích cà phê Robusta của cả tỉnh; vùng chuyên canh cà phê Arabica tại các xã vùng 

Đông Trường Sơn (các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông) với diện tích 



khoảng 4.034 ha; đồng thời mở rộng diện tích trồng mới cây cà phê chè thông qua 

Đề án phát triển cây cà phê xứ lạnh (tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon 

Plông) là 1.453 ha với sự tham gia của 5.939 hộ dân; đã hình thành 6 hợp tác xã và 

2 công ty tham gia phát triển sản xuất cà phê vối, trong đó có một số đơn vị đã xây 

dựng quy trình sản xuất cà phê vối được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn UTZ (cà 

phê sạch), 4C (Bộ quy tắc chung cho Cộng đồng Cà phê)… 

Cùng với phát triển diện tích, năng suất, sản lượng, tỉnh đã chú trọng đầu tư chế biến 

các sản phẩm từ cà phê. Chế biến cà phê nhân có bước phát triển mạnh với sự tham 

gia từ nhiều loại hình kinh tế; phương thức chế biến vẫn theo truyền thống, mới có 2 

doanh nghiệp đang đầu tư công nghệ chế biến ướt (1 cơ sở ở Đăk Glei công suất 200 

tấn/năm; 1 cơ sở Đăk Hà công suất 30-40 tấn/năm). Năng lực chế biến sâu sản phẩm 

cà phê (cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê túi lọc) có bước phát triển mạnh, có 40 cơ 

sở với tổng công suất chế biến khoảng trên 150 tấn bột/năm, từng bước thâm nhập 

và được đón nhận tại các thị trường lớn như: Singapore, Bỉ, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, 

Mehico... Năm 2019, sản lượng cà phê nhân được chế biến đạt 10.912 tấn, cà phê 

bột đạt trên 120 tấn và cà phê hòa tan đạt khoảng 5 tấn; xuất khẩu cà phê nhân năm 

2020 đạt 1.750 tấn. 

Những kết quả đạt được trong việc xây dựng sản phẩm chủ lực cà phê và các sản 

phẩm chế biến từ cà phê  thời gian qua đã phát triển cây cà phê và các sản phẩm từ 

cây cà phê theo hướng bền vững, góp phần từng bước vào chuyển dịch cơ cấu ngành 

nông nghiệp, tạo công ăn việc làm, nâng cao cao thu nhập, góp phần quan trọng vào 

kết quả xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế.    

3.6. Đợt dịch COVID-19 thứ tư khiến ngành du lịch của tỉnh càng thêm chật 

vật. Nhưng cơ hội “hồi sinh” đã đến với du lịch khi chuyển hướng thích ứng an 

toàn, linh hoạt với dịch. 

Trong đại dịch COVID-19, du lịch được nhận định là một trong những ngành bị ảnh 

hưởng trực tiếp và nặng nề nhất. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng 

năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 114,5 nghìn lượt người, giảm 

97% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu từ khách du lịch giảm 41%. Với Kon Tum, 

ảnh hưởng của COVID-19 tới du lịch cũng nặng nề hơn so với năm 2020. Toàn tỉnh 

có 7 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa, 154 cơ sở lưu trú du lịch (tổng số 

2.191 buồng), 10 làng du lịch, điểm du lịch. Tất cả đều phải đóng cửa, ngừng hoạt 

động trong thời gian dài, mất doanh thu, người lao động không có việc làm nên không 

có thu nhập…Năm 2020, tổng lượng khách giảm 54,22% so với năm 2019 (đạt 

250.500 lượt khách); tổng thu từ khách du lịch đạt 120 tỷ đồng (giảm 40,36%). Trong 

10 tháng năm 2021, lượng khách du lịch tiếp tục giảm mạnh, chỉ đạt 45% so với cùng 

kỳ năm 2020 (tương ứng khoảng 190.800 lượt khách). 

Sau thời gian dồn lực chống dịch bằng những biện pháp quyết liệt nhất, triển khai 

chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 lớn nhất trong lịch sử, tình hình dịch 

bệnh đã dần được kiểm soát. Chính phủ đã xác định chuyển hướng thích ứng an toàn, 



linh hoạt với dịch, từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế, được cụ thể hóa bằng Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021. 

Trong xu thế chung của cả nước, du lịch tỉnh ta đang đứng trước cơ hội “hồi sinh”. 

Trong đó, lợi thế lớn cần được tận dụng tối đa là Kon Tum hiện đang nổi lên như 

một “điểm đến” an toàn, vì luôn vững vàng nằm trong “vùng xanh”. Ngày 8/11/2021, 

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 4002/KH-UBND triển khai các chính 

sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh theo tình hình dịch Covid-

19. Theo đó, quá trình mở cửa, phục hồi hoạt động du lịch sẽ thực hiện theo 3 giai 

đoạn. Giai đoạn 1, bắt đầu từ tháng 12/2021-1/2022, chú trọng khơi thông du lịch nội 

địa qua chương trình “Người Kon Tum đi du lịch Kon Tum” theo hình thức “bong 

bóng khép kín”. Đối tượng là người dân và người nước ngoài đang sinh sống, làm 

việc, lưu trú tại Kon Tum, đáp ứng tiêu chí an toàn. Trong giai đoạn này, hàng loạt 

điểm du lịch sẽ được mở cửa, như: làng du lịch cộng đồng Kon K’tu, làng du lịch 

cộng đồng Kon Klor, điểm du lịch A Biu (thành phố Kon Tum); Vườn Quốc gia Chư 

Mom Ray (huyện Sa Thầy); làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi (huyện Đăk 

Hà); điểm du lịch Epic Spa (huyện Kon Rẫy); Khu du lịch sinh thái Măng Đen (huyện 

Kon Plông). Giai đoạn 2, từ tháng 02/2022 - 6/2022, đón khách du lịch nội địa từ các 

địa phương trong cả nước đáp ứng tiêu chí an toàn theo quy định. Điều kiện tổ chức 

thực hiện là người dân toàn tỉnh được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt tỷ lệ trên 

80%. Các khu, điểm du lịch, cơ sở du lịch, dịch vụ phải đáp ứng đủ điều kiện cơ bản 

phòng, chống dịch, khách du lịch sử dụng hộ chiếu vắc xin. Giai đoạn 3, từ tháng 

6/2022 trở đi, hoạt động du lịch trở lại trạng thái “bình thường” trong điều kiện đáp 

ứng các tiêu chí an toàn trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời thực hiện thí điểm đón 

khách quốc tế có hộ chiếu vắc xin. 

Việc mở cửa du lịch được đánh giá sẽ giúp lan tỏa, kích thích phục hồi các ngành 

kinh tế khác. Sự chuẩn bị kỹ càng của chính quyền; các doanh nghiệp, điểm du lịch, 

cơ sở lưu trú đều mong muốn và sẵn sàng hoạt động trở lại; ý thức phòng dịch của 

người dân được nâng cao là những yếu tố quan trọng để chúng ta tự tin phục hồi du 

lịch trong thời điểm này. 

3.7. Sáng 16-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nhà 

giáo ưu tú”, tuyên dương điển hình tiên tiến và Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh 

ủy; Nghe Minh Hồng- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  Nguyễn Hữu Tháp- 

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. 

Tổ chức Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) là hoạt động thường niên của 

ngành GD&ĐT tỉnh nhằm tôn vinh, ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất 

sắc của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và cũng là 

dịp để tri ân các thầy cô giáo, những người đang tận tụy ngày đêm cho “sự nghiệp 

trồng người”. 



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa: (i) ghi nhận, biểu dương 

và đánh giá cao những kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đạt được trong năm 

học vừa qua. (ii) đề nghị, trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nỗ lực 

hơn nữa để đảm bảo công tác dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-

19 thực tế ở từng địa phương, từng bậc học; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tìm 

mọi cách để khắc phục hoàn cảnh, vượt qua khó khăn thi đua “dạy tốt, học tốt” trong 

tình hình dịch Covid-19; tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ 

các cấp trong lĩnh vực giáo dục; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh; 

phát hiện, giới thiệu những học sinh, sinh viên ưu tú để kết nạp Đảng... 

Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2021), Phó 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh trao tặng lẵng hoa và chúc các thầy cô giáo ngành Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có nhiều thành công trong sự nghiệp trồng 

người. 

Dịp này, 2 nhà giáo vinh dự được nhận danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” của Chủ tịch 

nước; 6 tập thể nhà trường được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 4 tập thể 

và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh… 

II- THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ 

Chuyên đề 1. Toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn 

quốc. (Chi tiết, xin xem tại đây). 

Chuyên đề 2. Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí 

hậu tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước 

khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26)…(Chi tiết, xin xem tại 

đây). 

Chuyên đề 3. Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, 

Quốc hội khóa XV. (Chi tiết, xin xem tại đây). 

Chuyên đề 4. Phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tại Lễ tưởng 

niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh và tử vong trong đại dịch COVID-

19. (Chi tiết, xin xem tại đây). 

C/ VĂN BẢN MỚI 

I- VĂN BẢN XÂY DỰNG ĐẢNG 

1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG 

1.1. Quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm. (xin xem tại đây). 

1.2. Kết luận HNTW4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. (xin 

xem tại đây). 

1.3. Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. (xin 

xem tại đây). 
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1.4. Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ tám của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 

XIII. (xin xem tại đây). 

2. VĂN BẢN CỦA TỈNH 

2.1. Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp 

phòng, chống dịch COVID-19. (xin xem tại đây). 

2.2. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của 

Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo 

bền vững đến năm 2030”. (xin xem tại đây). 

2.3. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 01-KL/TWcủa 

Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. (xin xem tại đây). 

2.4. Kết luận của Tỉnh uỷ về tổng kết thực hiện Nghị quyết tiếp tục xây dựng 

các xã ĐBKK trong tình hình mới. (xin xem tại đây). 

2.5. Kết luận của Tỉnh ủy về Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XVI. (xin xem tại đây). 

2.6. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 

2020-2025. (xin xem tại đây). 

II- VĂN BẢN PHÁP QUY 

1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG 

1.1. Nghị định của Chính phủ hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế hỗ 

trợ doanh nghiệp, người dân. (xin xem tại đây). 

1.2. Quy định mới về cá nhân vận động từ thiện. (xin xem tại đây). 

1.3. Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý trang thiết bị y tế. (xin xem tại 

đây). 

1.4. Chỉ đạo của Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. (xin xem tại đây). 

2. VĂN BẢN CỦA TỈNH 

2.1. Công văn số 3929/UBND-KGVX ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về việc áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại 

đây). 

2.2. Công văn số 4011/UBND-NNTN ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai 

cấp bách các giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi. (xin 

xem tại đây). 

2.3. Công văn số 4039/UBND-NC ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh về tăng cường 

phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 

“tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh. (xin xem tại đây). 
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2.4. Công văn số 4068/UBND-NNTN ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường thực hiện công tác khuyến nông. (xin xem tại đây). 

2.5. Công văn số 4104/UBND-KGVX ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021. (xin xem tại 

đây). 

2.6. Công văn số 4088/UBND-NC ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển 

khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. (xin xem tại đây). 

2.7. Kế hoạch số 4117/KH-BCĐ389 ngày 16/11/2021 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 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. (xin xem tại đây). 

D/ GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT 

1. Trưởng thôn gương mẫu trong học tập và làm theo Bác. (xin xem tại đây). 

2. Người tổ trưởng tận tụy. (xin xem tại đây). 

3. Nữ đảng viên giúp nhiều chị em trong làng thoát nghèo. (xin xem tại đây). 

4. Cô giáo dân tộc Giẻ - Triêng tâm huyết với nghề. (xin xem tại đây). 

  

Nguyễn Phi Em thực hiện. 
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