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I. TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT: 

1. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ 

HUYỆN ỦY ĐĂK HÀ. 

Ngày 11/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk 

Hà để nắm bắt kết quả và định hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo QP – AN trên địa bàn huyện trong năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang - 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm 

việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 

các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Về phía huyện Đăk Hà có Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng 

bộ huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện. 

Tại buổi làm việc, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy – Dương Văn Trang yêu cầu Ban 

Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà giải đáp, làm rõ một số nội dung cần tập trung chỉ đạo triển 

khai thời gian tới gồm: Định hướng phát triển, cơ cấu kinh tế để phù hợp với điều kiện 

thực tiễn, tiềm năng thế mạnh của địa phương; Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống 

chính trị cơ sở trong công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần 

của người dân; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện đề ra trong giai đoạn 2021 – 2025; Nâng cao tỷ lệ độ che phủ 

rừng gắn với khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ rừng để phát triển bền vững…  

Trên cơ sở chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà báo cáo với BTV Tỉnh ủy kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phát triển KT – XH của địa phương.  

Tại buổi làm việc, huyện Đăk Hà đã kiến nghị với đoàn công tác của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy 8 nội dung gồm: Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo UBND 

tỉnh, các sở ngành có kế hoạch bố trí kinh phí đầu tư xây dựng bờ kè dọc suối Đăk Uy để 

khai thác, phát triển mô hình kinh tế đêm tại huyện Đăk Hà; sớm cho ý kiến đối với Tờ 

trình đề xuất của huyện về chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường từ Tỉnh lộ 671 (Thôn 

1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm GDNN-GDTX huyện); bố trí nguồn 

kinh phí để địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất 

cấp huyện, giai đoạn 2021 - 2030; sớm chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch vị trí đất Công viên 

24/3 và Công viên Đăk Hà thành đất thương mại – dịch vụ, tạo điều kiện cho huyện phát 

triển và xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt đô thị loại IV; tỉnh sớm xây dựng đề án, cơ chế, 

chính sách phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh… 

Trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của huyện Đăk Hà, lãnh đạo các sở, ngành liên 

quan đã tiếp thu để sớm nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có giải 

pháp tháo gỡ cho huyện trong thời gian tới. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Trang – Bí thư Tỉnh ủy nhận định: 

Đăk Hà là huyện có nhiều tiềm lực, lợi thế từ điều kiện tự nhiên đến trình độ canh tác để 

phát triển Nông nghiệp. Vì vậy, huyện phải tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Ngoài ra, kêu gọi doanh nghiệp và HTX vào cuộc để 

đẩy nhanh mô hình cánh đồng mẫu lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Tăng cường mối 

liên kết giữa Nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân để tạo công ăn việc làm 

ổn định, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; Phấn đấu phấn đấu thu hút đầu tư, 

xây dựng cơ sở chế biến sâu nông sản vào cuối năm 2021. Thực hiện Cuộc vận động làm 

thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng ĐBDTTS. 



Đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu 

cầu các huyện chỉ đạo các xã tăng cường công tác phối hợp với ngành chức năng và các 

đơn vị chủ rừng kiểm soát, không 

để xảy ra tình trạng xâm lấn, phát 

rừng làm rẫy; đảm bảo hiệu quả 

của các dự án trồng, phát triển 

rừng; kiểm soát chặt chẽ hoạt 

động của các cơ sở chế biến, kinh 

doanh lâm sản; Chủ động phát 

hiện và xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm quy định về khai thác, 

vận chuyển, mua bán gỗ trái 

phép. 

Cùng với đó, huyện phải 

kiên quyết đấu tranh, xử lý các 

loại tội phạm như ma túy, hoạt động tín dụng đen, gây rối trật tự công cộng, đảm bảo tình 

hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quan tâm đảm bảo trụ sở làm 

việc cho Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, nhất là tại các xã khó khăn, phức tạp về an 

ninh trật tự; đầu tư lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông 

kết nối hệ thống Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh, đặc biệt là các khu vực trọng 

điểm, phức tạp. 

 

2. TRÊN 1.600 ĐẠI BIỂU TẠI HUYỆN DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG. 

Trong hai ngày 27, 28/3 

tham dự Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc triển khai, học tập, 

quán triệt Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng. Tại huyện Đăk 

Hà có 13 điểm cầu tại huyện và 

các xã, thị trấn với trên 1.600 

cán bộ, đảng viên tham dự. 

Hội nghị quán triệt 5 chuyên 

đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; 

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận 

thức mới và tư duy mới về quốc phòng - an ninh quốc gia. 

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong 

các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó xây dựng 

chương trình hành động, tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống. 

 



3. ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM KIỂM TRA CÔNG TÁC 

CHUẨN BỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP TẠI HUYỆN 

ĐĂK HÀ. 

Sáng 22/3, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn 

bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại huyện Đăk Hà. Tham 

dự buổi làm việc có đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND 

huyện Đăk Hà. 

Theo báo cáo của huyện 

Đăk Hà, đến nay, công tác chuẩn 

bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu hội đồng nhân 

dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-

2026 trên địa bàn được triển khai 

đúng quy định, bảo đảm tiến độ 

đề ra, với số lượng đại biểu 

HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 

2026 được bầu là 35 đại biểu; số 

lượng đại biểu HĐND xã, thị 

trấn được bầu là 257 đại biểu.  

Căn cứ vào các quy định pháp luật, đến nay, huyện Đăk Hà đã thành lập Ủy ban bầu 

cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 15 thành viên; 11 xã, thị trấn đã 

quyết định thành lập 11 Ủy ban bầu cử địa phương với số lượng 118 thành viên; thành 

lập 11 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện và 78 ban bầu cử đại biểu HĐND xã.  

Cùng đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện cũng đã tiến hành tổ chức hội 

nghị hiệp thương lần thứ hai và lập danh sách sơ bộ 71 người ứng cử đại biểu HĐND 

huyện; Ủy ban MTTQVN cấp xã lập danh sách sơ bộ 519 người ứng cử đại biểu HDND 

xã.  

Qua kiểm tra, giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, việc lập hồ sơ ứng cử 

được thực hiện đúng theo biểu mẫu và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia; các 

thành viên Ủy ban bầu cử được phân công phụ trách các địa bàn đã chủ động tiến hành 

việc kiểm tra, giám sát công tác triển khai bầu cử ở các địa phương và kịp thời hướng dẫn 

các địa phương khắc phục các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. 

Mặt khác, công tác tuyên truyền về bầu cử và xây dựng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện thường xuyên ở cơ sở. 

 

4. TẬP HUẤN KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY MẮC CA. 

Sáng ngày 20/3, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam phối hợp Ngân hàng Liên Việt 

PostBank tổ chức Hội thảo tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Mắc ca tại huyện 

Đăk Hà. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Mắc ca Việt Nam; Viện 

Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên; lãnh đạo huyện Đăk Hà; các doanh 

nghiệp, tổ chức hội, đoàn thể và các hộ nông dân tiêu biểu trên địa bàn huyện. 



Tại hội thảo, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã phổ biến mục đích, ý nghĩa, những lợi 

ích mang lại từ việc trồng cây Mắc ca như: giúp cải thiện môi trường sinh thái, cải thiện 

sức khỏe cho con người, có giá trị kinh tế cao… Đồng thời, giới thiệu cách chọn bộ 

giống, quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Mắc ca và xây dựng chuỗi liên kết từ khâu 

trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hạt Mắc ca. 

Về chính sách hỗ trợ nông dân, theo đại diện Ngân hàng Liên Việt PostBank, các hộ 

có nhu cầu vốn phát triển diện tích cây Mắc ca sẽ được ngân hàng cho vay đến 80% tổng 

kinh phí đầu tư với mức lãi suất từ 7% trở lên, thời gian cho vay tối đa lên tới 10 năm.  

Đến nay, huyện Đăk Hà có trên 20 hecta cây Mắc ca, chủ yếu do người nông dân tự 

phát triển theo hình thức trồng xen trong vườn cà phê. Qua đánh giá, cây Mắc ca thích 

ứng tốt với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Cây phát triển tốt, ít sâu bệnh, 

một số diện tích đã cho thu hoạch năng suất khoảng từ 20-30 kg quả khô/cây. 

Qua đó, chính quyền địa phương và các hộ nông dân đề nghị Hiệp hội Măc ca Việt 

Nam tổ chức khảo sát, tư vấn lựa chọn bộ giống thích hợp, có chất lượng cao, có xuất xứ 

rõ ràng, có uy tín trên thị trường; hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc cây Mắc ca; làm 

đầu mối hình thành các chuỗi liên kết để phát triển cây Mắc ca trở thành loại cây mang 

lại giá trị kinh tế cao cho người dân trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 

 

II. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: 

1. TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-

19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. 

Tại Công văn số 924/UBND-KGVX ngày 22/3/2021, UBND tỉnh đồng ý các sự 

kiện lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, hoạt động có tập trung đông người tại nơi 

công cộng được phép tổ chức nhưng phải đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng 

chống dịch COVID-19. 

 Yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19; thực hiện thông điệp 5K trong phòng, chống dịch COVID-19, 

đặc biệt chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng; Tăng 

cường các hoạt động giám sát, bám sát địa bàn, cộng đồng, phát hiện sớm các trường hợp 

nhập cảnh trái phép, các trường hợp có yếu tố dịch tễ từ vùng dịch để triển khai các biện 

pháp phòng chống dịch phù hợp, kịp thời. 

 Giao các cơ quan liên quan và các huyện biên giới: Theo dõi sát diễn biến dịch 

bệnh, kịp thời tham mưu các biện pháp, giải pháp để ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp 

nhất dịch bệnh có thể xâm nhập, lây lan vào cộng đồng; siết chặt công tác phòng, chống 

dịch tại các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện, nâng cao ý thức, năng lực ứng phó của đội 

ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại các cơ sở y tế. 

 Tăng cường quản lý, siết chặt kiểm soát trên toàn tuyến biên giới (nhất là đường 

biên giới giáp Campuchia); đẩy mạnh giám sát cộng đồng, ngăn chặn, phát hiện ngay các 

trường hợp nhập cảnh trái phép để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, 

quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập qua đường biên giới và lây lan trong cộng đồng. 

Kiểm soát chặt chẽ quy trình xuất, nhập cảnh đảm bảo công tác phòng chống dịch 

COVID-19; tổ chức nghiêm túc công tác kiểm tra, khai báo y tế, cách ly, bàn giao đối 

tượng cách ly y tế theo đúng quy định. 

 

https://www.kontum.gov.vn/VanBan/Details/5563


2. CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ MẪU MỚI TỪ NGÀY 01/4/2021. 

Từ ngày 01/4/2021, Quyết định 1666/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

chính thức có hiệu lực. Theo đó, áp dụng mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới với 

nhiều cải tiến so với trước đây: 

- Kích thước thẻ nhỏ gọn như một chiếc thẻ ATM, chỉ dài 85,6mm và rộng 

53,98mm trong khi mẫu thẻ cũ dài đến 98mm và rộng 66mm; 

- Thẻ sẽ được in plastic sau khi in, thay vì chỉ là một mảnh giấy mỏng manh như thẻ 

cũ. Do đó, sẽ hạn chế được tình trạng nhàu nát, ẩm mốc, rách hỏng khi gặp nước… 

- Mã số thẻ sẽ chỉ còn 10 chữ số (chính là mã số bảo hiểm xã hội) thay vì 15 ký tự 

như trước đây. Mức hưởng của 

người tham gia BHYT sẽ được 

thể hiện tại góc bên phải của thẻ, 

theo các kí tự từ 1 đến 5. 

- Mặt sau của thẻ có các 

thông tin về nơi cấp, đổi thẻ; 

hướng dẫn kiểm tra chi phí 

khám, chữa bệnh - những thông 

tin mà mẫu thẻ trước đây không 

hề có. 

Với các thẻ cũ, Quyết định 

này cũng nhấn mạnh, trong thời 

gian chờ đổi sang mẫu thẻ mới, 

nếu vẫn còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh. 

Lưu ý: Phôi thẻ BHYT đã in theo mẫu cũ chưa sử dụng hết đến ngày 01/4/2021 vẫn 

được tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia BHYT. 

  

3. ÁP DỤNG QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2021. 

Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) đã được sửa đổi bởi Thông tư 

05/2021/TT-BGDĐT, áp dụng từ ngày 27/4/2021. 

So với năm ngoái, Quy chế thi năm nay có nhiều điểm mới, trong đó có: 

- Thí sinh hạnh kiểm yếu năm trước thi lại phải có xác nhận của địa phương; 

- Thí sinh được bảo lưu điểm của bài thi độc lập đạt từ 05 điểm trở lên (trước đây, 

chỉ bài thi độc lập hoặc điểm môn thi thành phần của bài thi tổ hợp từ 05 điểm trở lên 

mới được bảo lưu); 

- Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra về khi hết thời gian của buổi thi (trước đây 

được ra về sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc 

nghiệm)… 

Trên đây là Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 4/2021. 

 

4. CHUYỂN VỊ TRÍ MUA BÁN TỰ PHÁT TẠI KHU VỰC BỜ KÊNH TDP -1 

THỊ TRẤN ĐĂK HÀ SANG KHU VỰC THÔN 5 – XÃ HÀ MÒN. 



Trong thời gian qua, việc kinh doanh mua bán tự phát tại khu vực bờ kênh dọc 

đường Trường Chinh - Tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà (gọi là chợ tự phát) là vi phạm 

các quy định về bảo vệ đê điều và các quy định về trật tự, an toàn giao thông vệ sinh 

môi trường, gây mất cảnh quan đô thị. Để khắc phục tình trạng trên và ổn định cho 

các hộ dân kinh doanh tự phát, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà thông báo như sau: 

1. Trong lúc chờ lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch và đầu tư xây dựng chợ thôn 5, 

xã Hà Mòn. Huyện Đăk Hà tạm thời sắp xếp vị trí, mặt bằng kinh doanh cho các hộ dân 

từ khu vực bờ kênh dọc đường Trường Chinh - Tổ dân phố1, thị trấn Đăk Hà vào điểm 

trường Thôn 5, xã Hà Mòn (khu vực UBND huyện quy hoạch làm chợ dân sinh kết hợp 

chợ nông sản) để kinh doanh, mua bán kể từ ngày 01/4/2021.  

2. Đối với các hộ dân đang buôn bán, kinh doanh tại chợ tự phát 

+ Nghiêm túc chấp hành chủ trương của địa phương và các quy định của pháp luật. 

Chủ động liên hệ với UBND xã Hà Mòn để đăng ký vị trí, mặt bằng kinh doanh từ ngày 

ra Thông báo đến hết ngày 20/3/2021.  

+ Kể từ ngày 01/4/2021 việc tụ họp mua bán của các hộ có nhu cầu sẽ được thực 

hiện tại mặt bằng chợ tạm (điểm trường Thôn 5, xã Hà Mòn - nằm ở phía sau trụ sở Chi 

Cục thuế ĐăkHà). Sau thời gian trên, trường hợp nếu các hộ dân tiếp tục tụ họp mua bán 

tại vị trí bờ kênh dọc đường Trường Chinh - Tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà sẽ bị xử lý vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

 

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

DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ”: 

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU PHÁ HOẠI CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC 

HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026. 

Chủ động nhận diện và đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn thâm 

độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị là việc làm hết sức 

quan trọng góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử. 

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng. Thực hiện thành công cuộc bầu cử, sẽ thiết 

thực góp phần xây dựng và 

hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa của 

nhân dân, do nhân dân, vì 

nhân dân, nhằm bầu ra những 

người tiêu biểu có đủ đức, tài, 

xứng đáng đại diện cho ý chí, 

nguyện vọng và quyền làm 

chủ của nhân dân trong Quốc 

hội và HĐND các cấp nhiệm 

kỳ mới, là nhiệm vụ hết sức 

quan trọng đối với toàn Đảng, 

toàn dân, toàn quân ta. 

Thế nhưng, đi ngược lại 

với mong muốn đó, các thế 



lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị lại tỏ thái độ hằn học, chống đối và xem đây là 

thời cơ để chống phá. Lợi dụng không gian mạng, nhiều tổ chức phản động lưu vong như 

"Việt Tân", "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", "Triều Đại Việt" và một số cá 

nhân, hội nhóm chống đối trong nước đang tiến hành các hoạt động kích động, xuyên tạc, 

cổ súy các hành vi trái luật liên quan bầu cử. Họ tung lên các trang mạng đủ loại thông 

tin xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ ta, Đảng ta. Họ phát tán nhiều tài liệu kích động 

phản đối Quy chế bầu cử Quốc hội và cho đó chỉ là "hình thức". Trên internet xuất hiện 

nhiều trang mạng núp bóng "truyền thông xã hội", đưa tin, giật tít rầm rộ nhưng chỉ là 

những thông tin mang tính chủ quan cá nhân, thông tin không đúng sự thật. Mục đích của 

chúng là lôi kéo số chống đối tự ứng cử tràn lan, xuyên tạc các quy định về bầu cử, gây 

mất an ninh trật tự, phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 

sắp tới. 

Với trách nhiệm lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng ta đã sớm ban hành Chỉ thị 51-

CT/TW về lãnh đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026, yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử theo tinh 

thần dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của 

toàn dân; việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử ĐBQH, đại biểu 

HĐND phải bảo đảm theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và Nghị quyết của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Và thực tế, trong tổ 

chức Hội nghị hiệp thương, trong các khâu, các bước của quy trình bầu cử đều có sự lãnh 

đạo, chỉ đạo chặt chẽ, diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng trình tự pháp luật nhằm phát huy 

cao nhất quyền làm chủ của người dân, nâng cao chất lượng đại biểu. Mưu đồ sau những 

phát tán, rêu rao của những nhà "dân chủ mạng" chỉ có thể đánh lừa người nhẹ dạ cả tin, 

chứ không thể lay chuyển được quảng đại người dân Việt Nam với niềm tin sắt son vào 

sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. 

Với mục tiêu để cuộc bầu cử thành công và thực sự là ngày hội của nhân dân, các 

cấp ủy, chính quyền tỉnh Kon Tum đã và đang ra sức giải quyết những vấn đề còn khó 

khăn, vướng mắc, tạo bầu không khí phấn khởi, tin tưởng và đồng thuận xã hội. Thực 

hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của 

cuộc bầu cử, các cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn tỉnh đã sớm chủ 

động, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác bầu cử ĐBQH 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị trước một bước các nội dung liên quan đến công tác 

bầu cử, đến nay, UBBC tỉnh đã hoàn thành tốt và vượt tiến độ các nội dung theo luật 

định. Trong đó, nổi bật là việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1210/QĐ-UBND, 

ngày 8/12/2020 thành lập UBBC tỉnh, vượt tiến độ trước 2 tháng so với quy định của 

Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh. Tiếp đến, ngày 7/01/2021, UBBC tỉnh ban hành Kế 

hoạch số 55-UBBC để triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh; đến ngày 19/2/2021, UBBC tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 604/KH-UBBC về kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh. Điều đó cho thấy, mưu đồ sau những phát tán, rêu 

rao của những đối tượng "dân chủ mạng" chỉ có thể đánh lừa người nhẹ dạ cả tin, chứ 

không thể lay chuyển được niềm tin sắt son của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự 

quản lý của Nhà nước. 

Từ nay đến ngày bầu cử, các thế lực thù địch sẽ vẫn tiếp tục xuyên tạc chống phá 

cuộc bầu cử. Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, cấp ủy Đảng các cấp cần triển khai thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc 



bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026. Đặc biệt, cần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, biểu thị rõ thái độ dứt khoát 

trước các biểu hiện lừa gạt, kích động của các thế lực thù địch góp phần giữ vững thế trận 

lòng dân trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh hiểu rõ về ý nghĩa, 

tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND; quyền, 

nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động 

tham gia bầu cử. Các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần phối 

hợp chặt chẽ để nắm bắt tư tưởng chính trị, tâm tư nguyện vọng; đề ra các giải pháp kịp 

thời đối với những vấn đề nhạy cảm, những vấn đề có thể phát sinh; tuyên truyền bảo 

đảm tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất. Đồng thời, cần tăng cường xây dựng môi trường thông 

tin lành mạnh, đa dạng, phong phú, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân được tiếp cận 

những thông tin chính thống, tin cậy, tích cực, nhân văn, tránh để các thế lực phản động 

lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng vấn đề bảo vệ môi trường kích động nhân dân tụ tập đông 

người. 

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị và 

trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công 

dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết 

đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi 

dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết 

hợp phát huy vai trò tuyên truyền, vận động của người có uy tín, sự gương mẫu của cán 

bộ, đảng viên. 

Để bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an 

toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, thời gian tới các cơ quan chức năng, 

các tổ chức chính quyền các cấp sẽ còn rất nhiều công việc phải làm để bảo đảm cho 

cuộc bầu cử thành công. Trong đó cần phải nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh, xử lý 

nghiêm trước pháp luật với những thủ đoạn phá hoại, gây rối của các thế lực thù địch, 

không để cho những cá nhân, tổ chức nào đứng sau xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, lợi dụng 

dân chủ để dẫn dắt dư luận xã hội, phá hoại cuộc bầu cử. Việc tổ chức thành công cuộc 

bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng là hành động cụ 

thể nhằm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. 

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4 NĂM 2021. 

 - Tập trung tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn; kết quả trong phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện, tỉnh và Trung ương trong quý I 

năm 2021. 

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các 

cấp; Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các 

nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI; các chỉ thị, nghị quyết 

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản pháp luật mới1. 

                                                           
1 Nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tuyên truyền, triển khai thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh". 



- Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra, 

bạch hầu, sốt xuất huyết và một số dịch bệnh khác (lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu 

Phi, cúm H5N6, H1N1...).  

- Tuyên truyền 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 đảm bảo vệ sinh môi 

trường trên địa bàn huyện; công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ; 

chính sách an sinh xã hội; tuyên truyền vai trò chủ thể của Nhân dân trong tham gia xây 

dựng NTM; sản phẩm đặc trưng của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; công tác đấu tranh 

chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, chủ quyền biển đảo, cảnh giác với việc 

kinh doanh bán hàng đa cấp; việc phát tán tài liệu trái phép trên địa bàn huyện; các hoạt 

động tôn giáo trái pháp luật. 

 

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

ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: 

DƯỚI CỜ ĐẢNG QUANG VINH – HUYỆN ĐĂK HÀ VỮNG BƯỚC ĐI LÊN 

Trên chặng đường từ thuở vỡ đất lọt lòng đến khi huyện nhà trưởng thành, 

những bước chân bền bỉ, vững chãi của cán bộ và Nhân dân huyện Đăk Hà đã được 

đền đáp xứng đáng bởi những thành quả đáng tự hào trên tất cả các mặt: kinh tế - văn 

hóa – xã hội và quốc phòng, an ninh. Đây là tiền đề, là hành trang cần và đủ để cán 

bộ, đảng viên và nhân dân huyện Anh hùng tiếp tục thi đua góp công góp sức, xây 

dựng quê hương lớn mạnh trong giai đoạn mới đầy thời cơ và thách thức. 

Ngay sau khi huyện Đăk Hà được thành lập ngày 24/3/1994 theo Nghị định số 26 

của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Quyết định số 275, ngày 

22/4/1994 về việc thành lập Đảng bộ huyện Đăk Hà với 21 TCCSĐ trực thuộc và 686 

đảng viên. Đội ngũ cán bộ, công chức được tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau, có trình 

độ không đồng đều, thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Điểm xuất phát chung của 

huyện còn thấp, nền kinh tế chủ yếu là kinh tế nông nghiệp lạc hậu, cơ sở hạ tầng yếu 

kém, năng suất lao động và thu nhập của người dân còn quá thấp… đã đặt ra cho vùng 

đất này vô vàn khó 

khăn, thử thách. 

Để xây dựng 

huyện nhà phát triển 

xứng đáng với tiềm 

năng, vị thế của mình. 

Bằng với sự quyết 

tâm, kết tinh trí tuệ 

của cấp ủy, chính 

quyền, sự đoàn kết 

thống nhất của các dân 

tộc anh em… những 

định hướng, mục tiêu 

được hiện thực hóa 

thông qua các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn phát triển 

của địa phương. Giúp cho Đăk Hà có những bước đi vững chắc với hành trang là những 



con số ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đời sống vật chất, 

tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, phát huy… 

Kết quả, sau 15 năm thành lập, đến năm 2009, huyện Đăk Hà vinh dự được Đảng và 

nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới…  

Phát huy những kết quả, thành tựu của các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng. 

Đảng bộ huyện Đăk Hà tiếp tục đề ra những chủ trương, quyết sách lớn, trọng tâm là xây 

dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với phát huy vai trò hạt nhân chính trị của 

tổ chức Đảng và đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất 

lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; Công tác phát triển đảng viên, nhất là 

trong vùng dân tộc thiểu số, vùng có đạo tiếp tục được chú trọng nâng tổng số đảng viên 

toàn Đảng bộ đến tháng 3/2021 lên 3.197 đồng chí. Đảng bộ huyện có 188 chi bộ trực 

thuộc đảng ủy cơ sở, 84/84 chi bộ thôn, tổ dân phố. 

Các tổ chức đảng được củng cố, kiện toàn từ huyện đến cơ sở, là hạt nhân quan 

trọng để huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Nghị quyết vào cuộc sống. Cụ 

thể bằng những chương trình hành động, những bước đi mang tính đột phá trong phát 

triển KT - XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới…  

Kết quả, tổng giá trị sản xuất 2020 và 3 tháng đầu năm 2021 toàn huyện ước đạt 

5.316 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng ngành Nông - Lâm - 

Thuỷ sản chiếm 40,91%; Công nghiệp - Xây dựng chiếm 33,88%; Thương mại - Dịch vụ 

là 25,21%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,26 triệu đồng/năm; tỷ lệ độ che phủ rừng 

chiếm 46,73%. Thu ngân sách tại địa bàn tăng qua các năm. Cơ cấu nông nghiệp chuyển 

dịch theo hướng tích cực. Thương mại-dịch vụ phát triển nhanh; hệ thống chợ Trung tâm, 

mạng lưới chợ nông thôn, cửa hàng kinh doanh thương mại phát triển, đáp ứng kịp thời 

nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân. Hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn 

thiện, hệ thống điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế, chợ nông thôn, hệ thống 

nước sinh hoạt hợp vệ sinh được đầu tư. Các công trình, dự án quan trọng được triển khai 

đầu tư đảm bảo tiến độ. Các thành phần kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất được tạo điều 

kiện thuận lợi để phát triển. 

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong phát triển KT - XH của huyện gắn với 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cũng là mốc son 

đánh dấu hơn 10 năm giữ vững, phát huy danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 

Đó là kết quả thực hiện những bước đột phá trong phát triển Nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm và phát huy tiềm năng, thế mạnh trong 

phát triển du lịch… 

Đối với ngành nông nghiệp, huyện đã phát huy tiềm năng sẵn có như: tập trung 

củng cố, mở rộng và nâng cao chất lượng các vùng chuyên canh cây lâu năm có giá trị 

kinh tế trên diện tích cây cà phê 12.282,1 ha; cây cao su 7.699,6 ha; Sản phẩm chủ lực 

của huyện là Cà phê được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

“Cà phê Đăk Hà”; huyện được UBND tỉnh công nhận vùng sản xuất cà phê ứng dụng 

công nghệ cao với quy mô 1.939 ha. Quy hoạch vùng liên kết sản xuất, tiêu thụ một số 

sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ Cà phê vối theo tiêu chuẩn 

4C, UTZ với quy mô 750 ha. 

Thực hiện Chương trình Đề án mỗi xã một sản phẩm, huyện hiện có 11 xã, thị trấn 

đăng ký 13 sản phẩm đặc trưng và 6 sản phẩm được tỉnh đánh giá, cấp giấy chứng nhận 



OCOP cấp tỉnh năm 2020. Bên cạnh, đã kêu gọi được 15 doanh nghiệp, cá nhân triển 

khai dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao về cây dược liệu, nấm dược liệu, chăn 

nuôi gia cầm trên địa bàn. Địa phương đã phát triển tổng đàn gia súc được 18.810 con, 

gia cầm 298.500 con; phát huy diện tích mặt nước ao, hồ để nuôi trồng thủy sản là 141,34 

ha, với tổng sản lượng đạt 3.200 tấn.  

Năm 2020, huyện thành lập mới 6 Hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số hợp tác xã 

lên 15 đơn vị và có 51 tổ hợp tác, 17 nhóm hộ đang hoạt động hiệu quả; có 122 công ty, 

doanh nghiệp hoạt động đúng quy định. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp, người dân tiếp 

tục thực hiện có hiệu quả mối liên kết từ khâu sản xuất đến chế biến, nâng cao chất lượng 

và tìm đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông sản của địa phương. 

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, công tác giao đất, giao rừng gắn với quyền hưởng lợi 

từ rừng và việc khoán bảo vệ rừng được thực hiện tích cực. Từ năm 2020 đến nay, các 

đơn vị chủ rừng và các địa phương đã thực hiện việc trồng mới 35,75 ha tại xã Đăk Pxi 

và xã Ngọk Réo. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận 

chuyển lâm sản trái phép được thực hiện có hiệu quả. Tính đến nay, toàn huyện giảm 

91% số vụ vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng so với cùng kỳ năm 2020. 

Thực hiện chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới, huyện có 4 xã đạt 

chuẩn gồm Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La, Đăk Ngọk; 6 xã đạt 12-18 tiêu chí, phấn đấu xây 

dựng xã Đăk Hring đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2021 và tiếp tục xây dựng 

các khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao theo 

Quyết định của UBND tỉnh. Công tác đầu tư, phát triển và chỉnh trang đô thị thị trấn Đăk 

Hà được huyện quan tâm đầu tư tổng kinh phí gần 458 tỷ đồng; ưu tiên nguồn lực đầu tư 

đề án du lịch cộng đồng thôn Kon Trang Long Loi (thị trấn Đăk Hà) giai đoạn 2020-

2025, định hướng đến năm 2030. 

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, lĩnh vực Văn hóa – xã hội, giáo dục, 

chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được chú trọng. Huyện đã thực hiện tích cực việc duy 

trì phổ cập giáo dục phổ thông đạt tỷ lệ 100% và có 21/43 trường học đạt chuẩn Quốc gia 

với tổng số trên 20.900 em học sinh. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 93.7%. 

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện tiếp tục 

được quan tâm thực hiện. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được quan 

tâm đúng mức, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,6% dân số (tăng 0,9% so với năm 

2019); việc triển khai thực hiện các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa”, đảm bảo an sinh xã 

hội trên địa bàn đầy đủ, đúng quy định. Công tác giảm nghèo thực hiện quyết liệt, số hộ 

nghèo là 1.703 hộ, chiếm tỷ lệ 9,46% (giảm 3,82% so với năm 2019); số hộ cận nghèo 

còn 1.594 hộ, chiếm tỷ lệ 8,86%. 

Các phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, 

“Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... được triển khai có hiệu quả, tạo được sự 

đồng thuận cao trong nhân dân. Toàn huyện có trên 12.800 hộ gia đình đạt và giữ vững 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ trên 72,6%; có 86/105 thôn, tổ dân phố đạt và giữ 

vững danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” đạt tỷ lệ 81,9%; 11/11 xã, thị trấn có nhà văn 

hóa; 8/11 xã, thị trấn có thư viện... 

27 năm phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường trong xây dựng và phát 

triển. Có nhiều bài học quý được rút ra trong hành trình biến đất cằn nở hoa mà mỗi cán 

bộ và Nhân dân huyện Đăk Hà vẫn luôn lòng tạc dạ để có thể dìu dắt quê hương phát 

triển bền vững. Mỗi thế hệ người dân Đăk Hà, từ những người từng nằm gai nếm mật 



trong gian khó đến những thế hệ trẻ sau này được lớn lên trong ấm no và hạnh phúc, đều 

nhận thức rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với xã hội, quê hương. 

Kỷ niệm 27 năm thành lập huyện (24/3/1994 – 24/3/2021), chào mừng thành công 

Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong không khí thi đua của toàn Đảng, 

toàn quân, toàn dân hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu của HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cùng với niềm tự hào giữ vững, phát huy danh hiệu Anh 

hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Những công trình điện – đường – trường – trạm, những 

ngôi nhà mới khang trang đến những triền đồi Cà phê, cao su, những cánh đồng bát ngát 

lúa vàng… vẫn đang được xây dựng, hình thành bằng bàn tay, khối óc, bằng sự đoàn kết, 

thống nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Thắng lợi này là động lực để 

huyện Đăk Hà vững bước vào chặng đường tiếp theo tràn đầy niềm tin và hy vọng. 

 

 

  


