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I. TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT: 

1. 10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA HUYỆN ĐĂK HÀ TRONG NĂM 2021. 

1. Kết quả 01 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiều chỉ tiêu về 

kinh tế-xã hội đạt và vượt Nghị quyết, thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn huyện năm 

2021 đạt cao nhất trong 10 năm qua. 

2. Lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn các chức danh chủ chốt của huyện, khóa VI. 

3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện Đăk Hà về 

triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng 

hệ thống chính trị. 

4. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 trên địa bàn huyện. 

5. Lãnh đạo thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả 

dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn huyện. 

6. Hoàn thành xuất sắc công tác diễn tập phòng thủ cấp huyện, xã năm 2021; triển 

khai có hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý 

căn cước công dân trên địa bàn huyện. 

7. Công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ cao, gắn với  chế 

biến và tiêu thụ sản phẩm (xây dựng các sản phẩm đặc trưng OCOP các xã, thị trấn). 

8. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Đăk Hà lần thứ VI, Đại hội 

đại biểu Hội chữ thập đỏ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

9. Xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế kéo dài trong nhiều năm (thu hồi 4,7ha đất tại 

Cụm công nghiệp Đăk Mar; tụ tập buôn bán trái phép tại TDP 1, TT Đăk Hà; vi phạm 

theo Kết luận số 01 của Thanh tra tỉnh tại tuyến đường Trương Quang Trọng). 

10. Khởi công công trình đầu tư, sửa chữa, nâng cấp đường Hai Bà Trưng, trung 

tâm hành chính huyện và các tuyến đường giao thông nông thôn; các công trình trên địa 

bàn huyện. 

2. LÃNH ĐẠO HUYỆN ĐĂK HÀ THĂM, CHÚC TẾT GIA ĐÌNH CHÍNH 

SÁCH, NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG, HỘ NGHÈO NHÂN DỊP TẾT 

NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022. 

Trong 2 ngày 18, 19/1/2022, đồng chí Ka Ba Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ 

tịch HĐND huyện đã đến thăm, chúc sức khỏe và tặng quà Tết nguyên đán Nhâm Dần 

cho các gia đình chính sách, người có công, đảng viên lão thành và các đồng chí nguyên 

là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện. 
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Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã đến thăm các và tặng quà gia đình đảng viên trên 60 

năm tuổi Đảng: Nguyễn Văn Hùng tại TDP3, ông Nguyễn Đình Sê tại TDP 6, ông Phạm 

Trọng Tiều tại TDP 2. Đến thăm các gia đình: bệnh binh Trần Thị Cả tại TDP3; gia đình 

thương binh Thiều Quang Xanh tại TDP 1, thị trấn Đăk Hà. Gia đình ông Trịnh Công 

Giang tại TDP2; ông Phạm Văn Thị tại TDP 4B, ông Đinh Ngọc Giai tại TDP 5; ông Hồ 

Tự Nguyện tại TDP 6; ông Đào Nguyên Tề tại TDP 8 thị trấn Đăk Hà là người có công bị 

ảnh hưởng chất độc hóa học.  

Thay mặt lãnh đạo huyện, Đồng chí Bí thư Huyện ủy gửi lời thăm hỏi, động viên 

và chúc mừng năm mới đến các gia đình. Ghi nhận sự đóng góp của các gia đình đối với 

sự nghiệp cách mạng nói chung, sự phát triển của địa phương nói riêng. Khẳng định cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân huyện nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung 

tay xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Các gia đình người có công, đảng viên lão 

thành bày tỏ niềm vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của huyện 

trong thời gian qua. Tin tưởng với sự kết tinh năng lực, trí tuệ và đoàn kết của các thế hệ 

lãnh đạo huyện. Kỳ vọng với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, 

sẽ góp phần xây dựng huyện Đăk Hà phát triển toàn diện. 

Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, huyện Đăk Hà tổ chức 

thăm hỏi, tặng 6.829 suất quà với số tiền 2.884.600.000.000 đồng. Trong đó: quà 

Trung ương: 731 suất quà với số tiền 245.100.000 đồng; cấp tỉnh: 3.029 suất quà 

với số tiền 1.811.700 đồng; cấp huyện: 2.608 suất với số tiền 711.600.000 đồng; 

cấp xã, thị trấn: 284 suất với số tiền 44.500.000 đồng; xã hội hóa: 177 suất với số 

tiền 71.700.000 đồng. 
 

3. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK HÀ NĂM 2022. 
Ngày 12/01/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về công tác cải 

cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022, theo đó kế hoạch thể 

hiện những nội dung trọng tâm sau: 
1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ cải cách 

hành chính trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện:  
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* Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 

năm 2021); Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 
về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2030. Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính (Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/ 

2018 và các văn bản hướng dẫn liên quan). Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nội 

vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2021-2025 (Chương trình số 01/BNV-

CĐVCVN ngày 17 tháng 11 năm 2021). 

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 (Kế 
hoạch số 3993/KH-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021), Kế hoạch cải cách hành chính 

tỉnh Kon Tum năm 2022 (Kế hoạch số 4492/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021), Kế 

hoạch truyền thông giai đoạn 2021-2022 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Kon Tum (Kế hoạch số 1946/KH-

UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021). Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn 

huyện Đăk Hà giai đoạn 2021 - 2030 (Kế hoạch số 219/KH-UBND, ngày 18/11/2021). 
Đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa điện 

tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện Đăk Hà giai đoạn 
2021 - 2025 (Đề án số 79/ĐA-UBND, ngày 11/10/2021). Trong đó, tập trung vào các nội 

dung trọng tâm sau: (1) Về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách 

hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tuyên truyền kết quả thực hiện 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; tuyên truyền các nội 

dung theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, nhất là các 

văn bản chỉ đạo trọng tâm về công tác cải cách hành chính, đó là: về tổ chức thực thi 

pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ 

chức và toàn xã hội; về thực hiện cải cách chế độ công vụ, xây dựng nền công vụ chuyên 

nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, 

Chính quyền số. (2) Về kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính hàng năm của tỉnh, 

của huyện; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người 

dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước…(3) Về ứng dụng công 

nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính; việc tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và 

các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. (4) 

Thông tin, hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạng Internet; cách thức phản 

ánh, kiến nghị về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến 

thủ tục hành chính; tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc thông qua liên kết trên 

Cổng thông tin điện tử Chính phủ (http://chinhphu.vn), Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon 
Tum (https://www.kontum.gov.vn) và Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông 
tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum (https://dichvucong.kontum.gov.vn). (5) Việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức,  viên chức các cấp, của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương. (6) Công khai, công bố, thông tin kịp thời bộ thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 
đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn hóa và công bố. 

* Đối với người dân và doanh nghiệp: Các chủ trương, chính sách mới của Đảng, 

Nhà nước về cải cách hành chính có liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Những tiện 

https://dichvucong.kontum.gov.vn/
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ích của việc gửi hồ sơ và nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; về dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4... 

Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” về cải cách hành chính; thông tin, 

hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạngInternet; cách thức phản ánh, kiến 

nghị về quy định hành chính; việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh 

nghiệp được thực hiện trực tiếp qua số điện thoại đường dây nóng và trên Hệ thống tiếp 

nhận, trả lời phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tuyên truyền cải cách 
hành chính, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử phổ 
biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum (http://pbgdpl.kontum.gov.vn). 

Về công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp  
trong việc thực hiện thủ tục hành chính; về các mục tiêu, giải pháp xây dựng 
chính quyền phục vụ Nhân dân, hướng dẫn cách thức để công dân, tổ chức sử 
dụng dịch vụ hành chính công, các dịch vụ công trực tuyến tại các xã, thị trấn… 

Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 

bỏ lên Trang thông tin điện tử của huyện. Niêm yết công khai các quy trình giải quyết thủ 

tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn (nội 

dung các thủ tục được công khai phải đầy đủ, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện 

hành; hình thức công khai rõ ràng, thuận lợi cho việc tìm hiểu). Tuyên truyền đối với 

người dân, doanh nghiệp thông qua hệ thống loa truyền thanh không dây, qua cuộc họp ở 

thôn, tổ dân phố, các hình thức như băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tranh cổ động... với các 

khẩu hiệu, thông điệp bằng hình ảnh trực quan để người dân dễ đọc, dễ nắm bắt. 
2. Tổ chức cuộc thi về cải cách hành chính, chủ đề thực hiện trong 

năm 2022: “Sự nỗ lực của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
trong hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp”. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 
và Trang thông tin điện tử của huyện để người dân, doanh nghiệp hiểu, 
thực hiện: Thực hiện các phóng sự, tin bài về hoạt động cải cách hành 
chính của các cơ quan; kịp thời đưa tin, biểu dương, nêu gương người tốt, 
việc tốt và phê phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân. 

 

II. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: 

1. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC, PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ TIÊM VẮC XIN 

PHÒNG COVID-19. 
Ngày 14/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 127/UBND-

KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tính 

đến nay, người dân từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đã 

đạt tỷ lệ 97,03% và được tiêm đủ liều đạt 83,93%. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch bệnh 

COVID-19 hiện nay, nhất là nguy cơ bùng phát do biến chủng mới Omicron; để tiếp tục 

thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần và tăng cường công tác tiêm chủng theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Bộ Y tế tại Công điện số 

55/CĐ-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2022; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:  

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm, 

quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh; nhất là biện pháp 5K, nâng cao ý thức người dân và tuyệt đối 

không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong nhiệm vụ phòng, chống dịch. 

- Sở Y tế: Tổ chức thực hiện thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19, đảm bảo hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 

http://pbgdpl.kontum.gov.vn/
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tuổi trở lên trong tháng 01/2022 và chiến dịch tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại 

cho người từ 18 tuổi trở lên trong Quý I/2022 (tổ chức từng đợt ngay sau khi 

nhận được vắc xin, thông báo lịch tiêm cụ thể để người dân biết tham gia đầy 

đủ). Tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả, khoa học và tuân thủ các quy định 

phòng, chống dịch theo quy định hiện hành. Tiếp tục rà soát không để bỏ sót 

người chưa được tiêm chủng và người chưa tiêm đủ liều vắc xin; sau khi rà soát, 

khẩn trương tiêm đủ liều cho người từ 12 tuổi trở lên. 

Tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động, bố trí tiêm tại nhà cho những 

người đi lại khó khăn… Lưu ý đảm bảo tiêm chủng đủ liều cho các nhóm đối 

tượng nguy cơ cao (người già, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, 

phụ nữ có thai). 

Tiếp tục tập trung, huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng; bố 

trí kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và vật tư tiêm chủng để triển 

khai công tác tiêm chủng theo đúng quy định. Đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng 

Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng; cập nhật 

thông tin về kết quả tiêm chủng, công tác sử dụng vắc xin và nhập liệu mới hàng 

lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng tiến độ tiêm chủng của đơn 

vị.  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương, tiếp tục chỉ đạo việc rà 

soát các đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa tiêm đủ liều vắc xin; người 

đủ thời gian tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại đến điểm tiêm gần nhất để được tiêm kịp 

thời. Tuyên truyền, vận động và có các biện pháp phù hợp để đưa người dân đến tham gia 

tiêm chủng đầy đủ; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh nếu để trên địa bàn có những trường hợp không chịu tiêm hoặc chưa được tiêm 

hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (trừ trường hợp có chống chỉ định hoặc 

hoãn tiêm). 

Chỉ đạo triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho liều nhắc lại, liều 

bổ sung kịp thời, nhanh chóng để duy trì hiệu quả phòng, chống dịch từ tiêm vắc 

xin, có kế hoạch bảo vệ tối đa các trường hợp nguy cơ cao (người già, người có 

bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai), đảm bảo các nhóm trường 

hợp này được quản lý, theo dõi, tiêm chủng đủ liều, đúng lịch và được tiếp cận 

các dịch vụ y tế nhanh nhất, tốt nhất ngay tại địa phương. 

- Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Địa phương, đơn vị nào không 

đủ lực lượng để tổ chức khám chữa bệnh COVID-19, tiêm chủng và nhất là lực lượng y 

tế cơ sở để triển khai tăng cường điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì báo cáo 

ngay cho cấp có thẩm quyền để tiến hành điều động lực lượng hỗ trợ nhanh chóng, kịp 

thời. Tăng cường triển khai việc điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với 

người nhiễm COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác 

tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để người 

dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, không chờ đợi, không lựa chọn vắc xin; tuyên 

truyền để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tự giác, chủ động, tích cực 

phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn tỉnh và biến chủng Omicron. 

 

2. HUYỆN ĐĂK HÀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI; QUỐC 
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PHÒNG, AN NINH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; KẾ HOẠCH ĐẦU 

TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022: 

Ngày 22 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 

1728/QĐ UBND về quy định một số vấn đề chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và dự toán ngân sách 

Nhà nước; Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022, Ban 

biên tập trích yếu một số nội dung sau: 
1. Lĩnh vực kinh tế: 

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội huyện Đăk Hà. Tập trung các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và 

thương mại - dịch vụ. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh 

vực: văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đơi sống vật chất, tinh 

thân của người dân. 

Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển nông nghiệp 

theo hướng sản xuất hàng hóa; quy hoạch một số khu chăn nuôi tập trung để phát triển 

đàn gia súc trên địa bàn gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Chuyển dịch 

cơ cấu cây trồng hợp lý phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng, thực 

hiện trồng “xen canh, tăng vụ” hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng các vùng phát 

triển diện tích chuyên canh sản phẩm chủ lực của huyện (cây cà phê, cao su, cây ăn quả, 

sắn, lúa); phát triển thương hiệu “Cà phê Đăk Hà”, nhất là việc phối hợp với các sở 

ngành liên quan về sử dụng Chỉ dẫn địa lý cho cà phê Đăk Hà.  Chú trọng chỉ đạo đẩy 

mạnh việc thực hiện tái canh cây cà phê già cỗi, năng suất thấp. Thực hiện tốt công tác 

khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi; tập trung 

thực hiện khôi phục đàn gia súc; phát huy lợi thế nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại lòng hồ 

thủy điện Plei Krông và các lòng hồ, đập.  

Thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông 

nghiệp sạch, an toàn theo hướng hữu cơ, trong đó cần chú ý phát triển các dự án nông nghiệp 

đầu tư chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp; phát triển các vùng nguyên vật liệu trong địa 

bàn để chủ động hơn các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Chủ 

động nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là 

các doanh nghiệp sản xuất điện; chế biến nông, lâm sản; phát triển du lịch.Thực hiện hiệu 

quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Khai thác hiệu quả các tiềm năng, thu hút 

đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu, sản xuất tiêu dùng. Tiếp tục duy trì 

công tác kiểm tra, giám sát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tăng cường công 

tác chống hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng. 

Tập trung nguồn lực, thực hiện rà soát, điều chỉnh, lập mới các Đồ án quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đã hết kỳ quy hoạch. Tiếp tục lập và hoàn thiện quy 

hoạch chung thị trấn Đăk Hà và quy hoạch chi tiết Khu đô thị TDP 10. Lập mới Đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực phát triển số 3 (Khu vực TDP 5 thị trấn Đăk Hà).  

Tăng cường công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; tăng hợp lý tỷ trọng chi 

đầu tư, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bố trí nguồn 

lực hợp lý để đầu tư kết cấu hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp 

theo Nghị quyết, kế hoạch đã được phê duyệt. Tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn 

thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời. Huy động tối đa các nguồn tại chỗ, các nguồn vốn từ 
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ngân sách, các tổ chức tín dụng, các chương trình mục tiêu để đảm bảo cho các đối tượng 

được vay vốn phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh và giảm nghèo. 

Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và môi trường, huy động và sử dụng 

có hiệu quả hơn nguồn lực từ đất đai, tài nguyên, tăng cường phát triển quỹ đất, tạo vốn 

cho đầu tư phát triển; chú trọng bảo vệ, phát triển các loại rừng, đẩy mạnh trồng mới rừng 

theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.   

Hỗ trợ nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi phục vụ phát triển và khai thác du lịch. Hỗ trợ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trên 

các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Quan tâm tạo điều kiện và đề xuất cơ chế chính 

sách trong việc khai thác, quản lý sử dụng diện tích đất bán ngập lòng hồ thủy điện Plêi Krông. 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý có hiệu quả các điểm nóng vi phạm 

Luật Lâm nghiệp. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc trồng, chăm sóc rừng và 

cây phân tán trên địa bàn.   

2. Lĩnh vực đầu tư: 

- Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 

2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2021; Quyết định số 1169/QĐ-

UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế 

hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum; Thông báo số 

73/TB-SKHĐT, ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum 

về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh 

Kon Tum; Công văn số 3485/SKHĐT-TH ngày 10/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch đầu tư nguồn ngân 

sách nhà nước năm 2022 và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 3, 

khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 có liên quan. 

3. Về dự toán thu - chi ngân sách. 

Trên cơ sở đánh giá thực hiện năm 2021; các định hướng mục tiêu, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022; định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

giai đoạn 2022-2025, các đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 

trong năm 2022, chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm 

vụ, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức 

độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2022 trên cơ sở nguồn 

NSNN được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác; quán triệt chủ trương triệt 

để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán; chủ động dự kiến dự toán đầy đủ 

nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm 

quyền quyết định, cho chủ trương triển khai thực hiện 

Việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách được xây dựng trên cơ sở đánh giá 

khả năng thực hiện ngân sách năm 2021, các quy định của Luật ngân sách nhà nước, các 

Luật thuế, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. Tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện 

các Luật thuế mới sửa đổi, bổ sung. Dự toán được giao chi tiết đối với từng ngành, từng 

lĩnh vực, từng đơn vị đúng chính sách, đúng chế độ quy định hiện hành. Phân tích đánh 

giá cụ thể những tác động do thiên tai ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách nhà nước 

năm 2022 (tập trung đánh giá ảnh hưởng đến thu thuế các Nhà máy thủy điện, nguồn thu 

khí thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, miễn tiền thuê đất và các chính 

sách thu mới của cấp có thẩm quyền). 
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Dự toán ngân sách năm 2022 được xây dựng trên cơ sở dự toán Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum giao, kết quả thu ngân sách năm 2021 và nhiệm vụ phát triển các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội năm 2022. Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường 

xuyên ngân sách địa phương năm 2022. Định mức phân bổ năm 2022 được thực hiện 

theo một số nguyên tắc thống nhất sau: 

4. Lĩnh vực văn hoá - xã hội: 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng  giáo dục, 

nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường củng cố, xây dựng nề nếp dạy và học; chú 

trọng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sắp xếp sáp nhập 

các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện tốt công tác đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn. Cân đối ngân sách đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật 

chất, trang thiết bị các trường học trên địa bàn, nhất là các trường đạt chuẩn quốc gia; thu 

hút các tổ chức, cá nhân có tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực trường chất lượng cao trên địa 

bàn, nhất là bậc mầm non và tiểu học. 

Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ, 

đổi mới phát triển giáo dục đến năm 2025, đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy và học trực 

tuyến, quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề, thu hút nguồn nhân lực chất lượng 

cao. Chú trọng thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã 

hội, tạo việc làm, giảm nghèo đa chiều, bền vững; gia tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, 

nhất là bảo hiểm tự nguyện.  

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tăng 

cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh trên người; 

thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm 

tra an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân và kinh doanh thuốc. Thực hiện hiệu quả các chính sách 

nâng cao chất lượng dân số; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, y tế dự phòng, 

thực hiện chính sách dân số và phát triển; chính sách khám, chữa bệnh cho các đối tượng 

chính sách, người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình chính sách dân tộc. Tăng cường công tác 

giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn huyện. 

5. Lĩnh vực nội chính: 

Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật 

tự an toàn xã hội. Tăng cường các biên pháp đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm. 

Tăng cường công tác bám nắm địa bàn, giải quyết tốt tình hình ANTT tại cơ sở. Tổ chức giao 

nhận quân năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 

huyện; chỉ đạo, hướng dẫn diễn tập chiến đấu phòng thủ xã (xã Đăk Hring, Ngọk Wang, Ngọk 

Réo). Phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về Luật an ninh mạng.  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, sắp 

xếp và tinh gọn bộ máy. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đi đôi với tạo dựng môi trường 

đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác cải 

cách thủ tục hành chính. Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính 

theo quy định hiện hành. Đầu tư nâng cấp trụ sở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 
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huyện, xã; triển khai đưa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đi vào thực hiện có hiệu 

quả. Triển khai Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa điện tử” tiến 

tới xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

triển khai các nhiệm vụ cải thiện chỉ số thành phần của chỉ số PARINDEX và PAPI. 

Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời, 

đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là những vụ 

khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường... Tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về tôn giáo; thực hiện tốt Luật tín ngưỡng tôn giáo; đấu tranh ngăn 

chặn và xử lý các hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo để gây rối an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội. Xem xét, giải quyết đơn thư, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo, đồng 

thời hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tổ chức các cuộc lễ trọng theo quy định của pháp 

luật. 

Tăng cường thanh tra trách nhiệm về quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính, 

trong đó tập trung các lĩnh vực: Công tác quản lý, sử dụng, giao đất, giao rừng; quản lý 

đầu tư xây dựng; quản lý tài chính ngân sách; đầu tư mua sắm. Chú trọng việc tổ chức 

giải quyết đơn thư, khiếu nại; tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công khai 

minh bạch, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu 

quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo. 

 

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

DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ”: 
Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng được xác định là trách nhiệm của 

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành. Trong bối cảnh Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, cần phải tăng cường hơn nữa bảo vệ an toàn, an ninh mạng các hệ 

thống thông tin quan trọng quốc gia; phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các 

hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng. Cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư được hình thành dựa trên nền tảng của công nghệ số cùng với việc sử 

dụng phổ biến in-tơ-nét. Đặc trưng quan trọng của cuộc cách mạng này là sự phát triển hệ 

thống liên kết thế giới thực và ảo trên cơ sở internet kết nối vạn vật (Internet of Things - 

IoT) và internet kết nối các hệ thống (Internet of Systems - IoS). Trong bối cảnh diễn ra 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trên không gian mạng xuất hiện những nguy cơ, 

hoạt động tác động mạnh mẽ đến an ninh quốc gia của tất cả các nước, trong đó có Việt 

Nam. Ở các nước trên thế giới, nhất là các nước có nền khoa học - công nghệ phát triển, 

như Mỹ, Nga, Trung Quốc..., đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều hoạt động xâm phạm 

an ninh quốc gia trên không gian mạng (chiến tranh mạng, gián điệp mạng, khủng bố 

mạng, tội phạm mạng).  Việt Nam hiện cũng đang đối mặt với không ít các nguy cơ, 

thách thức đe dọa đến an ninh quốc gia trên không gian mạng (chiến lược “diễn biến hòa 

bình” trên không gian mạng, hoạt động gián điệp mạng và các loại tội phạm công 

nghệ cao, nguy cơ chiến tranh mạng, tình trạng mất an ninh, an toàn thông tin mạng 

đe dọa tới an ninh quốc gia). 
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Một số giải pháp đặt ra trong bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng 

theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: 

“Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 

của Tổ quốc, lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã 

hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, ổn 

định để phát triển đất nước”(5). Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 

các thế lực thù địch, phản động luôn lợi dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật để chống phá 

Việt Nam, đặc biệt là gia tăng các hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của 

Đảng trên không gian mạng, do đó, để bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng 

theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người 

dân, nhất là các cán bộ, đảng viên về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, phá hoại 

của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng: Trên thực tế, không gian 

mạng đã, đang và sẽ là môi trường để các thế lực thù địch tìm mọi cách lợi dụng vào các 

hoạt động chống Đảng, Nhà nước ta. Hoạt động thường xuyên, phổ biến của chúng trên 

không gian mạng là tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Trong khi đó, 

số lượng người dân Việt Nam được tiếp cận, sử dụng in-tơ-nét ngày càng nhiều, kiến 

thức, kỹ năng về tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng của một bộ phận không nhỏ 

người dân còn hạn chế, dẫn đến tình trạng số lượng người dân tiếp cận với các thông tin 

tuyên truyền, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch ngày một lớn, dễ bị các đối 

tượng lôi kéo, tiêm nhiễm các quan điểm sai trái, thù địch. Để mỗi người dân có thể 

“miễn dịch” với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của kẻ địch và cao hơn có thể trở 

thành chiến sĩ kiên trung, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, chúng ta cần tiếp tục 

tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, để mỗi người dân 

có thể nhận thức rõ âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian 

mạng của các đối tượng.   

Hai là, làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các hành vi xâm 

phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng: Thời gian qua, xuất hiện ngày càng nhiều 

các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng, từ hoạt động của các 

đối tượng tình báo, gián điệp, phản động, cho tới các loại đối tượng tội phạm khác, nhất 

là tội phạm công nghệ cao. Do đó, yêu cầu làm tốt công tác phòng, ngừa, phát hiện, đấu 

tranh chống các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng ngày càng trở 

nên cấp thiết. Cần làm tốt công tác quản lý, giám sát không gian mạng để phòng ngừa và 

phát hiện sớm các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng. Huy 
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động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, 

chống các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng. Đầu tư xây dựng 

đội ngũ, lực lượng nòng cốt chuyên trách, tinh nhuệ, tinh thông nghiệp vụ, đủ khả năng 

đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng. 

Ba là, phòng ngừa không để chiến tranh mạng xảy ra: Mặc dù chưa xảy ra chiến 

tranh mạng, tuy nhiên, thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều hoạt động tấn công 

mạng nguy hiểm, gây ra những thiệt hại lớn cho Việt Nam. Do đó, yêu cầu phòng ngừa 

không để chiến tranh mạng xảy ra là hết sức cần thiết. Để đối phó với nguy cơ xảy ra 

chiến tranh mạng, chúng ta phải triển khai ngay các giải pháp tổng thể, đồng bộ bảo vệ an 

ninh quốc gia trên không gian mạng, khẩn trương nghiên cứu và có giải pháp hiệu quả 

phòng, chống chiến tranh mạng, chiến tranh điện tử, chiến tranh sử dụng vũ khí công 

nghệ cao, chiến tranh thông tin. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh thông tin, an 

ninh không gian mạng quốc gia trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, bảo vệ vững chắc 

các cơ sở hạ tầng quân sự, mục tiêu trọng yếu; có chiến lược phát triển nhân lực chuyên 

ngành công nghệ thông tin trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Đầu tư trọng điểm xây 

dựng các đơn vị an ninh mạng, tác chiến điện tử đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ phòng 

thủ quốc gia trên không gian mạng, sẵn sàng ứng chiến khi có chiến tranh mạng xảy ra. 

Bốn là, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên không gian 

mạng: Để bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng, trước hết cần chú 

trọng công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động 

phòng ngừa những sơ hở, thiếu sót, không để các thế lực thù địch, phản động và các loại 

đối tượng lợi dụng xâm phạm hệ thống thông tin, thu thập, chiếm đoạt bí mật nhà nước, 

thông tin nội bộ gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của các cơ quan, tổ chức và 

cá nhân. Tuân thủ các quy định của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015. Chấp hành 

nghiêm các quy định về bảo mật nhà nước, quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin, tài 

liệu. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi làm mất an ninh, an toàn 

thông tin; lộ, lọt bí mật nhà nước, thông tin nội bộ hoặc lợi dụng bí mật nhà nước, thông 

tin nội bộ để thực hiện các hành vi trái pháp luật. 

Năm là, xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, đủ về số 

lượng, đồng thời nghiên cứu, nắm bắt, tiến tới chủ động về công nghệ, trang thiết bị và 

dịch vụ mạng: Việt Nam có đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ thông tin đông đảo 

nhưng số lượng làm việc trong các cơ quan nhà nước còn hạn chế, trong đó, không ít 

người giỏi, có năng lực chuyên môn tốt đã chuyển ra ngoài khu vực Nhà nước làm việc. 

Đáng chú ý là, số lượng người có chuyên môn sâu về an ninh, an toàn thông tin mạng còn 

thiếu, đặc biệt là trên lĩnh vực bảo mật mạng. Do đó, trong thời gian tới, cần có chiến 

lược đào tạo phù hợp để có nguồn nhân lực đủ cả về số lượng và bảo đảm về chất lượng, 

có thể đáp ứng được những đòi hỏi, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

đặt ra. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác nghiên cứu, hợp tác quốc tế, chuyển giao 

công nghệ, tự chủ sản xuất các trang thiết bị, tiến tới có thể tự chủ trong sử dụng, cao hơn 

là trong sản xuất các trang thiết bị và ứng dụng dịch vụ mạng. 

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THÁNG 02 NĂM 2022. 

- Thực hiện tốt các nội dung tại Hướng dẫn số 10-HD/BTGHU về hướng dẫn công 

tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 và 

Hướng dẫn số 11-HD/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 I-2022 trên 

địa bàn huyện. 
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1. Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 

3/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022: 
- Tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt 

Nam; những mốc son chói lọi của Đảng ta qua 92 năm thành lập, xây dựng và 
trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự 
lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, 
năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. 

- Tuyên truyền về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam; khẳng định Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng 
sản và Nhân dân Việt Nam; đi lên Chủ nghĩa xã hội là yêu câu khách quan, là 
con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam; tập trung nêu bật những thành tựu 
to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, 
nhất là trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. 

- Tuyên truyền về kết quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc 
biệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tuyên truyền 
Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với 
trọng tâm là 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" trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những 
điều đảng viên không được làm. 

- Tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ 
doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; các phong trào thi đua yêu nước; 
các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đặc biệt là những tấm gương sáng, 
những nghĩa cử cao đẹp của đồng bàọ, đồng chí, chiến sỹ, đội ngũ y, bác sỹ 
tuyến đầu trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. 

- Tuyên truyền những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt 
đẹp của dân tộc Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc; ý thức chấp hành 
pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng 
phí, tiêu cực, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ 
tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội 
diễn ra trước, trong và sau Tết nguyên đán. 

- Các hoạt động chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân 
Nhâm Dần; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sỹ, 
người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những gia đình có công cách 

mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm 
sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc. 

2. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyên Phong Sắc (01/2/1902 - 
01/2/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biêu của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

- Tuyên truyền về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn 
Phong Sắc: Một trong nhũng chiến sĩ Cộng sản đầu tiên, góp phần tích cực vào 
sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; một trong những người đầu tiên gây 
dựng tổ chức Thanh niên ở Hà Nội; một cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của Đảng ta, 
một nhân cách Cộng sản mẫu mực. 

- Tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Phong Sắc: Về giác 
ngộ lý tưởng cách mạng, kiên trung, bất khuất, luôn trung thành với mục tiêu, lý 
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tưởng của Đảng với lối sống giản dị, trong sáng đã khích lệ, cổ vũ cán bộ đảng 
viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia cách mạng  

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

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: 

Gương sáng A Thuần tiên phong thay đổi nếp nghĩ cách là: Sau khi xuất ngũ trở 

về địa phương, anh A Thuần (sinh năm 1988), tại thôn Kon Tu, xã Đăk Ui không chỉ là 

điển hình trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, mà còn phát huy tốt vai trò 

“đầu tàu” gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó, anh được được bà 

con trong thôn và chính quyền địa phương tín nhiệm bầu làm trưởng thôn liên tục từ năm 

2015 đến nay. 

 

 
                                 (Mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình A Thuần) 

 

Sinh ra và lớn lên tại thôn Kon Tu - thôn đặc biệt khó khăn của xã Đăk Ui, A Thuần 

sớm đã chứng kiến cảnh bà con trong thôn chịu nhiều thiệt thòi do điều kiện kinh tế khó 

khăn. Từ sớm, A Thuần đã nuôi dưỡng ước mơ vươn lên làm giàu cho bản thân và giúp 

người dân trong thôn nhanh chóng thoát nghèo. A Thuần tâm sự, thôn Kon Tu trước giờ 

thì vẫn là một trong những thôn đặc biệt khó khăn. Bà con chủ yếu làm theo kiểu truyền 

thống để đủ ăn, thậm chí có người không đủ ăn. Nhưng bầy giờ theo xu thế phát triển thì 

mình bắt buộc phải thay đổi. Do đó, bản thân tôi cố gắng phát triển kinh tế để tuyên 

truyền vận động bà con phải thay đổi cách làm để cải thiện cuộc sống, để đưa cuộc sống 

ngày một ấm no hạnh phúc hơn. 

Được biết, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 2012, A Thuần trở về quê tiếp 

tục học tập để thi lấy bằng tốt nghiệp THPT và vận dụng kiến thức để chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Chỉ sau 3 năm, anh đã chuyển đổi thành 

công diện tích đất trồng cây ngắn ngày sang 1,6 hecta cà phê, 0,5 hecta cây bời lời. Thâm 

canh tăng vụ trên 5 sào lúa nước, kết hợp chăn nuôi quy mô nhỏ… Từ đó, gia đình có 

khoản thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Năm 2015, A Thuần được bà con nhân dân 

thôn Kon Tu tin tưởng bầu làm Trưởng thôn. 

Thôn Kon Tu có 107 hộ với 546 nhân khẩu người dân tôc thiểu số Xơ Đăng – Tơ 

Đr. Được “mắt thấy, tai nghe” Người Trưởng thôn gương mẫu. Bà con đã mạnh dạn thay 

đổi nếp nghĩ, cách làm cũ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng KHKT vào sản xuất 

để phát triển kinh tế. Thay vì quanh năm chỉ trồng cây sắn, cây ngô trên đồi, hiệu quả 

kinh tế thấp. Như chị Y Bó sinh năm 1985, trước đây là hộ nghèo do thiếu kiến thức về 

sản xuất. Sau được trưởng thôn A Thuần tạo điều kiện cho đi làm cà phê và trực tiếp 



16 
 

hướng dẫn các kỹ thuật cơn bản. Chị Y Bó cho hay: Bản thân tôi và nhiều người dân 

trong thôn nhờ A Thuần chỉ dạy cho cách làm cà phê. Nhờ đó, chúng tôi đã biết cắt cành, 

sử dụng phân bón đúng thời vụ, chăm sóc để vườn cây mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Khi làm hết việc của gia đình thì đổi công cho nhau hoặc đi làm thuê cho người bên 

ngoài để thêm nguồn thu nhập hằng ngày. 

Được bà con tín nhiệm, yêu quý, bản thân A Thuần luôn trăn trở phải làm sao để 

xứng đáng với sự tin tưởng đó. Năm 2021, khi huyện Đăk Hà triển khai Đề án trồng rừng 

tập trung, A Thuần là người tiên phong đăng ký tham gia với diện tích 0,8 hecta, chuyển 

đổi từ diện tích đất trồng sắn năng suất thấp. Tin tưởng vào hướng đi của người Trưởng 

thôn, 30 hộ dân trong khu dân cư cũng đăng ký tham gia Đề án. Với sự tín nhiệm của bà 

con, A Thuần luôn chủ động tìm hiểu để hướng dẫn bà con các quy trình chăm sóc, bảo 

vệ cây rừng. A Thuần cho biết: Đặc thù của cây bạch đàn Cự vĩ là dễ bị mối ăn. Lúc đầu 

phát hiện, bản thân anh chủ động liên hệ với cán bộ nông nghiệp của xã để được hướng 

dẫn cách sử dụng thuốc mối, bảo vệ cây trồng. Sau đó, hướng dẫn nhân dân trong thôn 

làm theo. Đến nay, toàn bộ diện tích rừng trồng của gia đình A Thuần và các hộ trong 

thôn đều sinh trưởng phát triển tốt với tỷ lệ cây sống đạt trên 90%. “Ba nhiệm kỳ được 

tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, với vai trò “đầu tàu”, trách nhiệm của người Đảng viên, 

đồng chí A Thuần luôn là người tiên phong, gương mẫu trong phong trào phát triển kinh 

tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương để người dân tin tưởng và làm theo. Nhờ đó, 

các chỉ tiêu phát triển KT - XH hằng năm của thôn Kon Tu nói riêng và xã Đăk Ui luôn 

đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Ngoài ra, bản thân A Thuần còn là sỹ quan dự bị và đầu 

mối tiếp nhận thông tin, hỗ trợ lực lượng Công an xã trong việc đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn xã hội của địa phương” - anh Trần Đình Trình – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Ui 

nhận định. 

Mới đây, trên cơ sở thế mạnh về sản xuất lúa nước tại thôn, trưởng thôn A Thuần 

đã mạnh dạn liên kết các hộ dân để xây dựng thương hiệu “Gạo đỏ xã Đăk Ui” làm sản 

phẩm đặc trưng của xã và tham gia thi đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện. Tuy bước 

đầu còn nhiều bỡ ngỡ, song với A Thuần, anh luôn tâm niệm, mọi sự thay đổi sẽ là bước 

khởi đầu mới. Bản thân phải học hỏi, đi trước, làm trước để bà con tin tưởng làm theo. 

Sau một ngày đi rừng kiểm tra, chăm sóc diện tích trồng mới, lúc chia tay, A Thuần còn 

gửi cho mấy anh em mỗi người một kg gạo đỏ để về “ăn thử, thấy ngon thì quảng cáo 

giúp bà con”. Nhìn sự giản dị, chân tình của A Thuần, chúng tôi tin tưởng và hi vọng, 

ước mơ nâng cao giá trị sản phẩm của thôn sẽ sớm thành hiện thực. Để A Thuần tự tin, 

phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, giúp bà con thôn Kon Tu thay đổi nếp nghĩ, cách 

làm, chung tay xây dựng quê hương Đăk Ui ngày càng phát triển.  

 

                                                                                         Bài và ảnh: Trọng Nghĩa 

 


