
BẢN TIN THÔNG BÁO NỘI BỘ (phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 02-2022) 

 

A/ ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THÁNG 

* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; 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 02/2022 để sinh hoạt. Trong đó: 

1/ Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, 

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 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 

về những điều đảng viên không được làm. Tuyên truyền các nghị quyết của Tỉnh uỷ: 

Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25-11-2021 "về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi 

vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường 

tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030"; Nghị quyết số 06-NQ/TU, 

ngày 25-11-2021 "về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 03-12-2021 

“về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị năm 2022”; Kế hoạch số 40 -KH/TU ngày 24-12-2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25-9-2021 của Ban Bí thư 

Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy 

văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

2/ Tuyên truyền Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 

2022; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; cổ vũ ý chí quyết tâm thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; hưởng ứng và thực hiện có hiệu 

quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngay trong dịp 

Tết cổ truyền. Thông tin về các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của lãnh đạo tỉnh, các 

cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người 

nghèo, gia đình chính sách và lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, 
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vùng xa, vùng biên giới; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh 

biên giới quốc gia; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng, 

chống các thủ đoạn, hoạt động trộm cắp, lừa đảo; phê phán các hành vi tiêu cực, 

không lành mạnh trong dịp tết và mùa lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán. 

3/ 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; triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-

19; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội... 

B/ TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ 

I- THÔNG TIN THỜI SỰ 

1. THẾ GIỚI 

2. TRONG NƯỚC 

3. TRONG TỈNH 

3.1. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, ngày 5-1, đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 

địch năm 2021. Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ 

đạo 35 tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Trong năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã kịp thời ban hành Chương trình công tác 

năm và Chương trình thực hiện một số nội dung trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021-2025; 

kịp thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống 

phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực của Ban 

Chỉ đạo 35 tỉnh) thường xuyên chỉ đạo các lực lượng tăng cường nắm bắt thông tin, 

tình hình; tuyên truyền, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông 

tin, quan điểm sai trái trên internet. Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình công tác bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 

phạm vi quản lý. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Chủ động phát hiện các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phần tử xấu để 

kịp thời định hướng dư luận xã hội; trong đó, đã tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, 

phát hiện, xử lý kịp thời thông tin chống phá, tiêu cực liên quan đến Cuộc bầu cử đại 



biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025; 

chủ động phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến tình hình dịch bệnh 

COVID-19… Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy định số 134-

QĐ/TW, ngày 08-9-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thông tin hoạt động 

của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên truyền kịp thời, đậm nét các ngày lễ lớn, các sự 

kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và 

biểu dương kết quả đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các địa phương, đơn vị năm 2021. 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo 35 các cấp tập trung 

chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ 

quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chuyên đề riêng của 

tỉnh về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng 

cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum 

phát triển nhanh và bền vững" phù hợp với tình hình thực tế, tạo chuyển biến rõ nét 

hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên theo dõi, nắm 

bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là tăng cường định 

hướng dư luận xã hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thực 

hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tham mưu xử lý kịp 

thời những thông tin phản ánh không đầy đủ, một chiều ảnh hưởng tiêu cực đến địa 

phương. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp ủy, lãnh đạo các cơ 

quan, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-

2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW, ngày 

29-11-2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được 

làm; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

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 hóa". Thường xuyên tuyên truyền đến cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nêu 

cao tinh thần cảnh giác, không tham gia bình luận tiêu cực hoặc chia sẻ những thông 

tin xấu, độc trên mạng xã hội. 

3.2. Chiều 13-1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang, 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Năm 2021, các cấp, các ngành đã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực. Trong đó, đã tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm 

các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực; đưa các biện pháp phòng ngừa tham nhũng từng bước được phát 

huy tác dụng, ngày càng đi vào chiều sâu, được Nhân dân quan tâm, dư luận xã hội 



đánh giá tích cực. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý. Công tác 

thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch được phê duyệt. Qua 

thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong một số lĩnh 

vực như quản lý tài chính - kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản… và kiến nghị, đề xuất 

cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp. Các 

cơ quan tố tụng đã phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, 

vụ án tham nhũng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, 

bất cập trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua và đề 

xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, 

đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, trong đó: Tiếp tục 

lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, tiêu 

cực, trọng tâm là bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 

Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02-6-2021 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị 

thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế"; Kết luận số 

05-KL/TW, ngày 03-6-2021 "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-

12-2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham 

nhũng"… Tích cực triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 130-KH/TU, ngày 18-

5-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm 

và thực hiện các kiến nghị của Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống tham nhũng" và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09-12-2020 của Ban Chấp 

hành Trung ương "thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09-11-2018 của Bộ Chính 

trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong 

công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc", trong đó, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều 

tra, xử lý dứt điểm đối với các vụ án, vụ việc chưa giải quyết xong; các vụ việc, vụ 

án theo kiến nghị của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; xây dựng 

chương trình, kế hoạch về công tác PCTN, tiêu cực trong năm 2022. Chủ động xây 

dựng kế hoạch đối thoại của người đứng đầu cấp ủy năm 2022; phát huy vai trò người 

đứng đầu trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của 

công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, đặc biệt là việc thực 

hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ; đẩy mạnh 

việc phát hiện, xử lý tình trạng "tham nhũng vặt" ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp 

tục kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, 

uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  



3.3. Sáng 18-1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021. Đồng chí Dương Văn 

Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội 

nghị. 

Hội nghị được nghe quán triệt Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ 

Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; nghe thông tin kết quả nổi bật công tác xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021, như: (i) Việc học tập, 

phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trên địa bàn tỉnh. Các 

cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã tham mưu biên soạn, phát hành cẩm nang 

các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, 

góp phần nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. (ii) Công tác tổ 

chức, cán bộ, xây dựng Đảng toàn tỉnh đã triển khai kịp thời, đúng quy định về quy 

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, phân công, bố trí, sử dụng cán 

bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức 

danh lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. (iii) Công tác kiểm tra, giám 

sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm theo các quy định, hướng dẫn của 

Trung ương. Qua rà soát, kiểm tra, giám sát đã kịp thời có kết luận, thông báo rõ, 

giúp tổ chức đảng và đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục, ngăn chặn những biểu 

hiện tiêu cực. Toàn tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. (iv) Công tác 

dân vận cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đã tập trung tuyên truyền các chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội. Đồng 

thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt 

Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở. Các đồng chí Thường trực Tỉnh 

ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường đi cơ sở, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2022, các cấp 

ủy và tổ chức đảng trong tỉnh phải tập trung quyết liệt, thường xuyên hơn nữa công 

tác lãnh đạo, khắc phục hiệu quả các hạn chế, tồn tại của năm cũ đối với công tác 

xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn. Đồng chí lưu ý, ban tuyên giáo 

(tuyên huấn) của các cấp ủy phải tổ chức kiểm tra, giám sát nghiêm công tác tuyên 

truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng bộ, cấp ủy của mình. Đối với công tác 

cán bộ, xây dựng Đảng, các cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát, 

bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ (từ năm 2022 đến 2025 và các năm tiếp theo), có 

sự quan tâm, nắm bắt từ thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ quản lý về năng lực, phẩm 

chất, đạo đức; từ đó có đánh giá, nhận xét khách quan, toàn diện để bồi dưỡng, phát 

triển, đưa vào quy hoạch những cán bộ có tài, có đức (tránh bỏ sót), có năng lực, 

trách nhiệm công tác. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải lãnh đạo, thuyết phục đội 

ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt hơn 

nữa nhiệm việc được giao. Từ đó khơi dậy, phát huy sức mạnh tổng thể xây dựng và 

phát triển tỉnh Kon Tum; xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của 



tổ chức đảng (đặc biệt là từ chi bộ thôn, làng, tổ dân phố). Ở các đảng bộ, chú ý khắc 

phục các hiện tượng mất đoàn kết trong nội bộ, nhất là khắc phục tác phong, lề lối 

làm việc và thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng theo quy định; phải 

khắc phục hạn chế, thiếu sót về công tác dân vận năm qua; quyết liệt thực hiện chỉ 

đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trật tự xã hội, an ninh và quốc phòng ở địa 

phương; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò tập thể đối với quyết định, 

chủ trương cho ý kiến trên các mặt công tác, lĩnh vực chỉ đạo ở các cấp. Các cấp ủy 

phải chỉ đạo tốt rà soát, bổ sung quy chế làm việc phù hợp tình hình mới; công tác 

phòng, chống tiêu cực phải tăng cường nhắc nhở cán bộ, đảng viên để tránh, hạn chế 

các biểu hiện, sai phạm, vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không 

được làm. 

3.4. Chiều 24-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo 

chí năm 2021 và gặp mặt đại diện trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí năm 2022. Đồng 

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

HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Trong năm 2021: (i) Liên hiệp Hội đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc 

tập hợp, đoàn kết, phát huy tính năng động, sáng tạo, trí tuệ của đội ngũ trí thức; đã 

thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm thành viên tham vấn, phản biện đề án trước 

khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. (ii) Các cơ quan báo chí của tỉnh đã 

thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và các chỉ đạo, định hướng của tỉnh để thông tin 

tuyên truyền kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện chính trị nổi bật; nội dung, 

hình thức trên báo chí ngày càng đa dạng, phong phú, có tính phản biện xã hội. Cơ 

quan báo chí Trung ương thường trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh đã có các tin, bài 

thông tin về tỉnh Kon Tum đến khán, thính giả trong cả nước. (iii) Các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trong tỉnh đã chú trọng thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí; nắm bắt thông tin báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm thuộc 

chức năng, nhiệm vụ để kiểm tra, xác minh, phản hồi thông tin. (iv) Các cấp, các 

ngành tạo điều kiện cho trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí có những đóng góp trong hoạt 

động nghề nghiệp, đồng hành cùng với sự phát triển chung của tỉnh nhà, đã góp phần 

tích cực quảng bá hình ảnh, đất và người Kon Tum đến bạn bè trong nước và quốc 

tế. 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi 

nhận và biểu dương những kết quả, đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo 

chí tỉnh trong thời gian qua, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh. 

Đồng chí đề nghị với vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt về khoa học - công nghệ và 

những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ 

sĩ, phóng viên báo chí tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và 

phát triển tỉnh nhà. (1) Đối với đội ngũ trí thức của tỉnh, đồng chí đề nghị phải không 

ngừng phấn đấu, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên 

môn. Thường xuyên quan tâm và có chính kiến trước những vấn đề chính trị-xã hội 



của tỉnh, của đất nước. Nâng cao hơn nữa công tác tham gia tư vấn, giám sát, phản 

biện đối với những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và việc triển khai 

thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các giải pháp đột 

phá để phát triển các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh. (2) Đối với văn nghệ 

sĩ, phóng viên báo chí cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực lắng 

nghe từ cơ sở, phát hiện những nhân tố mới, mô hình hay, đóng góp thiết thực vào 

việc xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, phê phán các luận điệu sai trái, xuyên tạc và âm mưu diễn biến 

hòa bình của các thế lực thù địch. Thực hiện đúng tôn chỉ hoạt động của báo chí với 

tinh thần phản ánh công tâm, trung thực; có sự kết hợp hài hòa giữa "xây và chống"; 

không ngừng nâng cao chất lượng tin, bài; góp phần đưa báo chí tỉnh nhà thực sự trở 

thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền 

và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực tham gia tuyên truyền, giải thích cho 

Nhân dân hiểu, ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình để các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, nhất là thực hiện tốt Cuộc vận động 

"Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào 

dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí lưu ý, là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, mỗi văn 

nghệ sỹ, phóng viên phải không ngừng sáng tạo, tìm tòi và thường xuyên bám sát cơ 

sở, gần gũi với quần chúng lao động để sáng tác nhiều hơn nữa các tác phẩm nghệ 

thuật mang tính văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên, đảm bảo tính nhân 

văn, tôn vinh cái đẹp và phản ánh một cách chân thực, sinh động về cuộc sống, lao 

động của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, chuyển tải kịp thời các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân; khơi 

dậy trong công chúng, bạn đọc tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền 

thống đấu tranh anh dũng, bất khuất của nhân dân các dân tộc trong tỉnh... góp phần 

giữ gìn bản sắc văn hóa, quảng bá hình ảnh, nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc tỉnh 

Kon Tum với bạn bè trong nước và quốc tế. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục tạo điều kiện 

thuận lợi để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí tỉnh nhà phát huy năng lực, trình 

độ chuyên môn của mình; quan tâm giải quyết những kiến nghị chính đáng của anh 

chị em trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách. 

Đồng chí tin tưởng, trong thời gian tới, hoạt động của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, 

báo chí trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều khởi sắc, xứng đáng với niềm tin, hy vọng của 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, với sự hiến kế, 

phối hợp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí sẽ giúp cho sự lãnh đạo, điều hành 

của các cấp ủy, chính quyền, hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh sẽ tiếp 

tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong công tác của mình, góp phần xây dựng 

tỉnh nhà ngày càng phát triển. 



Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy tặng 135 suất quà cho đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, 

báo chí nhân dịp năm mới Xuân Nhân Dần 2022. 

3.5. Chiều 14-1, đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển KT-

XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021 cho biết, năm 2021, dù phải đối mặt với khó khăn thách thức của đại dịch 

Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của 

HĐND tỉnh cùng với sự vào cuộc quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân 

dân các dân tộc, Kon Tum đã thực hiện được "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch, 

vừa phát triển kinh tế-xã hội, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những 

thành tựu quan trọng, nổi bật. Có 25/35 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội-môi trường, 

quốc phòng, an ninh năm 2021 đã đạt và vượt. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải 

thiện, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì tương đối ổn 

định. Chất lượng giáo dục đào tạo có chuyển biến. Công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 được thực hiện nghiêm. An sinh xã hội được chú trọng. Quốc phòng, an 

ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 vẫn còn nhiều 

hạn chế: Tăng trưởng kinh tế, thành lập mới doanh nghiệp, diện tích Sâm Ngọc Linh 

và các cây dược liệu khác trồng mới không đạt kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công 

không đạt mục tiêu, tiến độ đầu tư các dự án trọng tâm của tỉnh còn chậm. Các chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính chậm cải thiện. Các hành vi khai 

thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép còn diễn ra; tội phạm về trật tự xã hội 

có chiều hướng gia tăng… 

UBND tỉnh đã đề ra chương trình hành động với 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022. 

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực, phấn 

đấu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế-xã hội năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các đơn vị, địa phương 

nỗ lực không ngừng để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển 

kinh tế -xã hội năm 2022 đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra với tinh thần chung là 

“Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Tập 

trung tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo 

đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bảo đảm 

ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố, giữ vững quốc phòng, an 

ninh. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 27/ 12/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. 

3.6. Năm 2021, với quyết tâm cao trong toàn Đảng, toàn quân, cùng sự đoàn kết 

của các tầng lớp nhân dân, tỉnh ta đã vượt qua nhiều thách thức, khó khăn, 



triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả cao hơn 85% số chỉ tiêu Nghị quyết 

Đảng bộ tỉnh khóa XVI đề ra. 

Nổi bật (i) ở lĩnh vực kinh tế, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) năm 2021 

(giá so sánh năm 2010) đạt 16.051 tỷ đồng, tăng 6,47% so với năm 2020. Cơ cấu 

kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải 

thiện, thu hút 43 dự án với tổng vốn đăng ký 13.638 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 

đầu người tăng từ 43,2 triệu đồng (năm 2020) lên 47,1 triệu đồng năm 2021. (ii) Về 

phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn 

với chế biến và thị trường tiêu thụ, toàn tỉnh đã phát triển được 188.568 ha, đạt 

102,91% kế hoạch; trong đó đã xây dựng cánh đồng lớn ứng dụng công nghệ cao với 

tổng diện tích 4.522 ha. Cùng với đó, nhiều chỉ tiêu cây trồng đã đạt và vượt kế hoạch 

đề ra, tạo tiền đề tích cực cho các năm sau, như: Tổng diện tích cây cà phê khoảng 

29.176 ha, đạt 114,4% kế hoạch; cao su 76.233 ha, đạt 102,7%; cây ăn quả khoảng 

6.375 ha, đạt 104,3% và cây mắc ca khoảng 1.219 ha, đạt 159,8%. Chương trình 

trồng rừng mới được 4.798 ha rừng, đạt 160% chỉ tiêu đề ra; thực hiện xây dựng 

nông thôn mới, có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% chỉ tiêu. (iii) Về 

văn hóa - xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền cũng đã quan tâm, chỉ đạo đầu tư, 

nâng cao chất lượng giáo dục với 184/374 trường học được công nhận đạt chuẩn 

quốc gia. Công tác đào tạo nghề tiếp tục được duy trì hiệu quả, đã giải quyết việc 

làm mới cho 6.200 lao động, đạt 108,8% kế hoạch. Công tác an sinh xã hội, thực 

hiện các chế độ, chính sách bảo đảm kịp thời; mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đã đạt ít 

nhất 4%/năm. (iv) Công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, đúng quy định. Công 

tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, đảng viên luôn được 

các cấp ủy quan tâm chỉ đạo; nhất là việc phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú 

trọng, đã kết nạp 937 đảng viên, đạt 104,12% chỉ tiêu. 

Có thể nói, năm qua, mặc dù dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, nhưng với quyết 

tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, 

các cấp, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, nhiệm vụ 

được giao, góp phần hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021, góp phần 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

3.7. Năm 2021 tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong 

đó, có mục tiêu về xây dựng nông thôn mới. 

Theo Văn phòng điều phối chương trình Nông thôn mới tỉnh, bước vào thực hiện 

nhiệm vụ năm 2021 về xây dựng nông thôn mới, tỉnh ta gặp rất nhiều khó khăn, thách 

thức…Tuy nhiên, với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn 

mới, ngay từ đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền huy động sự vào cuộc của mặt 

trận, đoàn thể trong đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia. 



Đặc biệt, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, lựa chọn các xã mục tiêu, ưu 

tiên nguồn lực đầu tư để phấn đấu đạt chuẩn xây dựng xã nông thôn mới năm 2021. 

Kết quả, đến cuối năm 2021 tỉnh ta đã có thêm 8 xã (trong kế hoạch năm 2021) đạt 

chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 36 xã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, 

trong đó có 29 xã được công nhận xã nông thôn mới, 7 xã đang thẩm định để công 

nhận đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh cũng có 6 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 42 xã đạt từ 10-

14 tiêu chí; 1 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí (không có xã đạt chuẩn dưới 8 tiêu chí); số tiêu 

chí đạt chuẩn bình quân/xã đạt 15,39 tiêu chí (tăng 0,59 tiêu chí so với năm 2020). 

Toàn tỉnh có 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 6 thôn đạt chuẩn khu dân 

cư nông thôn mới kiểu mẫu và 10 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới.  

Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới năm 2021 là bước tạo đà 

quan trọng cho mục tiêu dài hơi, bởi đây là tiền đề, động lực để chúng ta quyết tâm 

thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong những năm tới. Năm 2022, tỉnh ta tiếp 

tục đề ra mục tiêu phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, nâng tổng số 

xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 44 xã. Tỉnh đã đề ra các giải pháp nhằm đạt mục tiêu 

đề ra và duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới sau khi đạt chuẩn xã 

nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu 

mẫu, xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS. 

3.8. Từ năm 2016 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

việc triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của 

các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh”, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành 

trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác khôi phục, bảo 

tồn, phát huy các nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ. 

Trên địa bàn tỉnh có 7 DTTS tại chỗ sinh sống, gồm Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ 

Triêng, H’rê, Brâu và Rơ Măm. Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 261-TB/TU ngày 14/10/2016 về triển khai Đề án “Bảo tồn 

và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, 

các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành trong tỉnh đã quan tâm, đầu tư kinh phí 

hơn 5,6 tỷ đồng, nhằm từng bước thực hiện hiệu quả việc sưu tầm, lưu giữ, trao 

truyền kinh nghiệm cũng như phát huy, quảng bá những giá trị văn hóa của các nghề 

truyền thống các DTTS tại chỗ đang có nguy cơ bị mai một trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND 

các huyện, xã huy động khoảng 200 nghệ nhân, người uy tín, già làng, trưởng thôn, 

phó thôn ở các thôn, làng DTTS tại chỗ tham gia khảo sát, phục dựng, ghi hình tư 

liệu nhằm bảo tồn 9 nghề truyền thống của bà con: Dệt thổ cẩm, rèn, đan lát, làm 

rượu cần, chế tác nỏ, chế tác nhạc cụ, đẽo thuyền độc mộc, tạc tượng, làm gốm. Sở 

Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức phục dựng, ghi hình mô tả về 

quy trình sản xuất, chế tác lần lượt từng sản phẩm do các nghệ nhân, người uy tín, 

già làng thực hiện. Chẳng hạn như, phục dựng nghề dệt thổ cẩm tại làng Le, xã Mô 

Rai và nghề đan lát tại làng Chốt, thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy); phục dựng nghề 

rèn tại làng Văn Loa, xã Măng Bút, huyện Kon Plông; nghề làm rượu cần ở làng Kon 



K’tu, xã Đăk Rơ Wa (thành phố Kon Tum)…Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị chức 

năng của tỉnh cũng đã sử dụng các thước phim ghi hình quy trình hoạt động của từng 

nghề truyền thống làm tư liệu trình chiếu, hướng dẫn, tuyên truyền cho gần 2.200 

lượt già làng, người uy tín, trưởng thôn, phó thôn, hội viên các tổ chức đoàn thể cơ 

sở biết, khơi gợi sự tự hào, cùng tham gia gìn giữ, tuyên truyền cho con cháu văn 

hóa dân tộc. Hàng năm, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện 

Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ngọc Hồi và Đăk Tô được hỗ trợ kinh phí thực hiện 

thiết kế hình ảnh các nghề truyền thống của bà con DTTS tại chỗ để tuyên truyền 

trực quan bằng các cụm pa nô tại trung tâm huyện. Các địa phương còn phát triển 

được 14 điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái kết hợp trưng bày và bán sản phẩm 

nghề truyền thống, do bà con làm ra. 

Thực hiện đề án trên, gần 6 năm qua, các cấp và ngành, đơn vị, cơ quan trong tỉnh 

đã hỗ trợ các thôn, làng vùng đồng bào DTTS 360 bộ khung dệt; tặng 15 bộ cồng 

chiêng; tổ chức cho 2.000 lượt nghệ nhân tham dự 23 lễ hội, hội thảo, hội nghị quảng 

bá, giới thiệu văn hóa, nghề truyền thống dân tộc trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, các 

nghệ nhân có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tham gia 112 lớp truyền nghề 

truyền thống cho thanh thiếu niên, người dân tại chỗ. Qua công tác triển khai bảo 

tồn, phát huy và phát triển các nghề truyền thống các DTTS tại chỗ trên địa bàn thời 

gian qua, số người dân, nghệ nhân biết nghề truyền thống của dân tộc mình đã tăng 

từ 2.220 người lên 12.170. Cụ thể, người biết dệt thổ cẩm từ 315 người tăng lên 1.046 

người; đan lát từ 570 người tăng lên 1.747 người; nghề rèn từ 116 người tăng lên 408 

người; nghề làm rượu cần từ 984 người tăng 8.464 người; chế tác nỏ từ 53 người 

tăng 266 người; chế tác nhạc cụ từ 124 người tăng lên 164 người; tạc tượng từ 39 

người lên 46 người, đẽo thuyền độc mộc từ 19 người tăng lên 29 người. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 261-TB/TU, các cấp 

ủy, chính quyền, các ban, ngành trong tỉnh đã tích cực tham gia, góp phần bảo tồn, 

khôi phục, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa của các nghề truyền thống của 

bà con DTTS tại chỗ.            

Nguyễn Phi Em thực hiện. 


