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I. TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT: 

1. TỈNH KON TUM HỌP BÁO CÁO SƠ BỘ KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU 

QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-

2026. 

Sáng 26/5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức họp báo cáo sơ bộ kết quả bầu 

cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026. 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy- HĐND- UBND- Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC 

tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Tỉnh Kon Tum được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm tại 36 

khu vực bỏ phiếu vào đúng 7 giờ ngày 22/5/2021 và đã tổ chức khai mạc đúng theo trình 

tự, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Đúng 7 giờ ngày 23/5/2021, tất cả các 

điểm bỏ phiếu bầu cử còn lại trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khai mạc đảm bảo trang 

nghiêm, cử tri có mặt sớm tại các điểm bỏ phiếu để dự lễ khai mạc và tham gia bầu cử. 

Trong suốt quá trình khai mạc và bầu cử, đại biểu tham dự luôn thực hiện nguyên 

tắc 5K nhằm phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan, phục vụ an toàn cho công tác 

bầu cử theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 33/HD-UBBC 

ngày 18/5/2021 của UBBC tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 cho cuộc bầu cử. Cử tri 

được hướng dẫn đeo khẩu trang, bố trí cán bộ y tế đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và 

được bố trí, phân luồng vào các vị trí, chỗ ngồi đảm bảo giãn cách; lần lượt từng cử tri đi 

theo đường chỉ dẫn đã được phân luồng để đến thực hiện thủ tục bỏ phiếu bầu, đảm bảo 

các quy định về phòng dịch. 

Đến 19 giờ cùng ngày, cử tri toàn tỉnh đã đi bầu đạt tỷ lệ 98,88% tổng số cử tri 

trong danh sách. Sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, các tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh thực hiện 

kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo quy định và thực hiện việc niêm 

phong phiếu bầu, cho vào hòm phiếu, làm thủ tục niêm phong hòm phiếu. 

Các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đều mở các ca khúc về ngày bầu cử trên loa 

phóng thanh, thể hiện được không khí ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân, nên nhân 

dân và cử tri phấn khởi, hưởng ứng tích cực. Dư luận trong nhân dân thể hiện sự tin 

tưởng vào các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Không khí bầu cử diễn ra dân chủ, thẳng 

thắn. Cử tri ở các địa phương đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và tin tưởng các ứng cử viên 

sau khi được bầu trúng cử ĐBQH, đại biểu HĐND sẽ chuyển tải những đề xuất, kiến 

nghị của cử tri đến các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp về đầu tư, xây dựng kết cấu hạ 

tầng nông thôn, đô thị; xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; 

chính sách thu hút nhân lực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng 

các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh cho nhân dân; tạo cơ hội việc làm, tổ chức tốt, hiệu quả 

việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. 

Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các khu vực bỏ phiếu 

trên địa bàn tỉnh ổn định, không có điểm nóng. Các tổ bầu cử đã phân công cán bộ theo 

dõi tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử tại khu 

vực bỏ phiếu, đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh các vấn đề 



nhạy cảm, phức tạp làm ảnh hưởng không tốt trong cuộc bầu cử… Nhờ đó, đến nay, toàn 

tỉnh chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. 

Theo quy định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, kết quả của cuộc bầu cử ĐBQH 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được UBBC tỉnh công bố 

chậm nhất vào ngày 2/6/2021. 

 

2. ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI HTX NÔNG 

NGHIỆP CÔNG BẰNG PÔ KÔ FARMS VÀ CÔNG TY TNHH  MTV CÀ PHÊ 

NGUYÊN HUY HÙNG. 

Ngày 25/5, đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 

ủy đến thăm, làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN) Công bằng Pô Kô Farms 

và Công ty TNHH  MTV Cà phê Nguyên Huy Hùng tại huyện Đăk Hà. Cùng tham gia 

với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp- Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh 

đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Khoa học và 

Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Hội Nông dân, Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh và lãnh đạo huyện Đăk Hà… 

* Sáng ngày 25/5, tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội đồng quản trị HTX NN Công 

bằng Pô Kô Farms báo cáo quá trình phát triển và tình hình hoạt động, sản xuất kinh 

doanh của đơn vị trong thời gian qua. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận, 

biểu dương nỗ lực của HTX trong thời gian qua có nhiều tiến bộ, nhiều thành tích, tiên 

phong trong xây dựng mô hình HTX kiểu mới để các HTX trong tỉnh học tập, làm theo. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HTX tiếp tục củng cố bộ máy hoàn thiện để nâng 

cao hiệu quả hoạt động, đoàn kết, phát huy trí tuệ để điều hành, quản lý xây dựng HTX 

ngày càng phát triển; nghiên cứu các quy định của Chính phủ để tổ chức thực hiện đầy 

đủ, đúng nguyên tắc, đúng quy định; quan tâm chăm lo đến lợi ích của xã viên, vận động 

nông dân tham gia vào HTX và lựa chọn xã viên, chọn vùng để phát triển thành vùng sản 

xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao để nâng cao hiệu quả sản xuất; đề nghị HTX tiếp tục 

phát huy thành tích, đổi mới tư duy để tìm ra nhiều lợi ích hơn nữa cho thành viên HTX 

và vươn lên trở thành mô hình điểm về HTX kiểu mới trên địa bàn. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

cũng đề nghị, tỉnh, huyện, sở, 

ngành, trong công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo điều hành luôn quan 

tâm, giúp cho HTX ngày càng 

phát triển; tiếp tục quan tâm giải 

quyết đầy đủ các kiến nghị của 

HTX để HTX tồn tại và ngày 

càng phát triển, thu hút xã viên 

vào HTX ngày càng nhiều và 

mang lại lợi ích cho xã viên khi 

tham gia HTX. Đồng chí Bí thư 

Tỉnh ủy yêu cầu huyện Đăk Hà 



nhân rộng mô hình HTX này thành mô hình điểm để đóng góp vào thực hiện chương 

trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn... 

* Chiều 25/5, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 

ủy và đoàn công tác của tỉnh có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Cà phê Nguyên 

Huy Hùng. 

Năm 2012, từ DNTN Huy Hùng đã thành lập thành Công ty TNHH MTV Cà Phê 

Nguyên Huy Hùng. Qua 17 năm hình thành và phát triển cũng đã đạt được nhiều kết quả. 

Hiện nay Công ty đang cung cấp vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng cho hàng ngàn hộ 

nông dân của huyện, là một trong những công ty thu mua cà phê lớn nhất trên địa bàn 

huyện và một số huyện lân cận trong tỉnh Kon Tum. Sản lượng thu mua và xay sát ước 

tính hàng năm khoảng 10.000 

tấn cà phê nhân xô trở lên. 

Công ty thành lập vùng 

nguyên liệu chất lượng cao; 

hàng năm xuất theo kênh 

thương mại công bằng với sản 

lượng 1.000 tấn/ năm. Năm 

2020, do ảnh hưởng của dịch 

bệnh COVID-19, hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công 

ty giảm mạnh. Doanh thu chỉ 

đạt trên 100 tỷ đồng. 

Công ty TNHH MTV 

Nguyên Huy Hùng đề nghị các cấp, ngành hỗ trợ tham gia các dự án ứng dụng khoa học, 

công nghệ cao vào sản xuất chế biến hàng nông sản, thực phẩm chất lượng cao; được tiếp 

tục thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu 

thụ, chế biến sản phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Kon Tum; Mở rộng quan hệ tín 

dụng, tiếp cận vốn vay với lãi suất ưu đãi. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn của Công ty do ảnh hưởng của 

dịch COVID-19, vì vậy đề nghị huyện Đăk Hà quan tâm để Công ty TNHH MTV 

Nguyên Huy Hùng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung tháo gỡ 

khó khăn cho Công ty. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực vượt 

khó của Công ty nhất là trong đại dịch COVID-19. Đồng chí đề nghị, Công ty nghiên cứu 

tiếp tục phát huy những ngành nghề kinh doanh của mình; cung cấp vật tư nông nghiệp 

cho HTX và hộ nông dân đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý; dù khó khăn cũng cố gắng 

tìm đầu ra cho sản phẩm để tạo thu nhập cho người nông dân. Nghiên cứu nâng cao chất 

lượng sản phẩm, nâng cao thương hiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nhất là thị trường 

xuất khẩu. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Đăk Hà tạo điều kiện để tất cả các hộ nông 

dân chưa vào HTX hiện có trên 4.200ha cà phê được vào các HTX nông nghiệp trên địa 

bàn. Đồng thời, tùy theo địa hình có thể nghiên cứu tập hợp thành những cánh đồng mẫu 

lớn để từ đó ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Nghiên cứu tạo điều kiện hỗ trợ tái 

canh cây cà phê đối với diện tích già cỗi, giúp người nông dân thoát nghèo. 



Sau buổi làm việc với Ban lãnh đạo Công ty, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn 

công tác đã đi tham quan nhà máy sản xuất, chế biến của Công ty TNHH MTV Nguyên 

Huy Hùng. 

 

3. LÃNH ĐẠO HUYỆN THĂM, TẶNG QUÀ CÁC CƠ SỞ PHẬT GIÁO, 

TỊNH XÁ NHÂN DỊP LỄ PHẬT ĐẢN. 

Nhân dịp Đại lễ Phật đản phật lịch 2565 - Dương lịch 2021, chiều ngày 24/5, 

lãnh đạo UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Hà đã đến thăm, tặng 

quà các cơ sở Phật giáo, Tịnh xá trên địa huyện. 

Thăm, tặng quà và chúc 

mừng lễ phật đản (chùa Tháp 

Kỳ Quang xã Đăk Mar, chùa 

Khánh Phước xã Đăk La và 

Tịnh xá Quan Âm thị trấn Đăk 

Hà), lãnh đạo huyện chúc các 

nhà sư trụ trì, chức sắc cùng 

toàn thể tăng ni, phật tử sức 

khỏe, đón ngày Đại lễ mừng 

Ðức Phật đản sinh thật ý nghĩa. 

Đồng thời mong muốn 

chức sắc cùng các tăng ni, phật 

tử tiếp tục phát huy truyền 

thống yêu nước, tiếp tục vận động các tăng ni, phật tử sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực 

tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trước diễn biến phức tạp của dịch 

Covid-19 hiện nay, lãnh đạo huyện Đăk Hà cũng đề nghị các cơ sở Phật giáo, tịnh xá tiếp 

tục thực hiện tốt các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, 

đảm bảo công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

  

II. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: 

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

19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. 

Chiều 21/5, UBND tỉnh có Công văn hỏa tốc số 1641/UBND-KGVX yêu cầu các 

đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường phòng, chống Covid-19, trong đó thực hiện 

nghiêm yêu cầu 5K đối với cá nhân, an toàn Covid-19 đối với tổ chức, cơ quan, doanh 

nghiệp; kêu gọi sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp đối với công tác phòng, chống 

dịch. 

Tại Công văn trên, UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy 

lãnh đạo toàn diện trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 

ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch. 

Các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai đảm bảo công tác phòng chống dịch tại 

các điểm bầu cử, đảm bảo khoảng cách, tránh tập trung đông người. Đối với các trường 

hợp đang cách ly y tế, đang theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly tập trung phải thực hiện 

theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Trung ương và cơ quan chuyên môn. Có phương án 

và các tình huống xử lý khi địa bàn xảy ra dịch trong thời gian bầu cử. 



Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương luôn trong tình trạng “trực chiến”, 

sẵn sàng ra quân, khoanh vùng, cách ly, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm nhanh nhất khi có 

tình huống phát sinh. Tăng cường hoạt động của tình nguyện viên hỗ trợ thông tin quản 

lý các trường hợp F2, F3 và việc khai báo y tế. 

Chuẩn bị tốt các nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 đợt 2 của tỉnh (đợt 3 của Trung ương) đảm bảo an toàn, xử lý kịp thời các phản 

ứng sau tiêm. 

Thường xuyên cập nhật tình hình, dự báo, rà soát các phương án phòng, chống dịch, 

đảm bào chủ động phòng, chống dịch trong mọi tình huống, đặc biệt tại các khu công 

nghiệp, doanh nghiệp… 

Triển khai xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm trong các khu cách ly theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế; tăng cường công tác truyền thông để người dân tham gia xét nghiệm sàng 

lọc đúng đối tượng; tránh gây lãng phí và gây tâm lý chủ quan với người được xét 

nghiệm có kết quả âm tính. 

Theo dõi, cập nhật các mức độ nguy cơ và các biện pháp phòng chống dịch tương 

ứng để triển khai thực hiện hoặc tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện Ia H’Drai, Sa 

Thầy, Ngọc Hồi, Đăk Glei tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, ngăn chặn nhập cảnh 

trái phép. 

Sở Công Thương rà soát, chủ động chuẩn bị phương án về bảo đảm cung ứng hàng 

hóa, vật tư y tế, nhất là hàng hóa thiết yếu cho nhân dân theo hướng dẫn của Bộ Công 

Thương. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc cập nhật bản đồ chống dịch quốc gia và 

thường xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ; trung tâm thương mại, cơ sở buôn bán như nhà hàng, trạm dừng chân xe khách… (kể 

cả các cơ sở lao động do cấp huyện quản lý) theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. 

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, nắm kỹ thông tin những người 

đi về từ các địa phương khác. Đề nghị cấp ủy chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể tăng cường bám 

cơ sở, vận động nhân dân phát hiện các đối tượng đi về từ vùng dịch để quản lý kịp thời. 

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Cũng tại công văn trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng 

cường quản lý người nhập cảnh, người cách ly tập trung, cách ly tại nhà, theo dõi y tế. 

Quản lý, kiểm soát các chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động… đến và đang làm 

việc trên địa bàn tỉnh đảm bảo phát hiện ngay các trường hợp nguy cơ, triển khai kịp thời 

các biện pháp phòng chống dịch. 

 

2. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. 

Triển khai ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác 

phòng, chống và kiểm soát ma túy nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của cán 



bộ, đảng viên và Nhân dân; nhất là trong sinh viên, học sinh và lứa tuổi thanh, thiếu niên 

về hiểm họa và hậu quả do ma túy gây ra. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của 

các cán bộ, công chức trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và 

Nhân dân tại nơi cư trú thực hiện tốt quy định về phòng, chống ma túy. 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và các giải pháp về phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh; chủ động 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma 

túy đảm bảo hiệu quả.  

Giao các cơ quan chức năng chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện 

pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy tại các khu vực biên giới, 

địa bàn giáp biên và khu vực cửa khẩu; tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm 

nói chung và tội phạm ma túy nói riêng trên địa bàn tỉnh, nhất là các tuyến, địa bàn trọng 

điểm về tội phạm ma túy; kiểm tra, rà soát và thống kê cụ thể người nghiện, người nghi 

nghiện ma túy để có giải pháp quản lý chặt chẽ; tập trung ngăn chặn, hạn chế tối đa sự 

gia tăng người nghiện mới và việc người nghiện, người nghi nghiện tham gia vận chuyển, 

mua, bán ma túy; giúp đỡ, tạo điều kiện những người sau cai nghiện được học nghề, giới 

thiệu việc làm để tái hòa nhập với cộng đồng và phòng, chống tái nghiện. 

 

3. PHÂN BỔ GẠO HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ CHO NHÂN DÂN CÓ NGUY 

CƠ THIẾU ĐÓI TRONG THỜI GIAN GIÁP HẠT ĐẦU NĂM 2021 

Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 388/QĐ-UBND về tiếp nhận và 

phân bổ gạo hỗ trợ của Chính phủ cho Nhân dân có nguy cơ thiếu đói trong thời gian 

giáp hạt đầu năm 2021. 

 Theo đó, phân bổ cho huyện Đăk Hà 21,060 tấn gạo (hỗ trợ cho 369 hộ/1.404 

khẩu), huyện Đăk Glei 29,580 tấn gạo (hỗ trợ cho 640 hộ/ 1.972 khẩu) và huyện Kon Rẫy 

19,065 tấn gạo (hỗ trợ cho 366 hộ/1.271 khẩu). 

 UBND tỉnh giao Sở Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước 

khu vực Bắc Tây Nguyên, UBND các huyện liên quan tiếp nhận và phân bổ số gạo nêu 

trên cho các hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021; hoàn 

thành và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 31/5/2021. 

 Giao UBND các huyện: Đăk Hà, Đăk Glei, Kon Rẫy chủ động bố trí kinh phí bốc, 

xếp và vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn được hỗ trợ; khẩn trương 

chỉ đạo phân bổ số gạo được cấp nêu trên đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và có hiệu 

quả. Đồng thời, tiếp tục rà soát và chủ động các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ cho 

Nhân dân trên địa bàn quản lý, đảm bảo không để Nhân dân thiếu đói trong thời gian giáp 

hạt đầu năm 2021. 

 Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 694/QĐ-TTg ngày 10/05/2021 

giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 69,705 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 

tỉnh Kon Tum để hỗ trợ cứu đói cho Nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021. 

Đồng thời, giao UBND tỉnh Kon Tum tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo 

đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định; trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn 

còn khó khăn, UBND tỉnh Kon Tum báo cáo Bộ Lao động - TBXH, Bộ Tài chính để 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ./. 

 



4. NÓI TỤC, CHỬI THỀ Ở LỄ HỘI BỊ PHẠT ĐẾN 500.000 ĐỒNG. 

Từ ngày 01/6/2021, sẽ áp dụng nhiều mức phạt mới với các hành vi vi phạm trong 

lĩnh vực văn hóa, quảng cáo theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Nghị định này chỉ rõ: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng đối 

với một trong các hành vi: 

- Nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm 

của lễ hội; 

- Mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt 

Nam. 

- Thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định. 

Với các quán karaoke, nếu mở cửa ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ đến 24 giờ mỗi 

ngày sẽ bị xử phạt từ 10 - 15 triệu đồng; Đặt chốt cửa bên trong phòng hát kraoke sẽ bị 

phạt từ 15 - 20 triệu đồng. 

Với hoạt động quảng cáo trên truyền hình, Nghị định này cũng có nhiều quy định 

đáng chú ý. Cụ thể như: Phạt từ 50 triệu – 100 triệu đồng nếu quảng cáo trong chương 

trình thời sự; Quảng cáo quá hai lần trong mỗi chương trình phim truyện trên đài truyền 

hình; Quảng cáo một lần quá 05 phút trong chương trình phim truyện… 

 

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

DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ”: 

SỰ THẬT ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU XẤU 

Như vậy là cả nước đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu ra người đại diện cho ý chí, 

nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của mình. Tỷ lệ đi bầu cử rất cao đã tạo nên sự 

thành công của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026. Điều đó cho thấy sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, 

toàn quân và cả hệ thống chính trị hướng về ngày hội non sông. 

Kết quả trên đã đập tan mưu đồ chống phá của những kẻ phản động, bất mãn, trước 

ngày bầu cử đã liên tục tung tin bịa đặt “việc bầu cử là hình thức”, “kết quả đã được dàn 

xếp”, "nhiều cử tri không quan tâm bầu cử và sẽ không đi bầu", rồi xuyên tạc, nói xấu các 

ứng cử viên, kêu gọi, kích động cử tri “không biết, không bầu”, “bỏ hết, lấy cả”... Chúng 

đã tạo nên một “chiến dịch truyền thông bẩn" trên internet và mạng xã hội nhằm phá hoại 

cuộc bầu cử của nước ta. 

Nhưng kết quả là: Những luận điệu thù địch, phản động đó đã được tuyệt đại đa số 

cử tri và nhân dân Việt Nam nhận rõ. Cử tri cả nước thuộc đủ các thành phần, vùng miền, 

dân tộc, tôn giáo đã đề cao trách nhiệm tham gia bỏ phiếu để bầu những người tiêu biểu 

nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao dù 

trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, không khí ngày hội bầu cử vui tươi, sôi nổi, 

bảo đảm an toàn... đã một lần nữa vạch mặt những kẻ chống phá và các thế lực thù địch. 

Qua đó, nhân dân càng hiểu bộ mặt thật và âm mưu xấu bẩn của chúng hòng chống phá 

Việt Nam, làm nhiễu loạn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân. 

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THÁNG 6 NĂM 2021. 

https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-38-2021-nd-cp-xu-phat-vphc-linh-vuc-van-hoa-quang-cao-200410-d1.html


 - 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 tháng 5 

năm 2021. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- 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. 

- 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; bệnh viêm da nổi 

cục ở trâu, bò; 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; tháng hành động 

vì trẻ em; công tác phòng chống đuối nước... 

- 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: 

KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 

05 VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG 

CÁCH HỒ CHÍ MINH 

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ban Biên tập xin 

trân trọng giới thiệu nội dung Kết luận: 

5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 

05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng 

tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã 

hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước 

đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức 

đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò 

tiên phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy 

viên Ban Chấp hành Trung ương; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về 

                                                           
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". 



tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" 

trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ 

xã hội chủ nghĩa. Những kết quả nêu trên là nhân tố quan trọng, góp phần vào sự thành 

công Đại hội XIII của Đảng, của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ 

thị 05 còn bộc lộ một số hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có 

lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế; một số người đứng đầu cấp ủy, cơ 

quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, còn thụ động, trông chờ, ỷ lại, thiếu 

sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị. Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất 

là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu chưa thường 

xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi 

phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật. Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công 

tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các khâu đột 

phá, các vấn đề cấp bách, bức xúc còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Đấu tranh phản bác 

các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động, kết quả chưa cao. Việc phát hiện, biểu 

dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời, thiếu 

sức thuyết phục. Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống chưa mạnh mẽ; tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn hình thức; tình 

trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi, nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra 

ở nhiều nơi. Công tác kiểm tra, giám sát của nhiều cấp ủy đối với việc tu dưỡng, rèn 

luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, phạm 

vi, đối tượng còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa đạt yêu cầu. 

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, 

tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa 

to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với 

Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư 

tưởng, đạo đức, phong 

cách của Người là 

động lực, nguồn sức 

mạnh to lớn để toàn 

Đảng, toàn dân và 

toàn quân ta phát huy 

nội lực, vượt qua khó 

khăn, thử thách, thực 

hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội XIII của 

Đảng và mọi nhiệm vụ 

cách mạng trong giai 

đoạn mới. Học tập và 

làm theo Bác để Đảng 

ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự 

tin cậy của nhân dân. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, 



thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám 

sát, dân thụ hưởng", "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có 

trách nhiệm với dân", "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của 

nhân dân". 

2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức 

xúc trong thực tiễn. Thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, 

chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. "Xây" là tổ chức tốt các 

phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng của các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đề 

ra. "Chống" là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phê phán, xử 

lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; 

kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có 

vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá 

nhân có hành vi không lành mạnh nào. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư 

tưởng, biểu hiện tiêu cực, đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, 

hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong 

sạch, vững mạnh. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm 

nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy 

viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc 

tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên 

trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Lãnh đạo chủ chốt các cấp 

phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát 

thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; 

luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, 

minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không 

ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, 

lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân 

thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, 

người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy 

đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. 

4. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là 

cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh việc phát hiện, 

bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong 

học tập và làm theo Bác. Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị 

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

gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa 

trong lãnh đạo, quản lý. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân 

chủ, đoàn kết, nhân văn; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh. 

Khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 



5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và 

phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, 

năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả 

những vấn đề đang đặt ra; tăng cường xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 

đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết 

phục và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận 

trong xã hội. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là 

thế hệ trẻ. 

6. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, 

cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan 

dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân đối với cán 

bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương. Xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ 

chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời 

những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu. 

7. Tổ chức thực hiện 

- Cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 

quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Chỉ thị 05 và Kết luận này. 

- Các ban đảng Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, có 

trách nhiệm tiếp tục hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị 05 

theo tinh thần, nội dung Kết luận này. 

- Giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa; hằng năm, căn cứ 

vào tình hình và nhiệm vụ cụ thể, xây dựng hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề bảo 

đảm vừa bám sát nội dung mang tính chiến lược, lâu dài, cốt lõi, vừa mang tính thời sự; 

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận này. 

 

   


