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I. TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT: 

1. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐĂK HÀ LẦN THỨ 

VII, NHIỆM KỲ 2020-2025. 

Ngày 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 

2025 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII để cho ý kiến đối với các Báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

năm 2022 của Huyện ủy Đăk Hà. 

Hội nghị đã cho ý kiến đối với 

các Dự thảo Báo cáo của Huyện ủy, 

Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà 

khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm: 

Báo cáo tình hình phát triển KT – 

XH, đảm bảo QP – AN, xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị năm 2021, 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; 

Dự thảo chương trình công tác năm 

2022, chương trình công tác Quý I 

năm 2022; Dự thảo báo cáo công tác 

kiểm tra, giám sát năm 2021, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; Dự thảo chương 

trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện (Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 

2025); Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

năm 2022. Dự thảo báo cáo đánh giá Đảng bộ huyện năm 2021; Dự thảo Báo cáo công 

tác tài chính năm 2021 và báo cáo kết quả giải quyết những nội dung đề ra từ Hội nghị 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ VI. 

Bên cạnh, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với các Tờ trình của Ban Thường 

vụ Huyện ủy Đăk Hà về việc xin ý kiến đối với phương án phân bổ dự toán thu – chi 

ngân sách địa phương năm 2022; phương án quy hoạch, sử dụng đất huyện Đăk Hà đến 

năm 2030; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công và tình hình thu – chi ngân 

sách năm 2021 của UBND huyện. 

Tại Hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Hà đã tiến hành bầu 

bổ sung Ủy viên UBKT Huyện ủy (khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025) đối với ông Vũ 

Minh Tuấn và Bà Tô Thị Bình; lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Phó Chủ 

nhiệm UBKT Huyện ủy Đăk Hà (khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025) đối với Bà Tô Thị 

Bình – HUV, Ủy viên UBKT Huyện ủy (khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025). 

 

2. KỲ HỌP THỨ BA, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ KHÓA VI, 

NHIỆM KỲ 2021-2026. 

Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà đã tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa 

VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Ka Ba Thành – TUV; Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch 

HĐND huyện chủ trì. 

Theo đánh giá tại kỳ họp năm 2021 phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, 

đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt 

đời sống kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 



4 
 

cùng với sự chung sức của Nhân dân, huyện Đăk Hà đã thích ứng an toàn, linh hoạt,  

kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay tổng 

diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện đạt hơn 30.530 héc ta. Cơ cấu giá trị sản xuất 

chuyển dịch theo hướng tích cực, ngành nông - lâm - thủy sản đạt 39,8%; ngành công 

nghiệp - xây dựng đạt 33,8%; ngành thương mại - dịch vụ đạt 26,3%. Thu nhập bình 

quân đầu người đạt 46,1 triệu đồng/người/năm. 

Triển khai xây dựng kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU của 

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI về 

lãnh đạo phát triển thương mại - dịch 

vụ trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 

2025, định hướng đến năm 2030. Đến 

nay, trên địa bàn huyện có 2.450 cơ sở 

hoạt động thương mại, 21 Hợp tác xã, 

trong đó có 14 Hợp tác xã đang hoạt 

động hiệu quả theo Luật HTX 2012, 

100% diện tích trồng lúa, cà phê, cây ăn quả và các loại rau màu và 70% diện tích trồng 

cây cao su đã ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới, đến nay huyện Đăk Hà có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến 

đến cuối năm 2021 có thêm xã Đăk Hring đạt xã Nông thôn mới, xã Hà Mòn và xã Đăk 

Mar đạt 10/10 tiêu chí xã NTM nâng cao. Ngoài ra trong năm huyện Đăk Hà có 37 sản 

phẩm đăng ký tham gia xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện. Các hoạt động văn hóa xã 

hội tiếp tục chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được giữ vững. Năm 2021 trên địa bàn huyện có thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia, 

nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện lên 22/43 trường đạt tỷ lệ trên 

51%. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đồng chí Ka Ba 

Thành đánh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Thường trực UBMTTQVN, các 

Ban của HĐND, UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện 

kịp thời, có hiệu quả những nghị quyết do HĐND ban hành về phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021 trên địa bàn huyện. Đồng thời nhấn 

mạnh năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND 

huyện, thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, các vị đại biểu HĐND huyện phát 

huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã 

hội năm 2022. HĐND huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động giám 

sát qua đó kịp thời kiến nghị với Thường trực có chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ kịp thời những 

khó khăn, tạo thuận lợi cho kinh tế – xã hội của huyện phát triển ổn định và bền vững. 

Tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận và thông qua 13 

nghị quyết trong đó một số Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về phương hướng, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Nghị quyết về dự 

toán ngân sách địa phương và Phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2022. 

Nghị quyết về việc phân bổ hoạch vốn đầu tư công phân cấp ngân sách huyện năm 2022. 

Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đăk Hà; Nghị 

quyết về việc phê duyệt kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và bầu bổ 

sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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3. LÃNH ĐẠO HUYỆN ĐĂK HÀ THĂM, CHÚC MỪNG GIÁNG SINH BÀ 

CON GIÁO DÂN. 

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2021, lãnh đạo huyện Đăk Hà đã tổ chức các đoàn đến 

thăm, tặng quà chúc mừng các cơ sở sinh hoạt tôn giáo và bà con giáo dân trên địa 

bàn huyện. 

Huyện Đăk Hà hiện có 8 nhà thờ tại 7 

xã, thị trấn với gần 10.000 giáo dân tham 

gia sinh hoạt công giáo. Tại các điểm đến 

thăm, tặng quà, lãnh đạo huyện Đăk Hà 

chúc bà con giáo dân đón một Lễ Giáng 

sinh an lành, hạnh phúc; ghi nhận và đánh 

giá cao những đóng góp của bà con giáo 

dân trong phát triển kinh tế – xã hội của 

huyện. 

Mong muốn các chức sắc, giáo phu 

tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các 

phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; phát huy sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng Nông thôn mới, nỗ lực phát triển kinh tế, 

giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm túc các quy định 

về phòng chống dịch Covid – 19 trong sinh hoạt tôn giáo cũng như tổ chức Lễ Giáng sinh 

an toàn, tiết kiệm. 

Thay mặt bà con giáo dân, các vị linh mục, giáo phu tại huyện Đăk Hà cảm ơn sự 

quan tâm của lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện để các cơ sở Công giáo và bà con 

giáo dân tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo quy định của Nhà nước. Cam kết 

thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo quy định. Phấn 

đấu trong thời gian tới, sẽ phát huy đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng huyện ngày 

càng phát triển. 

 

4. ÔNG HÀ QUANG TỨ CHẤP THUẬN PHƯƠNG ÁN TỰ THÁO DỠ 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÁI PHÉP. 

Ngày 16/12, UBND huyện 

Đăk Hà tổ chức buổi đối thoại 

(lần thứ hai) với hộ gia đình ông 

Hà Quang Tứ (TDP 6, thị trấn 

Đăk Hà) để trao đổi, thống nhất 

các nội dung thực hiện Kết luận 

số 01, ngày 18/5/2020 của Thanh 

tra tỉnh Kon Tum về việc thanh 

tra quá trình quy hoạch, đầu tư 

xây dựng đường Trương Quang 

Trọng tại thị trấn Đăk Hà; thanh 

tra, xử lý đối với những sai phạm 

của ông Hà Quang Tứ liên quan 

đến việc xây dựng trái phép tại thửa đất số thửa đất số 58, tờ bản đồ số 12. 
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Dự buổi đối thoại có lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Ban Thường trực UBMTTQ 

Việt Nam huyện; lãnh đạo các Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Tư Pháp, Thanh 

Tra huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Bộ phận tiếp Công dân của UBND huyện; lãnh đạo 

Công an huyện; Tòa án nhân dân huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam 

thị trấn Đăk Hà và ông Hà Quang Tứ. 

Tại buổi đối thoại, đồng chí Hà Tiến – PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã 

phân tích, làm rõ những sai phạm trong quá trình quy hoạch, xây dựng các công trình của 

gia đình ông Hà Quang Tứ theo Kết luận số 01 của Thanh tra tỉnh. Khẳng định các 

phương án đưa ra tại buổi đối thoại lần thứ nhất (vào ngày 07/12/2021) của UBND huyện 

là đang thực hiện Kết luận của Thanh tra tỉnh trong khuôn khổ những quy định của pháp 

luật hiện hành. Nếu gia đình ông Hà Quang Tứ tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, 

UBND huyện sẽ xem xét, tạo điều kiện cho gia đình chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

phù hợp đối với diện tích đất vườn không nằm trong quy hoạch đường Trương Quang 

Trọng. Tạo điều kiện cho gia đình ông Tứ sử dụng tạm thời một phần diện tích đất tại 

khu vực Bến xe của huyện để ông bảo quản tài sản, máy móc đến khi gia đình xây dựng 

được nhà kho mới. Đồng thời, xem xét cấp bổ sung các giấy phép xây dựng và công nhận 

tài sản gắn liền trên đất đối với các công trình nằm ngoài phạm vi quy hoạch tuyến đường 

Trương Quang Trọng. 

Sau khi nghe các cơ quan chuyên môn của huyện và ngành chức năng phân tích, 

làm rõ những sai phạm của gia đình và các phương án xử lý sai phạm theo Kết luận số 01 

của Thanh tra tỉnh, hộ ông Hà Quang Tứ đã thống nhất phương án tự di dời, tháo dỡ các 

công trình xây dựng trái phép theo kết luận của Thanh tra tỉnh. Đồng thuận chủ trương 

thông tuyến đường Trương Quang Trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, 

thông thương hàng hóa, giảm áp lực giao thông trong khu vực. Góp phần thúc đẩy phát 

triển KT – XH tại địa phương. Toàn bộ quá trình tháo dỡ công trình sẽ hoàn thành trước 

ngày 30/12/2021. 

Ngoài ra, cá nhân ông Tứ đề nghị các cơ quan chuyên môn và địa phương tạo điều 

kiện, cho phép gia đình ông làm nhà kho tạm để bảo quản máy móc, tài sản. Đồng thời, 

cho phép gia đình ông làm một phần vỉa hè trên tuyến đường Hoàng Thị Loan theo đúng 

thiết kế quy hoạch đô thị thị trấn Đăk Hà. 

Cũng tại buổi đối thoại lần thứ hai với lãnh đạo UBND huyện, thông qua UBMTTQ 

Việt Nam huyện, gia đình ông Hà Quang Tứ đã đóng góp 100 triệu đồng cho Quỹ phòng 

chống Vắc-xin của tỉnh. 

 

II. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: 

1. KHÔNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI DỊP 

TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN. 

Đây là nội dung tại Thông báo 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến các địa phương về công 

tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Thông báo nêu rõ: Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về 

hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 

và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế (theo Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 
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12/10/2021) cơ bản phù hợp, sát tình hình và đang được thực hiện có hiệu quả. Tình hình 

dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. 

Tuy nhiên, những ngày gần đây số ca mắc, chuyển nặng và tử vong vẫn diễn biến 

phức tạp ở một số địa phương. Nguyên nhân chủ yếu do các hoạt động xã hội trở lại bình 

thường, giao lưu đi lại của người dân tăng; còn tồn tại mầm bệnh trong cộng đồng; biến 

chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh; nhiều người dân có tâm lý chủ quan, chấp hành 

chưa nghiêm quy định 5K, đặc biệt là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng; một bộ 

phận người dân chưa tiêm vaccine; số ca tử vong chủ yếu ở những người cao tuổi, người 

có bệnh lý nền, chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine. Việc nâng cao năng lực y tế 

dự phòng, y tế cơ sở chưa được triển khai kịp thời ở một số nơi, dẫn tới bị động, lúng 

túng khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Một số địa phương thiếu chủ động nguồn nhân 

lực, dựa nhiều vào lực lượng hỗ trợ của trung ương và địa phương khác. 

Dự báo thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Biến chủng 

Omicron có tốc độ lây lan nhanh hơn chủng Delta, chưa có đánh giá chính thức về độc 

lực và khả năng kháng vaccine của biến chủng này, đồng thời không loại trừ xuất hiện 

các biến chủng mới. 

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch bệnh”, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 

Về tổng thể, các nguyên lý, 3 trụ cột phòng chống dịch (cách ly - xét nghiệm - điều 

trị) và công thức “5K + vaccine, thuốc điều trị + đề cao ý thức người dân và các biện 

pháp khác”… đã được đúc kết là phù hợp, khoa học, sát thực tế. Các địa phương, bộ 

ngành, cơ quan, đơn vị rà soát, rút kinh nghiệm, cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, quyết liệt hơn nữa; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào 

dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

- Cần bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu: (i) người dân phải được tiếp cận y tế 

từ sớm, từ xa, nâng cao năng lực y tế cơ sở, chủ động sẵn sàng về trang bị, nhân lực, 

thuốc điều trị, ô xy…; (ii) vaccine là yếu tố chiến lược, quyết định cả trước mắt và dài 

hạn đối với công tác phòng, chống dịch; (iii) bảo đảm dinh dưỡng và chăm sóc, động 

viên tinh thần cho người bệnh, kết hợp đông y và tây y trong điều trị. 

- Để ngăn chặn ca lây nhiễm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bám sát tình hình, 

sớm phát hiện các chủng mới xâm nhập vào Việt Nam; tăng cường xét nghiệm tầm soát 

với đối tượng, địa bàn có nguy cơ cao; đặc biệt chú ý công tác phòng, chống dịch tại các 

đô thị lớn, khu công nghiệp. 

- Thần tốc hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine tổ chức tiêm an 

toàn, nhanh nhất. Chậm nhất ngày 31/12/2021 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người 

từ 18 tuổi trở lên; không để sót, đặc biệt người có bệnh nền, người trên 50 tuổi; hoàn 

thành tiêm mũi 2 cho người từ 12-18 tuổi trong tháng 1/2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 

tuổi trở lên trong quý I/2022. Chủ động có kế hoạch, phương án tiêm vaccine cho trẻ em 

từ 5 tuổi đến 11 tuổi sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền và theo khuyến cáo của Tổ 

chức Y tế thế giới. 

Bộ Y tế bảo đảm đủ vaccine cho tiêm chủng, hướng dẫn, tổ chức chiến dịch tiêm 

khoa học, hợp lý, hiệu quả. Các địa phương tổ chức thực hiện tiêm vaccine theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tỉnh, thành phố bảo đảm tiến độ 

tiêm vaccine khi được phân bổ; xác định trách nhiệm cá nhân và tập thể khi không hoàn 

thành nhiệm vụ; tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tổ chức các tổ lưu 
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động để vận động người dân và tiến hành tiêm vaccine. Xem xét chế tài xử lý với những 

người không chịu tiêm vaccine (trừ người chống chỉ định tiêm). 

 

2. HUYỆN ĐĂK HÀ CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11-

CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TỔ CHỨC TẾT NHÂM DẦN 2022. 

Thực  hiện  Chỉ  thị  số  11-CT/TW,  ngày  08-12-2021  của  Ban  Bí  thư  Trung 

ương Đảng “về việc tổ chức Tết  Nhâm Dần  năm 2022" (gửi kèm  Công văn này); Công 

văn số 423-CV/TU, ngày 13/12/2021 của Tỉnh ủy Kon tum về  triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 

2022, Thường trực Huyện ủy yêu cầu: 

1.  Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; UBND huyện, Mặt trận và các tổ 

chức chính trị - xã hội huyện; Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị huyện; Các tổ chức cơ sở 

đảng trực thuộc: 

- Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08-12-2021  của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng “về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022" (Chỉ thị số  11-

CT/TW),  Công văn  số 362-CV/TU,  ngày  28-12-2012 của Ban  Thường  vụ Tỉnh  ủy  

"về  thực  hiện  Chỉ  thị  số  21-CT/TW,  ngày  21-12-2012  của  Ban  Bí  thư Trung ương 

khóa XI về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"  và các chỉ đạo của Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Tết năm 2022 tại địa phương, đơn vị. 

-  Tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện 

nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện về phòng, chống dịch, tuyệt đối 

không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng 

phó mọi tình huống, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch  COVID-19 trên địa bàn huyện.  

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế -xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu được 

xác định tại Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 03-12-2021 của Tỉnh ủy "về lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

năm 2022" và Nghị quyết số 06-NQ/HU,  ngày16/12/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.  

-  Hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2021 trước ngày 31-12-2021 để tập trung 

chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho 

Nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội đối với 

các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, bị 

ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hộ  nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số..., bảo đảm mọi nhà, mọi người đều 

được vui xuân, đón Tết. 

- Tổ chức thăm  hỏi, chúc Tết các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình 

và người có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ  Việt Nam Anh hùng, 

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, các chức sắc tôn 

giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng đang ở tuyến đầu chống dịch và 

các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở vùng khó khăn, khu cách ly, 



9 
 

điều trị  tập trung, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo 

thiết thực, tránh hình thức, lãng phí. 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Công văn số 654-CV/TU, ngày 13-02-

2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05-02-2015 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng  "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý và tổ chức lễ hội". Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp 

Tết phải thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền 

thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương,  gắn với 

việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch  COVID-19.  

2.  Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư cấp ủy, thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị  tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm  Quy định số 37-QĐ/TW,  

ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  về những điều đảng 

viên không được làm, Quy định số 11-QĐi/TU, ngày 17-01-2019 của Tỉnh ủy "về trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện"  và các quy định về nêu gương, không  tổ chức 

đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp.  

- Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới 

mọi hình thức; không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; nghiêm cấm sử 

dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định  vào các hoạt động lễ hội, vui 

chơi trong dịp Tết. 

- Từ nay đến hết Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lãnh đạo các địa phương, đơn vị  

hạn chế tối đa  đi công tác ngoài tỉnh  (trường hợp cần thiết, cấp bách  thì phải được sự 

đồng ý của cấp có thẩm quyền)  để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị  mình; dành thời gian thăm hỏi, động viên các 

gia đình chính sách, hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, lực 

lượng tuyến đầu chống dịch  COVID-19 trên địa bàn...  

- Phân công trực, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát 

sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin thông suốt trong thời gian trước, trong, sau Tết 

và trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết.  Hạn chế tối đa việc tổ chức 

các hoạt động tập trung đông người để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Ủy ban nhân dân Huyện, Đảng ủy Công an huyện, Đảng ủy Quân sự huyện,  Ban 

Thường vụ các xã, thị trấn: 

-  Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần  2022. Trong đó,  tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn 

định giá cả, bảo đảm cân đối cung  -  cầu hàng hoá, dịch vụ. Chú trọng triển khai các biện 

pháp phòng, chống cháy nổ, sản xuất, buôn bán và đốt pháo, buôn lậu, gian lận thương 

mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá cả hàng hóa lên 

cao để thu lợi bất chính; rà soát, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố 

cáo. Thực  hiện tốt công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.  

-  Tăng cường  các biện pháp  đảm bảo  quốc phòng, an ninh  và trật tự an toàn xã 

hội, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhầm Dần 2022. Nắm chắc tình hình, 

chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các 

tình huống phức tạp xảy ra; không để bị động, bất ngờ;  Xây dựng phương án, kế hoạch 

và triển khai thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, 
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tệ nạn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng  điểm  và  các  sự  

kiện,  hoạt  động  văn  hóa,  thể  thao  trên  địa  bàn  huyện. Tăng cường  nắm  tình hình,  

tuần tra, kiểm  soát, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các vi phạm liên 

quan đến công tác phòng, chống dịch  COVID-19, Luật Giao thông đường bộ,  Luật Lâm  

nghiệp,  các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng ma túy, pháo nổ trái pháp 

luật... 

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Chủ  trì,  phối  hợp  với  các  cơ  quan  liên  quan  khẩn  trương  hướng  dẫn  tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của đất nước, của 

tỉnh, huyện, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội 

trong dịp Tết. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức tự  giác của Nhân dân trong phòng, 

chống dịch COVID-19, các quy định về an toàn giao thông, pháo và vật liệu cháy nổ; chủ 

động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm 

mưu phá hoại của các thế lực thù địch.  

5.  Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với  các cơ quan liên quan đôn đốc, 

theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Công văn này, báo cáo kết quả 

về Thường trực Huyện ủy biết, chỉ đạo. 

 

3. CÔNG AN HUYỆN ĐĂK HÀ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH TUẦN TRA 

KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM. 

Công an huyện Đăk Hà công khai Kế 

hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo 

chuyên đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

đường bộ tháng 01/2022. 

1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm 

soát, xử lý vi phạm: Đội Cảnh sát giao thông 

- trật tự. 

2. Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử 

lý vi phạm: các tuyến đường nội thị trấn Đăk 

Hà, tuyến đường tỉnh lộ 671, 677, tuyến 

đường liên xã, liên thôn thuộc các xã trên địa 

bàn huyện. 

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý: 

- Loại phương tiện: xe mô tô, gắn máy; xe ô tô; xe máy kéo. 

- Hành vi vi phạm: Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo 

hiểm, đi ngược chiều, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm nồng 

độ cồn, chất ma túy, chở hàng hóa, vật liệu xây dựng, cát sỏi không phủ bạt che đậy, xe 

chở hàng hóa quá tải trọng cho phép, không có giấy phép lái xe và các hành vi vi phạm 

khác được quy định trong Nghị định 100/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ. 

4. Thời gian thực hiện Kế hoạch: 

- Kế hoạch chuyên đề tháng 01/2022: từ ngày 21/12/2021 đến 20/01/2022. 

- Kế hoạch cao điểm đảm bảo TTATGT: từ ngày 15/12/2021 đến 15/01/2022. 
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III. CHUYÊN MỤC PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”; “TỰ 

DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ”: 

VỀ CÁI GỌI LÀ “GIẢI THƯỞNG NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2021”. 

Thêm một lần nữa, tổ chức “Mạng 

lưới Nhân quyền Việt Nam” có trụ sở ở 

bang California, Mỹ lại công bố kết quả 

bầu chọn “Giải thưởng Nhân quyền Việt 

Nam 2021”. Đây thực chất là sự "vinh 

danh nhà hoạt động nhân quyền” như 

rêu rao hay chính là sự cổ xúy cho những 

kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam? 

Sự thật về các “nhà hoạt động nhân 

quyền” được “vinh danh” 

Ngày 23/11, trang mạng của VOA 

tiếng Việt đưa tin, ngày 20/11 tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” đã công bố 

danh sách những người được tổ chức này lựa chọn để “vinh danh” ở “Giải thưởng Nhân 

quyền Việt Nam 2021”. Đó là Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư (cùng một 

gia đình), Đinh Thị Thu Thủy và Nguyễn Văn Túc. 

Buổi lễ “trao giải” sẽ được tổ chức tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thành phố 

Westminster, California, Mỹ vào ngày 12/12, nhân ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 73. 

Vậy, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Đinh Thị Thu Thủy, 

Nguyễn Văn Tú họ là ai? 

Ngày 5/5/2021, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các 

bị cáo Cấn Thị Thêu (sinh năm 1962) và con trai là Trịnh Bá Tư (sinh năm 1989), cùng 

trú tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên 

truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, 

theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Theo hồ sơ vụ án, do có tư tưởng tiêu cực, bất mãn nên trong khoảng thời gian từ 

ngày 9 - 14/1/2020, Trịnh Bá Tư và Cấn Thị Thêu đã sử dụng tài khoản Facebook cá 

nhân phát trực tiếp 8 video có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. 

Theo đó, Trịnh Bá Tư là người sử dụng điện thoại di động, sử dụng tài khoản Facebook 

cá nhân của mình trực tiếp nói, phát 1 video; sử dụng tài khoản Facebook của mẹ là Cấn 

Thị Thêu trực tiếp nói và phát 5 video. Ngoài ra, còn có 2 video do Trịnh Bá Tư dùng 

điện thoại để quay, mớm lời cho Cấn Thị Thêu nói. Các video trên đều có nội dung 

xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân và bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. 

Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ và các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử 

TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư mỗi người 8 

năm tù giam cùng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 

phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” và 03 năm quản chế tại địa 

phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù. 

Điều đáng nói hơn, trước khi bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 8 năm tù, Cấn Thị 

Thêu đã có 2 tiền án. Cụ thể, ngày 25/4/2014, Cấn Thị Thêu bị TAND thành phố Hà Nội 
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xử phạt 15 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và ngày 30/11/2016, tiếp tục 

bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 1 năm 8 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 

đến nay chưa được xóa án tích. Ngoài ra, Cấn Thị Thêu còn có 1 tiền sự về hành vi gây 

rối trật tự công cộng. 

Đối với Trịnh Bá Phương (cũng là con trai của Cấn Thị Thêu), ngày 23/6/2020, Cơ 

quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố bị can thi hành 

Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Bá Phương (sinh năm 1985, trú tại phường 

Dương Nội, quận Hà Đông) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, 

tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Điều 117 Bộ 

luật Hình sự năm 2015. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trịnh Bá Phương có hành vi 

soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang 

trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. 

Hiện Trịnh Bá Phương đang bị tạm giam và chuẩn bị được TAND thành phố Hà Nội xét 

xử (trước đó, phiên tòa sơ thẩm xét xử Trịnh Bá Phương được TAND thành phố Hà Nội 

dự kiến tổ chức vào ngày 3/11 nhưng đã bị hoãn vì lý do khách quan). 

Còn đối với Đinh Thị Thu Thủy và Nguyễn Văn Túc, những người cũng được 

tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” trao thưởng lần này thì sao? 

Ngày 20/1/2021, TAND tỉnh Hậu Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên 

phạt Đinh Thị Thu Thủy (sinh năm 1982, trú tại tỉnh Hậu Giang) 7 năm tù giam về tội 

“Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà 

nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Hiện Đinh Thị Thu Thủy đang chấp hành bản án của Tòa án. 

Nguyễn Văn Túc (sinh năm 1964, tại Thái Bình), tháng 9/2008 bị Cơ quan An ninh 

điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam”, sau đó đã bị Tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội xử 

phạt 4 năm tù giam và 3 năm quản chế về cùng tội danh. Tháng 9/2017, Nguyễn Văn Túc 

tiếp tục bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Hoạt động nhằm 

lật đổ chính quyền nhân dân” và đến tháng 9/2018, Nguyễn Văn Túc bị TAND cấp cao 

tại Hà Nội bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Thái Bình, tuyên 

phạt 13 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” 

theo Khoản 1, Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Với một bảng “thành tích” trong quá khứ như thế này của Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá 

Phương, Trịnh Bá Tư, Đinh Thị Thu Thủy và Nguyễn Văn Túc thì rõ ràng chúng ta đã 

biết được bản chất của cái gọi là “Giải thưởng Nhân quyền 2021” mà  tổ chức “Mạng 

lưới Nhân quyền Việt Nam” rêu rao là gì. “Giải thưởng” này thực chất đang được tổ chức 

“Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” trao cho những kẻ vi phạm pháp luật, những kẻ 

chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam chứ hoàn toàn không có chuyện được 

trao cho những “nhà hoạt động nhân quyền” như tổ chức này rêu rao. 

Vinh danh các “nhà hoạt động nhân quyền” hay cổ xúy cho những đối tượng 

chống đối? 

“Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam” không phải điều gì đó quá xa lạ và mới mẻ. 

Hàng năm, tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” đều lựa chọn một số đối tượng 

trong giới “hoạt động nhân quyền” ở Việt Nam, thực chất là những đối tượng có hoạt 

động chống phá Đảng, Nhà nước để “vinh danh”. 
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“Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” là tổ chức do một số người Việt lập ra ở Litte 

Sài gòn (Mỹ) vào năm 2002 với mục đích “khuyến khích, ủng hộ và đấu tranh dân chủ, 

nhân quyền cho Việt Nam”. Tính từ năm 2002 đến nay, tổ chức này đã trao giải thưởng 

cho hơn 50 cá nhân và 4 tổ chức. 

Trong số các cá nhân đã được “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” trao thưởng có 

thể kể đến những người như: Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu cày), Nguyễn Chính Kết, 

Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cù Huy Hà Vũ, 

Tạ Phong Tần, Phạm Thị Đoan Trang… Những người này, đa phần đều đã bị tòa án 

tuyên các bản án khác nhau về hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. 

Năm 2020, “Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam” được tổ chức “Mạng lưới Nhân 

quyền Việt Nam” trao cho Nguyễn Năng Tĩnh và Nguyễn Văn Hóa. Đây cũng là hai đối 

tượng thường xuyên có các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Nguyễn Năng 

Tĩnh bị TAND cấp cao xét xử phúc thẩm, tuyên y án 11 năm tù giam về tội “Làm, tàng 

trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng 

hòa XHCN Việt Nam” vào tháng 4/2020. Trong khi đó, Nguyễn Văn Hóa bị TAND tỉnh 

Hà Tĩnh tuyên phạt 7 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam” và cấm đi khỏi nơi cư trú 3 năm vào tháng 11/2017. 

Núp bóng tổ chức “nhân quyền” để trao giải thưởng “nhân quyền” cho các đối 

tượng có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, vậy mưu đồ thực chất của tổ 

chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” là gì? 

Không khó để nhận ra mưu đồ của tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam”, đó 

là thông qua cái gọi là “Giải thưởng Nhân quyền” để tự đánh bóng tên tuổi của tổ chức; 

đánh bóng tên tuổi, cổ xúy cho các đối tượng chống đối, đối tượng có hoạt động chống 

phá Đảng, Nhà nước Việt Nam dưới danh nghĩa “nhà hoạt động nhân quyền”, từ đó cổ 

xúy tư tưởng, kích động hoạt động chống phá cho các đối tượng này. Hơn nữa, thông qua 

việc trao “giải thưởng” này, tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” còn muốn lừa 

bịp những người nhẹ dạ, cả tin, lôi kéo họ vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước 

Việt Nam dưới các vỏ bọc khác nhau như: “nhà báo tự do”, “nhà hoạt động nhân quyền”, 

“nhà hoạt động xã hội”… 

Đặc biệt, thông qua “vinh danh” các “nhà hoạt động nhân quyền” - thực chất là 

những đối tượng đã và đang bị bắt, xử lý, tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” 

còn muốn kêu gọi các tổ chức quốc tế, tổ chức nhân quyền, dân biểu một số nước lên 

tiếng gây sức ép với Việt Nam về “dân chủ”, “nhân quyền”, vu cáo Việt Nam vi phạm 

“dân chủ”, “nhân quyền”, hạ uy tín của Việt Nam, từ đó can thiệp vào công việc nội bộ 

của nước ta. Đây rõ ràng là những âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm và hết sức xấu xa. 

Có thể thấy rằng, thực chất của cái gọi là “Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 

2021” chỉ là một màn kịch vụng về, “vở cũ soạn lại” của tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền 

Việt Nam”. Đây rõ ràng là một màn kịch được núp bóng “giải thưởng nhân quyền” để 

“vinh danh”, cổ xúy cho các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam của tổ chức 

“Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam”./.                     

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THÁNG 01 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 2021  
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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-2021 trên 

địa bàn huyện. 

- Tập trung tuyên truyền các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội nhân dịp 

Tết Nguyên đán và các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần 2022 đảm bảo an 

toàn, tiết kiệm, hiệu quả; tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương1, Tỉnh ủy 

và Ban Thường vụ Tỉnh ủy2. 

- Tập trung tuyên truyền việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tuyên 

truyền 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 huyện; 

các đề án phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện 

chuyên đề toàn khóa – năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh của Trung ương và tỉnh Kon Tum. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên người và động 

vật; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chiến lược tiêm chủng vắc xin Covid-19 

cho toàn dân hướng đến miễn dịch cộng đồng, nâng cao sức đề kháng cho Nhân dân. 

Tuyên truyền xã hội hóa làm đường giao thông nông thôn tại các xã, thị trấn; vai trò chủ 

thể của Nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới; sản phẩm đặc trưng của các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

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

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

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

động tôn giáo trái pháp luật. 

 

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

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: 

LÊ HỮU XUÂN – “ANH NUÔI” THỜI BÌNH, HẾT MÌNH PHỤC VỤ NHÂN 

DÂN  

Trải qua 4 đợt dịch Covid – 19 bùng phát, hình ảnh vừa bình dị, vừa gần gũi của 

những người lính đang ngày đêm lặng thầm lo nơi ăn, chốn ở và sức khỏe cho người 

dân tại các khu cách ly tập trung... đã tạo được những ấn tượng đẹp, thắt chặt thêm 

mới quan hệ giữa quân và dân trong cuộc chiến chống dịch. Thiếu tá Quân nhân 

chuyên nghiệp Lê Hữu Xuân, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đăk Hà là một điển 

hình trong những “anh nuôi” thời bình, hết mình phục vụ nhân dân. 

Gặp anh Xuân tại 

khu cách ly tập trung 

thuộc Trung tâm GDNN 

– GDTX huyện Đăk Hà 

hồi đầu tháng 8/2021, 

khi huyện Đăk Hà đang 

dồn sức kích hoạt hai 

khu cách ly tập trung để 

                                                           
1 Kết luận số 13, ngày 16/8/2021 và Kết luận số 14 của Bộ Chính trị; Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
2 Chỉ thị số 08-CT/TU; Nghị quyết số 02, 03, 04, 05 và 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
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đón công dân trở về từ các tỉnh phía Nam theo làn sóng “luồng xanh”. Hình ảnh một 

người quân nhân với tác phong lúc nào cũng nhanh nhẹn, vui vẻ trong công việc đã khiến 

tôi tò mò và quyết tâm ở lại để tìm hiểu thêm công việc của anh, giữa bộn bề công việc 

của những “Người lính cụ Hồ” đang thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung. 

Anh Xuân cho hay, bản thân anh có một người con gái đang học tại Thành phố Hồ 

Chí Minh không thể về quê trong đợt này. Bằng tình cảm và trách nhiệm của người lính, 

người cha đang có con gái nơi tâm dịch, hàng ngày, anh chỉ có thể tranh thủ gọi điện hỏi 

han, nhắc nhở con yên tâm ở lại và thực hiện các biện pháp chống dịch. Riêng bản thân 

anh, càng cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình với tinh thần “hết mình vì Nhân dân phục 

vụ”. 

“Trên tinh thần của người lính, dù trong thời bình hay thời chiến thì, tôi luôn xác 

định được tinh thần mình vì mọi người, để mà phục vụ mọi người cũng giống như mình 

đang chăm sóc cho gia đình, người thân của mình. Nỗ lực hết sức để làm sao cho bà con 

ở đây họ đảm bảo được bữa ăn, đảm bảo được sức khỏe, cùng nhau vượt qua những cái 

khó khăn hàng ngày, hàng giờ”. - Thiếu tá QNCN Lê Hữu Xuân tâm sự. 

Theo Đại úy A Án – Phụ trách điều hành khu cách ly tập trung tại trường THPT 

DTNT huyện Đăk Hà, nhờ được đào tạo trong quân ngũ, Thiếu tá quân nhân chuyên 

nghiệp Lê Hữu Xuân thuộc lòng các chế độ, định lượng cho một bữa ăn đảm bảo cân 

bằng dinh dưỡng ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Chính vì vậy, anh được BCH Quân sự 

huyên Đăk Hà tin tưởng giao nhiệm vụ vừa làm “bếp trưởng”, vừa trực tiếp nấu ăn phục 

vụ công dân trong khu CLTT. 

Để có được những phần cơm đầy đủ chất dinh dưỡng cho công dân, căn cứ vào tiêu 

chuẩn, định lượng, định mức dinh dưỡng của công dân, “anh nuôi” Lê Hữu Xuân sẽ lên 

thực đơn cụ thể để đặt mua nguyên liệu. Quy trình chế biến thức ăn đều được giám sát 

chất lượng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định. Việc cấp phát thức ăn cũng 

được thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, bản thân anh Xuân và đơn vị thường xuyên lấy ý 

kiến và lắng nghe công dân nhận xét về các suất ăn để có sự điều chỉnh phù hợp, giúp 

mọi người ăn ngon miệng hơn. 

“Căn cứ vào số lượng công dân đang cách ly, căn cứ vào quy định của cơ quan đơn 

vị về chế độ ăn uống hàng ngày mà tôi được học để tôi lên thực đơn. Trong quá trình chế 

biến và sơ chế thức ăn thì phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quan điểm làm 

đâu sạch đó. Đứng dậy thì phải gọn gàng ngay và phải tiếp thu những đóng góp, ý kiến 

phản ánh hàng ngày của công dân để điều chỉnh bữa ăn cho phù hợp” – anh Xuân chia sẻ. 

Qua lời tâm sự của “anh nuôi” Lê Hữu Xuân, tôi cũng biết được, kể từ tháng 8/2021 

đến nay, mỗi một khu CLTT trên địa bàn huyện Đăk Hà được kích hoạt, lại gắn với một 

chuyến “công tác dài” đằng đẵng hàng tháng ròng của anh. Hàng ngày, anh thường bắt 

đầu công việc của mình từ lúc 4 giờ sáng và kết thúc một ngày làm việc khi các công dân 

đã ăn xong bữa tối. 

“Mặc dù bận công việc chuyên môn, công việc gia đình và tăng cường các khu cách 

ly thời gian dài nhưng đồng chí luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 

được giao. Luôn chu đáo, nhiệt tình, coi công dân như anh em trong một nhà. Thường 

xuyên thăm hỏi, động viên và lắng nghe để có những điều chỉnh hợp lý. Chính vì vậy 

trong thời gian qua thì công dân rất hài lòng và đánh giá rất cao, có những phản hồi rất tốt 

đối với sự phục vụ tại khu cách ly – Đại úy A Án nhận định. 
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Qua các đợt dịch bùng phát, huyện Đăk Hà đã kích hoạt 04 khu CLLT, tiếp nhận 

hàng ngàn công dân trở về từ các tỉnh có dịch, vừa tiếp nhận và phục vụ cho các trường 

hợp F1 phát hiện tại địa phương. Trong số đó, có hàng trăm người từng được “no lòng, 

ấm dạ” từ sự chăm sóc tận tình của “anh nuôi” Lê Hữu Xuân. Còn với “anh nuôi” Lê 

Hữu Xuân, công việc của anh không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình quân dân, nghĩa 

đồng bào trong cơn đại dịch. 

Trọng Nghĩa 


