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I. TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT: 

1. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN ĐĂK 

HÀ. 

Sáng 28/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Phạm Đình Thanh - Tỉnh ủy 

viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn 

tiếp xúc cử tri tại huyện Đăk Hà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. 

Tại buổi tiếp xúc, sau khi báo cáo chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội 

khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu 4 lượt ý kiến của cử tri huyện Đăk Hà. 

Các ý kiến liên quan đến các nội dung: Hướng dẫn quản lý, khai thác và bảo vệ tài sản 

công tại 2 công viên trên địa bàn huyện; quan tâm chế độ hỗ trợ người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; tăng cường công tác phòng chống dịch tại đường mòn, 

lối mở đi vào địa bàn tỉnh, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền nêu 

cao tinh thần cảnh giác phòng, 

chống dịch bệnh tại các chợ, 

Trung tâm thương mại huyện 

Đăk Hà và xử lý nghiêm các 

hành vi lợi dụng dịch bệnh để 

tung tin sai sự thật gây ảnh 

hưởng đến công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid 19. 

Trong đó, cử tri ý kiến cần 

có các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hướng dẫn quy trình thủ tục, điều kiện để cơ 

quan có thẩm quyền thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đai, cưỡng chế thi hành xử lý vi 

phạm hành chính và cưỡng chế thi hành kiểm đếm bắt buộc. 

Những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền được lãnh đạo huyện Đăk Hà và các 

sở, ban, ngành trả lời ngay tại buổi tiếp xúc. 

 

2. KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ GIẢI QUYẾT CÁC 

VẤN ĐỀ PHÁT SINH ĐỘT XUẤT. 

Ngày 24/9, HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp 

bất thường lấy ý kiến, thông qua các Nghị quyết về giải quyết những vấn đề phát sinh 

đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH giai đoạn 2021 – 2025. 

Tại kỳ họp, HĐND huyện Đăk Hà đã nghe và cho ý kiến đối với các Tờ trình của 

UBND huyện về việc xin chủ trương 

phân khai ngân sách địa phương để 

đầu tư các công trình, dự án trọng 

điểm đáp ứng yêu cầu phát triển KT – 

XH, đảm bảo QP – AN, xây dựng 

NTM và thực hiện các chương trình 

MTQG về giảm nghèo bền vững, giai 

đoạn 2021 – 2025; xin chủ trương 

điều chỉnh một số danh mục, nguồn 

vốn đầu tư xây dựng các công trình 



hạ tầng – kỹ thuật giai đoạn 2021 – 2025 theo quy định pháp luật hiện hành. 

 Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện và ý kiến thảo luận tại kỳ 

họp, HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thống nhất ban hành 05 

Nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc phân khai nguồn thu sử dụng đất phân cấp ngân 

sách huyện năm 2021; Nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung và điều chỉnh nội dung 

danh mục công trình tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND, ngày 18/12/2020 của HĐND 

huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết phê duyệt 

chủ trương đầu tư các danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

huyện Đăk Hà thuộc nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện; Nghị quyết về việc huy động 

nguồn lực để đầu tư xây dựng một số tuyến đường giao thông trên địa bàn thị trấn Đăk 

Hà và các xã đạt nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về việc thông qua Đề 

án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa điện tử” tiến tới xây dựng chính 

quyền điện tử trên địa bàn huyện Đăk Hà giai đoạn 2021 – 2025. 

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện cũng tiến hành bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết 

về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 

2021 – 2026 đối với ông Trương Văn Thành – Trưởng Phòng Tư pháp huyện Đăk Hà. 

 

3. TỈNH KON TUM ĐÓN 470 CÔNG DÂN TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH, BÌNH DƯƠNG VỀ ĐỊA PHƯƠNG TRONG ĐỢT 1. 

Ngày 22/9/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3395/KH-UBND về 

việc tiếp nhận công dân tỉnh Kon Tum đang sinh sống, lao động, học tập tại Thành phố 

Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình 

Dương, Đồng Nai trở về địa 

phương. Theo số lượng đăng ký, 

tỉnh ta sẽ tiếp nhận 3.695 người; 

trong đó, công dân tại Thành phố 

Hồ Chí Minh là 2.369 người, 

công dân tại tỉnh Bình Dương là 

939 người, công dân tại tỉnh 

Đồng Nai là 387 người.  

Do tình hình thực tế  về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị của địa 

phương nên việc đón công dân 

được chia thành nhiều đợt, trong 

đó mỗi đợt không quá 1.000 

người. Các công dân được trở về 

trong đợt 1 này là các đối tượng 

ưu tiên như người già; trẻ em; 

phụ nữ mang thai; người dân đi 

khám, chữa bệnh; lao động thuộc 

hộ nghèo, người DTTS đang sinh 

sống, học tập, lao động tại Thành 

phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. 

Trước khi lên xe về Kon 

Tum, các công dân đều được kiểm tra thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế và có kết quả 



test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Trong suốt quá trình di 

chuyển về Kon Tum, toàn bộ công dân đều được trang bị bảo hộ phòng chống dịch theo 

đúng quy định. 

Sáng 26/9, đoàn xe ô tô gồm 11 chiếc chở Đoàn công tác của tỉnh và 269 công dân 

đầu tiên của tỉnh ta đang lao động, học tập, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh về đến 

đèo Sao Mai (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum) an toàn. Sáng 28/9, tỉnh tiếp tục đón 

thêm 201 công dân đang sinh sống, lao động, học tập tại tỉnh Bình Dương về địa phương. 

Tại điểm tập kết đèo Sao Mai (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum), các huyện, thành 

phố đã cử lực lượng chức năng trực đón, dẫn đường đưa các xe chở công dân đến thẳng 

khu cách ly tập trung của các địa phương. Các công dân sẽ thực hiện cách ly tập trung 14 

ngày theo quy định. 

Trong tổng số 470 công dân được đón về đợt này, huyện Đăk Hà có 91 công dân và 

được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện Đăk Hà.  

 

4. HUYỆN ĐĂK HÀ CÔNG BỐ HẾT DỊCH VIÊM DA NỔI CỤC Ở TRÂU 

BÒ. 

Ngày 27/9/2021, UBND huyện Đăk Hà quyết định công bố hết dịch bệnh viêm da 

nổi cục ở đàn trâu, bò trên địa bàn huyện. 

Theo đó, mọi hoạt động 

chăn nuôi, vận chuyển, mua bán, 

giết mổ trâu, bò trên địa bàn 

huyện được phép trở lại bình 

thường theo quy định. UBND 

huyện Đăk Hà giao Trung tâm 

Dịch vụ Nông nghiệp huyện chủ 

trì, phối hợp với UBND các xã, 

thị trấn và các ngành liên quan 

tiếp tục thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát dịch bệnh theo quy 

định. 

Bệnh viêm da nổi cục trên 

đàn trâu bò xuất hiện tại huyện Đăk Hà từ trung tuần tháng 6/2021 tại 2 xã Đăk La và xã 

Ngọc Wang, bệnh đã lây lan ra toàn huyện với 114 ổ dịch, có 756 con bò bị bệnh tại 72 

thôn, tổ dân phố. Qua điều trị có 752 con bò đã khỏi bệnh. 

  

5. NHỮNG KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT HUY VĂN 

HÓA TRUYỀN THỐNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ. 

Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống 

các dân tộc thiểu số được huyện Đăk Hà thực hiện có hiệu quả đó qua góp phần nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. 



Với phương châm 

“Nhà nước và Nhân dân 

cùng làm” trong 2 năm 

2019, 2020 bà con nhân 

dân đã tham gia đóng góp 

hàng ngàn ngày công xây 

dựng mới 8 nhà rông truyền 

thống, đến nay huyện Đăk 

Hà có 58 nhà rông tại 45 

thôn đồng bào dân tộc thiểu 

số. Trong giai đoạn 2015 - 

2020 huyện mở 42 lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho thế hệ trẻ tại các xã, thị 

trấn với sự tham gia của hàng ngàn em thanh, thiếu niên. 

Hiện nay, toàn huyện có 80 đội cồng chiêng, xoang, trong đó có 38 đội cồng chiêng 

người lớn, 42 đội cồng chiêng thanh, thiếu niên. Từ năm 2016 đến nay, bằng nguồn ngân 

sách địa phương, huyện Đăk Hà đã tặng 10 bộ cồng chiêng cho các thôn dân tộc thiểu số 

trên địa bàn huyện chưa có cồng chiêng, nâng tổng số toàn huyện có 90 bộ cồng chiêng, 

trong đó  36 thôn có bộ cồng chiêng tập thể. 

Bên cạnh đó, huyện đã tập trung bảo tồn và phát huy một số nghề truyền thống như 

đan lát, dệt thổ cẩm, bảo tồn và phát huy các lễ hội dân gian truyền thống của đồng bào 

dân tộc thiểu số tại địa phương.  

 

II. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: 

1. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI TRONG 

THỜI ĐIỂM DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP 

Tại văn bản 1700-CV/VPTU ngày 28/9/2021, Văn phòng Tỉnh ủy truyền đạt ý kiến 

chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, công chức không tập trung đông người 

trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. 

 Công văn nêu rõ: Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn các tỉnh Tây 

Nguyên diễn biến rất phức tạp với nhiều ca mắc trong cộng đồng. Trong khi đó, một bộ 

phận cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cơ sở còn có biểu 

hiện chủ quan, lơ là, tập trung đông người ngoài công sở, trường học, bệnh viện để vui 

chơi, ăn uống..., dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: 

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư ban cán sự đảng, đảng 

đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy và thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn 

vị, địa phương chấp hành và thực hiện nghiêm các giải pháp, quy định về phòng, chống 

dịch COVID-19 và kỷ luật, kỷ cương hành chính; không tổ chức vui chơi, ăn uống, tụ tập 

đông người tại các nhà hàng/quán nhậu, khu du lịch, điểm du lịch, khu dân cư, hộ gia 

đình..., vi phạm các quy định về phòng, chống dịch (cho đến khi tình hình dịch COVID-

19 trên toàn quốc được kiểm soát). 

Đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện 

và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 



nếu để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm nội 

dung trên. 

 

2. HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG BỊ ẢNH 

HƯỞNG BỞI COVID-19. 

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116 ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp. 

Nguồn kinh phí khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết 

năm 2020. Thời gian thực hiện 

việc hỗ trợ từ ngày 01/10/2021 

và hoàn thành chậm nhất vào 

ngày 31/12/2021. 

Theo Nghị quyết này, hỗ 

trợ bằng tiền cho người lao 

động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp. 

Đối tượng áp dụng là 

người lao động đang tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang 

làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang 

nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên). 

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao 

động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 

30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp 

luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. 

  

3. BỔ SUNG NHIỀU TRƯỜNG HỢP HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN 

HỌC PHÍ. 

Nghị định 81/2021 của Chính phủ về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập... sẽ có hiệu lực từ 15/10/2021 

Trong đó, Điều 15 Nghị định này đã bổ sung thêm nhiều học sinh, sinh viên thuộc 

đối tượng được miễn học phí so với quy 

định trước đây như: Người học chương 

trình trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha 

lẫn mẹ, không nơi nương tựa; học sinh cấp 

hai ở thôn/bản đặc biệt khó khăn; người 

học các ngành, nghề chuyên môn đặc 

thù… 

Ngoài ra, mức hỗ trợ chi phí học tập 

tại khoản 10 Điều 20 Nghị định 81 cũng 



tăng thêm 50.000 đồng/tháng so với quy định trước đây (từ 15/10/2021, mức hỗ trợ chi 

phí học tập là 150.000 đồng/tháng/học sinh). 

Nghị định này cũng quy định cụ thể về lộ trình tăng học phí với tất cả các cấp học 

từ mầm non, phổ thông đại học… 

 

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

DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ”: 

ĐẶC XÁ NĂM 2021 – MINH CHỨNG BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU VU CÁO VIỆT 

NAM “VI PHẠM NHÂN QUYỀN” 

Nhân dịp Quốc khánh 02/9 vừa qua, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá tha 

tù trước thời hạn cho 3.035 người. Đây là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, 

Nhà nước ta, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, vừa nghiêm minh 

trong xét xử người phạm tội, đồng thời khoan hồng, nhân đạo đối với những phạm 

nhân có quá trình cải tạo, lao động tốt, tạo điều kiện để họ tái hoà nhập cộng đồng. 

Trong lúc cả nước đang gồng mình chống lại đại dịch COVID-19, việc Chủ tịch 

nước quyết định đặc xá cho 3.035 phạm nhân vào đúng dịp Quốc khánh thể hiện ý nghĩa 

nhân văn sâu sắc. Quyết định đặc xá năm nay tiếp tục phản ánh rõ sự ưu tiên bảo đảm và 

thúc đẩy quyền con người của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, bác bỏ lại luận 

điệu xuyên tạc vu cáo Việt Nam “vi phạm nhân quyền” của các thế lực thù địch, phản 

động. 

Thời gian qua, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, các thế 

lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng vấn đề nhân quyền, coi đó là một mũi tấn 

công chiến lược nhằm phá vỡ sự ổn định chính trị, xã hội, làm suy yếu, tiến tới lật đổ vai 

trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

Chúng triệt để lợi dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của 

Việt Nam; vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp những người “bất đồng chính 

kiến”, những người “hoạt động dân sự”; gây sức ép về chính trị, kinh tế, ngoại giao nhằm 

thực hiện mục tiêu “chuyển hóa dân chủ” đối với Việt Nam; hậu thuẫn, thúc đẩy hình 

thành lực lượng, tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước. 

Điển hình như, trước chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala 

Haris, một số tổ chức núp bóng nhân quyền như “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam”, 

“Người Bảo vệ Nhân quyền”; một số dân biểu Hoa Kỳ còn gửi “thỉnh nguyện thư” đến 

các cơ quan lập pháp, hành pháp của chính quyền Hoa Kỳ và cá nhân Phó Tổng thống 

Kamala Haris, với mục đích “vận động nhân quyền cho Việt Nam”. 

Thực chất là kêu gọi Phó Tổng thống Kamala Haris và chính quyền Hoa Kỳ can 

thiệp, gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Luận điệu được các tổ chức, cá 

nhân này đưa ra là tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong những năm qua chưa được cải 

thiện đáng kể; Việt Nam vẫn là một trong những nước vi phạm nhân quyền nghiêm trọng 

như: “chà đạp quyền con người”, “tước đoạt tài sản”, “phân biệt đối xử với tôn giáo, tín 

ngưỡng”, vu cáo Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, chính quyền gia tăng 

đàn áp những người “hoạt động dân sự”, “bất đồng chính kiến”, giam giữ nhiều “tù nhân 

chính trị”, “tù nhân lương tâm”… 

Từ đó, họ kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ, Phó Tổng thống Kamala Haris phải có chế 

tài đối với Việt Nam, yêu cầu Việt Nam phải có những cam kết để cải thiện tình hình 



nhân quyền, như: Phải đưa vấn đề nhân quyền vào lịch trình nghị sự; khuyến nghị Việt 

Nam cải thiện vấn đề nhân quyền trong luật pháp và trong hành động; kêu gọi chính 

quyền Việt Nam “ngưng ngay việc bắt bớ và giam giữ tùy tiện những người biểu đạt bất 

đồng chính kiến một cách ôn hòa”, “trả tự do vô điều kiện những tù nhân chính trị và tôn 

giáo”… 

Thậm chí, các cá nhân, tổ chức này còn lớn tiếng cho rằng, nếu Phó Tổng thống 

Kamala Haris không nêu bật được vấn đề nhân quyền và cải thiện quyền con người với 

giới chức Việt Nam thì bà “đã không làm tròn trách nhiệm, chuyến đi Việt Nam của bà sẽ 

không được thành công như mong đợi”! Đây rõ ràng là những luận điệu vô căn cứ, xuyên 

tạc tình hình nhân quyền tại Việt Nam và cố tình rêu rao để tạo dư luận xấu trong chuyến 

thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Haris. 

Nhân quyền là vấn đề còn những cách hiểu khác nhau, chính bởi vậy quan niệm về 

vấn đề này không có sự thống nhất giữa các quốc gia. Tuỳ theo góc độ tiếp cận, quan 

điểm chính trị, lợi ích giai cấp mà các quốc gia có những quan niệm khác nhau về quyền 

con người. 

Ở Việt Nam, nhân quyền được hiểu là những giá trị cơ bản mà con người giành 

được trong lịch sử đấu tranh cải tạo tự nhiên và xã hội nhằm khẳng định địa vị chính trị, 

kinh tế, xã hội, văn hóa, pháp lý của mình. Đó là tổng thể các nhu cầu, năng lực, tự do, 

nhân phẩm của con người với tư cách cá nhân và cộng đồng xã hội được ghi nhận và bảo 

đảm thực hiện trong hệ thống luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế. 

Quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là không ngừng 

mở rộng dân chủ XHCN, bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền con người. Cương lĩnh 

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) đã chỉ 

rõ: “Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của 

dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân”. Điều 14 Hiến pháp nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam năm 2013 quy định: “Ở nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các quyền 

con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, 

tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. 

Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Tôn trọng, bảo 

đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 

2013; gắn quyền công dân với nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với xã hội”. 

Nghị quyết Đại hội XIII cũng nhấn mạnh: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của 

công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự 

xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh 

phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. 

Như vậy, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là bảo vệ và thúc đẩy quyền 

con người, được quy định rõ trong Hiến pháp năm 2013, hệ thống các văn bản pháp lý 

như Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật thi hành tạm giam, tạm 

giữ năm 2015, Luật thi hành án hình sự năm 2019… 

Công tác đặc xá năm nay được tiến hành trên cơ sở những quy định mới, chặt chẽ 

hơn về các tiêu chuẩn được đặc xá, từ việc bảo đảm thời hạn đã chấp hành án phạt tù, 

hoàn thành các nghĩa vụ bồi thường dân sự, hình sự, trả lại các tài sản có được do hành vi 

phạm tội, cho đến xem xét kết quả cải tạo trong quá trình chấp hành án phạt tù, bảo đảm 

chỉ những người thực sự đủ tiêu chuẩn mới được hưởng khoan hồng của Đảng và Nhà 

nước. 



Đặc biệt, đặc xá năm 2021 được thực hiện theo Luật Đặc xá mới (Luật Đặc xá sửa 

đổi, bổ sung năm 2018) và cũng là đợt đặc xá đầu tiên sau thành công của Đại hội Đảng 

XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Thực tiễn cho thấy, các quy định của pháp luật đã bảo đảm đầy đủ các quyền của 

người dân, không phân biệt công dân nước ngoài hay công dân Việt Nam, trong quá trình 

tố tụng và thi hành án hình sự. Những quyền này được bảo đảm trên thực tế tại các tòa 

án, các cơ sở giam giữ. Đó là các quyền cơ bản của những người chấp hành án phạt tù 

như quyền về ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế, nhận quà hay bưu phẩm, thăm gặp thân nhân, 

người bào chữa, tiếp 

xúc lãnh sự, người đại 

diện hợp pháp để thực 

hiện giao dịch dân sự… 

Đây rõ ràng là 

minh chứng khách quan 

phản bác luận điệu, 

thông tin sai sự thật của 

những cá nhân, tổ chức 

có ý đồ xấu, cố tình 

xuyên tạc về tình hình 

bảo đảm quyền con 

người ở Việt Nam. Bên 

cạnh đó, việc xem xét 

đặc xá cho những trường hợp quốc tịch nước ngoài trên cơ sở công bằng, minh bạch cũng 

giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. 

Với Quyết định đặc xá, hàng nghìn người đã được hưởng niềm vui khoan hồng, trở 

về đoàn tụ với gia đình, khởi đầu cho quá trình tái hoà nhập cộng đồng, từng bước ổn 

định cuộc sống. Hoàn toàn không có khái niệm Nhà nước Việt Nam cố tình bắt bớ, giam 

giữ chỉ nhằm trừng phạt mà không cho người phạm tội cơ hội sửa chữa, cải tạo… như 

luận điệu kẻ xấu rêu rao. 

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10 NĂM 2021. 

- Thực hiện tốt các nội dung tại Công văn số 159-CV/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 IV-2021 trên địa bàn huyện. 

- Đầy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân 

về kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII; kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương và cả nước. Tập trung tuyên truyền 

việc triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng; 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; những chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về thực hiện mục tiêu kép vừa 



phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, 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. 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 công tác phòng chống thiên tai trong mùa 

mưa bão; đảm bảo vệ sinh môi trường; 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: 

ANH LƯƠNG VĂN THỦY - CHI HỘI TRƯỞNG NÔNG DÂN GƯƠNG 

MẪU 

Hơn 10 năm gắn bó với công tác Hội và phong trào nông dân, anh Lương Văn 

Thủy tại thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà luôn năng động, nhiệt tình, 

gần dân và thấu hiểu những khó khăn của nông dân. Bên cạnh đó, với vai trò trách 

nhiệm của người đảng viên, bản thân anh đã chủ động học tập, đổi mới nội dung 

phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo được lòng tin yêu, quý 

mến của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân. 

Năm 1987, anh Lương Văn Thủy theo gia đình và một số hộ dân tộc Thái rời quê 

hương Thanh Hóa vào Đăk Hà lập nghiệp. Gắn bó và lớn lên trên vùng đất có nhiều tiềm 

năng phát triển kinh tế nông nghiệp, lại được tiếp xúc nhiều với các mô hình kinh tế trong 

quá trình học tập, lao động nên anh sớm hình thành tư duy canh tác mới thay vì lối canh 

tác độc canh truyền thống như bao người dân trong thôn. Sau khi lập gia đình, được bố 

mẹ bàn giao toàn bộ diện tích đất sản xuất, anh bắt tay vào “tái cơ cấu” lại mô hình kinh 

tế với các loại cây Cà phê, hồ tiêu kết hợp trồng xen cây ăn trái và rau màu, cây dược liệu 

theo hướng “lấy ngắn nuôi dài”. 

Năm 2011, thôn Thanh Xuân vẫn thuộc xã Đăk Ui, hoạt động của các đoàn thể nói 

chung và Hội Nông dân nói riêng còn cầm chừng, chưa thu hút được hội viên tham gia. 

Thời điểm này, nông dân sản xuất giỏi Lương Văn Thủy được bầu làm Chi hội trưởng 

Nông dân. Với sự năng nổ và nhiệt tình của người chi hội trưởng, việc tập hợp, thu hút 

hội viên tham gia vào các hoạt động hội nhanh chóng được cải thiện. 

Anh Thủy cho hay, hiện nay thôn có 7 nhóm dân cư thì cả 7 nhóm đều thành lập các 

tổ đổi công thuộc chi hội Nông dân quản lý với số lượng ít nhất 10 hội viên/1 tổ. Qua đó, 

vừa giúp giải quyết tốt nhu cầu lao động vào thời điểm mùa vụ, vừa là môi trường để các 

hội viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, 

chăn nuôi. 

Không chỉ đi đầu trong mọi hoạt động công tác Hội, anh Thủy đã tìm tòi nhiều giải 

pháp để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. Từ đó, phong trào Nông dân giúp nhau phát 

triển kinh tế, thi đua sản xuất giỏi tại thôn Thanh Xuân gặt hái nhiều kết quả tích cực. 

Những năm gần đây, chi hội không còn hội viên nghèo, thay vào đó là các mô hình kinh 

tế tổng hợp, trang trại khép kín với lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm được hình 



thành và phát triển. Đặc 

biệt, với 3 phong trào 

lớn do Trung ương Hội 

Nông dân phát động, 

góp phần cùng chính 

quyền địa phương thực 

hiện chương trình 

MTQG về xây dựng 

Nông thôn mới được 

đông đảo hội viên và 

người dân trong thôn 

hưởng ứng” - anh Hà 

Văn Thiện – Chủ tịch 

Hội Nông dân xã Đăk 

Ngọk, huyện Đăk Hà nhận xét. 

Bên cạnh trách nhiệm của người cán bộ Hội Nông dân, là một đảng viên, anh 

Lương Văn Thủy luôn xác định việc học tập và làm theo Bác là công việc lâu dài, xuyên 

suốt và phải thực hiện bằng những việc làm cụ thể. “Theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh lúc sinh thời, là “Cán bộ nông vận phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, 

tay làm,...”. Từ đó, đề ra mục tiêu để tiếp tục cố gắng, không ngừng học hỏi cách làm 

hay, mô hình sản xuất có hiệu quả nhằm khai thác tiềm năng của địa phương, góp phần 

xây dựng làng quê ngày càng giàu đẹp” - anh Lương Văn Thủy chia sẻ. 

Xuất thân từ nông dân, trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp và am hiểu về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn. Cùng với nhận thức sâu sắc trong việc học tập và làm theo 

lời Bác, những điển hình như anh Lương Văn Thủy đã vượt qua cái bóng của người nông 

dân chân lấm tay bùn. Góp phần xây dựng, củng cố vai trò của người nông dân trong thời 

đại mới. 

 

 

 

 


