
7f0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

 

 

 
 

 

 

BẢN TIN ĐĂK HÀ 
(LƯU HÀNH NỘI BỘ) 

 

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ 

(27/7/1947-27/7/2021) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Số 131 

Tháng 6 năm 2021 

 

 

 

 



I. TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT: 

1. CÔNG BỐ ĐƯỜNG DÂY NÓNG, SỐ TÀI KHOẢN TIẾP NHẬN ỦNG HỘ 
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Chịu trách nhiệm phát hành: Đồng chí Ka Ba Thành, TUV, Bí thư Huyện ủy. 

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 



I. TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT: 

1. CÔNG BỐ ĐƯỜNG DÂY NÓNG, SỐ TÀI KHOẢN TIẾP NHẬN ỦNG HỘ 

QUỸ VẮC XIN VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH KON 

TUM. 

Ban Tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin Covid-19 và Quỹ 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vừa có Thông báo số 2046/TB-BTC về việc công bố 

đường dây nóng, số tài khoản tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum. 

Theo Thông báo, Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Lễ phát động) do Tỉnh ủy - HĐND - 

UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức vào lúc 19h45 ngày 21/6/2021 

tại Hội trường Ngọc 

Linh, thành phố Kon 

Tum và được truyền 

hình trực tiếp trên 

sóng Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh. 

Để tiếp nhận thông tin về việc ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh Kon Tum tại trước, trong và sau khi kết thúc buổi lễ, Ban Tổ chức Lễ phát 

động công bố đường dây nóng và số tài khoản tiếp nhận ủng hộ như sau: 

1. Số tài khoản: Ban Cứu trợ tỉnh Kon Tum 3761.0.3020307.91049, mã chương 

trình mục tiêu: 91049 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum hoặc tài khoản của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum: 5100000016666, tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 

tỉnh Kon Tum. 

2. Số điện thoại đường dây nóng: 02603.918.115. 

3. Thời gian hoạt động: Trước, trong và sau khi kết thúc Lễ phát động. 

Sau thời điểm kết thúc Lễ phát động, thông tin ủng hộ liên hệ về: Văn phòng 

UBND tỉnh Kon Tum, số điện thoại: 02603.861.379 - 02603.862.447; Văn phòng Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, số điện thoại: 02603.865.822 - 02603.861.157. 

 

2. KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA VI, 

NHIỆM KỲ 2021-2026 

Ngày 28/6, HĐND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp 

thứ nhất để Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026; thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện 

nhiệm kỳ 2021 – 2026 và giới thiệu, bầu các chức danh HĐND, UBND huyện khóa 

VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Theo đánh giá, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Đăk Hà đã diễn ra đạt được yêu cầu 

đề ra, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid - 19. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đúng 7 giờ sáng 

ngày 23/5, có 85/85 khu vực bỏ phiếu thuộc 11 đơn vị bầu cử cấp huyện và 78 đơn vị bầu 



cử cấp xã trên địa bàn 

huyện đã khai mạc đúng 

giờ quy định. Đến 19 giờ 

ngày 23/5/2021, tỷ lệ 

người tham gia bỏ phiếu 

đạt 100% trên tổng số 

44.480 cử tri. Kết quả, cử 

tri trên địa bàn huyện đã 

tham gia bầu đủ số lượng 

đại biểu được ấn định 

gồm: 03 Đại biểu Quốc 

hội khóa XV, 05 Đại biểu 

HĐND tỉnh, 35 đại biểu 

HĐND huyện, và 257 đại 

biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Những người trúng cử đều là những người 

tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. 

Tại kỳ họp lần thứ nhất, Ủy ban bầu cử huyện Đăk Hà đã thông qua Nghị quyết về 

việc xác nhận tư cách Đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và trao 

Giấy chứng nhận cho 35 đại biểu. Trong đó, cơ cấu người trúng cử gồm: Nữ 12 đại biểu, 

chiếm 34,3%, dân tộc thiểu số 11 đại biểu, chiếm 31,4%; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 

07 người, chiếm 20%; ngoài Đảng 02 đại biểu chiếm 5,7%; tái cử 18 đại biểu chiếm 

51,4%. Về trình độ chuyên môn có 23 đại biểu có trình độ đại học, chiếm 65,7%; sau đại 

học có 10 đại biểu, chiếm tỷ lệ 28,6%. Trình độ lý luận, chính trị: Trung cấp 01 đại biểu 

chiếm 2,9%, cao cấp 30 đại biểu, chiếm 77,1%. 

Với sự tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND huyện, kỳ họp đã bầu ông Ka Ba 

Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch HĐND huyện; ông Phạm Văn Lập - 

Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa V được tín nhiệm tái cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND 

huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu Trưởng, phó, thành viên các Ban: KT – 

XH, Ban Pháp chế và ban Dân tộc HĐND huyện. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ka Ba Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện Đăk Hà khóa VI cảm ơn sự tín nhiệm của nhân dân, cử tri trên địa bàn 

huyện. Hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu khi được nhân dân tin 

tưởng, giao phó; thường xuyên tiếp xúc, gần gũi, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng 

chính đáng của nhân dân và phản ánh trung thực đến các cấp, các ngành chức năng để 

giải quyết kịp thời, thấu đáo, đúng luật định về những vấn đề nhân dân quan tâm. Nêu 

cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng 

huyện Đăk Hà ngày càng phát triển. 

Đối với các chức danh chủ chốt UBND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 

2026, HĐND huyện Đăk Hà khóa VI đã bầu ông Hà Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ 

tịch UBND huyện khóa V, đại biểu HĐND huyện khóa VI tái cử chức danh Chủ tịch 

UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bà Phạm Thị Thương - Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND huyện khóa V và ông Nguyễn Ngọc Trang – Phó Chủ tịch UBND 

huyện khóa V tiếp tục được các đại biểu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện 

khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngoài ra, kỳ họp cũng bầu 13 thành viên UBND huyện 

và đoàn Hội thẩm nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 25 thành viên. 



Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe UBMTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà báo 

cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử 

Đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Biểu quyết thống nhất thông qua 

03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 

2021; Nghị quyết phê chuẩn danh sách các ủy viên của các ban HĐND huyện khóa VI, 

nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết thành lập các tổ đại biểu HĐND và chỉ định tổ 

trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

 

3. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÂU, BÒ TRÊN ĐỊA 

BÀN. 

Ngày 17/6, UBND huyện Đăk Hà đã có quyết định 834 – QĐ-UBND về việc Công 

bố Dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn xã Đăk La, Ngọk Wang, huyện Đăk 

Hà.  

Theo quyết định thời gian xảy ra dịch bệnh tại xã Ngọk Wang và xã Đăk La từ ngày 

10/6/2021. Ngay sau khi phát hiện dịch, huyện Đăk Hà đã chủ động, tích cực triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tuy nhiên dịch bệnh vẫn tiếp tục lay lan sang các 

địa phương khác. Lũy kế tính đến 

ngày 28/6, trên địa bàn huyện đã 

có 281 con trâu, bò bị mắc bệnh 

viêm da nổi cục của 155 hộ dân, ở 

29 thôn, thuộc 6 xã, thị trấn gồm: 

thị trấn Đăk Hà và các xã Hà 

Mòn, Ngok Wang, Đăk La, Đăk 

Pxy, Đăk Ngok. Dịch bệnh đã 

làm chết 2 con trâu, bò. 

Trước tình hình diễn biến 

phức tạp, huyện tiếp tục triển khai 

đồng bộ các biện pháp chống dịch theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, UBND tỉnh Kon Tum, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn và Chi cục Thú y 

tỉnh. Trong thời gian có dịch, tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển trâu, bò, gia 

súc mẫn cảm với bệnh Viêm da nổi cục và sản phẩm của trâu, bò ra vào vùng dịch. Đối 

với các địa phương chưa có dịch phải chủ động và tăng cường công tác phòng dịch, giám 

sát chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh để xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra.  

  

4. CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TỔ HỢP CHĂN NUÔI, 

TRỒNG TRỌT VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU VỚI VỐN ĐẦU TƯ 

650 TỶ ĐỒNG TẠI HUYỆN ĐĂK HÀ. 

Vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum đã có Quyết định 518/QĐ-UBND chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu tại xã 

Ngok Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.  

Theo quyết định của UBND tỉnh tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm 

xuất khẩu với mục tiêu sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm; chăn nuôi gia cầm, thủy cầm; 

chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn; sản xuất phân hữu cơ từ chất thải vật nuôi; Giết mổ 

và chế biến thực phẩm xuất khẩu; trồng cây lâu năm, bao gồm cây ăn quả và cây lấy gỗ.  



Dự án được triển khai trên quy mô 590 ha (gồm các hạng mục như nhà máy chế 

biến thức ăn chăn nuôi: Diện tích xây dựng 32.000m2; hệ thống chăn nuôi heo: Diện tích 

xây dựng 380.000 m2; nhà máy sản xuất phân hữu cơ diện tích xây dựng 41.500 m2; nhà 

máy giết mổ và chế biến thực phẩm diện tích xây dựng 36.000 m2; Rừng trồng cây ăn 

quả lâu năm và cây lấy gỗ kết hợp vùng đệm sinh học với diện tích xây dựng: 5.000 m2).  

Dự án với công suất chế biến thức ăn chăn nuôi: 45.000 tấn/năm. Hệ thống phát 

triển chăn nuôi gia cầm, thủy cầm: 10.000 gà giống bố mẹ, 1.000.000 gà /năm; 20.000 vịt 

giống bố mẹ, 2.000.000 vịt/năm. Hệ thống chăn nuôi heo: 6.000 heo nái sinh sản, 

150.000 heo thương phẩm/năm. Nhà máy sản xuất phân hữu cơ từ chất thải vật nuôi: 

15.000 tấn/năm. Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm xuất khẩu: 10.000 tấn sản 

phẩm/năm. Rừng trồng cây lâu năm, bao gồm cây ăn quả và cây lấy gỗ kết hợp vùng đệm 

sinh học. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp gồm thức ăn gia súc, gia cầm; Gà giống con 1 ngày 

tuổi, vịt giống con 1 ngày tuổi; Heo thịt và heo con; Phân hữu cơ; Thịt chế biến; Quả 

nhiệt đới, gỗ. Dự án được áp dụng những công nghệ tiên tiến hiện đại như Hệ thống 

chuồng kín, kiểm soát nhiệt độ và ánh sáng trong chuồng bằng hệ thống computer; Hệ 

thống cho ăn tự động kiểm soát chuẩn FCR, ứng dụng công nghệ chọn lọc giới tính để 

tăng tỷ lệ trứng mái; Hệ thống ấp công nghệ tự động theo tiêu chuẩn Euro 2000 và Áp 

dụng hệ thống quản lý Global Gap và ISO 9001-2013. 

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư từ tháng 

06/2021 đến tháng 12/2021 hoàn thiện thủ tục thuê đất, san lấp mặt bằng và các thủ tục 

pháp lý có liên quan đến tháng 1/2025 toàn bộ Tổ hợp chăn nuôi và chế biến xuất khẩu đi 

vào vận hành ổn định. 

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm với tổng vốn đầu tư là 650.000.000.000 

đồng (sáu trăm năm mươi tỷ đồng) do CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN có 

địa chỉ trụ sở tại thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thực 

hiện. 

 

II. VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT: 

1. CẢNH BÁO VIỆC LỪA ĐẢO TIÊM CHỦNG VĂC XIN PHÒNG COVID-

19 

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua 

và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, nhằm thông tin đầy đủ, chính xác đến người 

dân và dư luận về công tác triển khai tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 tại Việt 

Nam, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt 

là các đơn vị) tăng cường truyền thông đến người dân để cảnh báo việc lừa đảo tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19, cụ thể như sau: 

Hiện nay, xuất hiện nhiều lời mời các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mua/nhập 

khẩu vắc xin phòng COVID-19 hoặc tiêm chủng cho người lao động, đối tác, khách 

hàng… Một số tổ chức, cá nhân tự nhận tiếp cận được nguồn vắc xin của các hãng sản 

xuất hoặc mua lại của một số nơi dư thừa. Người dân cũng nhận được lời mời đăng ký 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 thông qua những hình thức quảng bá khác nhau. Để tránh 

nguy cơ bị lừa đảo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 giả mạo, không rõ nguồn gốc 

xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không an toàn, Bộ Y tế khuyến cáo: 



1. Theo khuyến cáo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), để tránh nguy 

cơ lừa đảo: Các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu vắc xin phòng 

COVID-19 cần tiếp xúc đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất vắc xin, hạn chế thông 

qua các bên trung gian. Trường hợp qua trung gian phải được xác nhận hoặc ủy quyền 

của nhà sản xuất.  

2. Các loại vắc xin phòng COVID-19 sử dụng tại Việt Nam phải được Bộ Y tế cấp 

phép có điều kiện sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Mỗi lô vắc xin phòng COVID-19 khi nhập khẩu về Việt Nam phải được Cục Quản lý 

Dược, Bộ Y tế kiểm soát cấp phép lưu hành; các lô vắc xin nhập khẩu trước khi đưa ra sử 

dụng phải được Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và sinh phẩm y tế - Bộ Y tế kiểm định 

đạt tiêu chuẩn chất lượng và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng lô vắc xin theo quy định. 

Tất cả các vắc xin đều phải được bảo quản trong hệ thống dây chuyền lạnh.  

3. Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và 

sử dụng vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế đã và đang tích cực đàm phán với các nhà 

sản xuất vắc xin, các tổ chức quốc tế để mua và nhập khẩu số lượng lớn vắc xin để tổ 

chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả người dân đang sinh sống tại Việt 

Nam. Vắc xin được tiêm chủng miễn phí cho người dân.Do vậy, mọi người dân cần bình 

tĩnh, hãy chờ đợi đến lượt mình được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 khi cơ quan 

y tế thông báo.  

4. Người dân cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác. 

Chỉ đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo y, dược và 

các cơ sở, điểm tiêm chủng đủ điều kiện hoạt động.  

5. Tuyệt đối không tiêm chủng những loại vắc xin phòng COVID-19 trôi nổi, không 

rõ nguồn gốc xuất xứ, không được Bộ Y tế kiểm định, cấp phép.  

6. Khi phát hiện các thông tin liên quan đến tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

không rõ ràng hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, hãy báo ngay cho chính quyền địa 

phương hoặc cơ quan y tế địa phương. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền 

lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. 

 

2. TỪ NGÀY 1/7, GIẢM 50% PHÍ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN. 

Lệ phí cấp căn cước công dân sẽ giảm 50%, theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC do 

Bộ Tài chính ban hành ngày 24/6, quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 

trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Cụ thể, mức phí đối với chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 

12 số sang cấp thẻ căn cước công dân là 15.000 đồng/thẻ căn cước công dân. 

Đối với đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi 

thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có 

sai sót về thông tin trên thẻ khi công dân có yêu cầu, mức phí là 25.000 đồng/thẻ căn 

cước công dân. 

Đối với cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất thẻ căn cước công dân, được trở 

lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam, mức phí là 35.000 

đồng/thẻ căn cước công dân. 



Mức thu phí này được áp dụng từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2021. Từ ngày 

01/01/2022, lệ phí cấp căn cước công dân được áp dụng trở lại theo quy định tại Thông tư 

số 59/2019/TT-BTC. 

Trước đó, theo Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính, thu 

phí 30.000 đồng/thẻ căn cước công dân đối với trường hợp chuyển từ chứng minh nhân 

dân (9 số, 12 số) sang thẻ căn cước công dân. 

50.000 đồng/thẻ căn cước công dân đối với trường hợp đổi thẻ căn cước công dân 

khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm 

nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân 

có yêu cầu. 

70.000 đồng/thẻ căn cước công dân đối với trường hợp cấp lại thẻ căn cước công 

dân khi bị mất thẻ căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của 

Luật quốc tịch Việt Nam. 

 

3. CẢNH BÁO HIỆN TƯỢNG LÀM GIẢ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ 

DỤNG ĐẤT. 

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị các cơ quan liên quan phối 

hợp ngăn chặn hiện tượng làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 

công dân. 

Theo đó, thời gian qua, thông qua việc đăng ký đất đai, công chứng các hợp đồng, 

giao dịch về đất đai, nhà ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phát hiện nhiều trường hợp làm 

giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất (gọi chung là Giấy chứng nhận) nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công 

dân. Hiện nay trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo,..) xuất hiện nhiều tài khoản 

quảng cáo về việc làm giả các loại giấy tờ, trong đó có Giấy chứng nhận. Việc này gây 

ảnh hưởng lớn đến tâm lý người dân, gây hoang mang trong dư luận. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và đề nghị người dân, doanh nghiệp không 

giao dịch đất đai qua các trang mạng xã hội, liên hệ cơ quan chức năng để được cung cấp 

thông tin, xác định tình trạng pháp lý của Giấy chứng nhận trước khi lập các hợp đồng, 

giao dịch về đất đai. 

- Các tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức tín dụng và UBND các xã, 

phường, thị trấn khi giải quyết công việc liên quan đến Giấy chứng nhận nếu phát hiện 

Giấy chứng nhận có dấu hiệu làm giả có trách nhiệm báo ngay đến cơ quan Công an để 

phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.  

- Công an tỉnh Kon Tum chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, nắm bắt tình hình và xử lý đối 

với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc làm giả Giấy chứng nhận. 

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố khi thực hiện đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận phải 

kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ địa chính về thông tin Giấy chứng nhận đang lưu hành để 

xử lý, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đảm bảo theo quy định./. 

 



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

DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ”: 

KHÔNG NHẮM MẮT PHÁN LIỀU NHƯ THẾ! 

Chính phủ vừa tổ chức Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, thu được 

hàng nghìn tỷ đồng chỉ sau mấy giờ phát động, thế mà thật lạ lùng lại xuất hiện 

những luận điệu với lời lẽ nực cười, "chọc gậy bánh xe" xuyên tạc chủ trương, cách 

làm tốt đẹp và hiệu quả đó. 

So sánh khập khiễng 

Đài Á châu tự do với sự suy diễn thiển cận nêu ra quan điểm: Chính phủ nói không 

thiếu tiền sao phải huy động tiền dân mua vaccine? Họ còn dẫn lời một ông phó giáo sư 

với bình luận vu vơ, sợ góp quỹ rồi sẽ “hao hụt”. Tổ chức khủng bố và phản động Việt 

Tân thêm một lần nữa tấu lên tiếng loa rè, so sánh với một số nước và cho rằng phải tiêm 

vaccine miễn phí cho dân mới là chính quyền thực sự “lo cho dân”. Trên một số trang 

mạng còn nêu ý kiến không đúng sự thật từ nước ngoài rằng, Chính phủ gây “khó xử” đối 

với một số doanh nghiệp khi đóng góp cho quỹ vaccine... 

Thật là những kẻ thiếu thiện chí, nhắm mắt phán liều! 

Trước hết, cần khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có chủ trương tiêm 

vaccine miễn phí cho toàn dân từ rất sớm và coi đó là một giải pháp chiến lược để đẩy lùi 

dịch bệnh. Điều này thể hiện tinh thần nhất quán “lo cho dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từng căn dặn: “Chính sách của Ðảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời 

sống của nhân dân. Nếu dân đói, Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Ðảng và Chính 

phủ có lỗi; nếu dân dốt là Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Ðảng và Chính phủ 

có lỗi. Vì vậy, cán bộ Ðảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan 

tâm đến đời sống của nhân dân”. 

Tại Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu đã bàn thảo, quyết định và công bố trong 

phiên bế mạc: "Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vaccine Covid-

19 cho cộng đồng...", coi đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai 

thực hiện ngay sau đại hội. Đó là một quyết định đúng đắn, mang tính lịch sử và đầy 

trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn, 

nguồn lực hạn chế. Với quyết định đó, Việt Nam nằm trong danh sách không nhiều quốc 

gia trên thế giới sớm có chủ trương tiêm vaccine Covid-19 đại trà cho toàn dân. 

Trong bối cảnh hiện nay, thực hiện chủ trương chiến lược và mục tiêu kép vừa kiểm 

soát tốt dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế-xã hội, Nhà nước Việt Nam đủ nguồn lực tài 

chính để bảo vệ sản xuất, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Song để sử dụng 

hiệu quả, hợp lý các nguồn lực trong bối cảnh tiềm lực kinh tế đất nước còn khó khăn, rất 

cần sự chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong thực hiện “mục tiêu kép”. Việt 

Nam đã, đang và sẽ chống dịch Covid-19 hiệu quả bằng nguồn lực Việt Nam, cách làm 

Việt Nam, truyền thống Việt Nam, từng được cả thế giới ghi nhận, cảm phục với nhiều 

cách làm trở thành hình mẫu. Vì vậy, những sự so sánh với nước ngoài, với các nước 

phát triển có tiềm lực kinh tế và nền tảng khoa học công nghệ, có nguồn vaccine dồi dào 

hơn rồi suy diễn cho rằng Chính phủ phải làm như họ mới là “lo cho dân” là không đúng 

đắn. 

Cần nguồn kinh phí rất lớn khi ngân sách còn hạn hẹp 



Tiêm vaccine là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính chiến lược để thoát khỏi đại 

dịch Covid-19. Song theo tính toán của các chuyên gia, để đạt được miễn dịch cộng đồng, 

Việt Nam cần khoảng 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19 để tiêm cho khoảng 75 triệu 

người dân, với tổng nhu cầu kinh phí khoảng 25.000 tỷ đồng. Cùng với đó, dịch bệnh 

được dự báo chưa thể kết thúc sớm, “sống chung với dịch bệnh” trở thành yêu cầu 

thường trực, hiệu lực của vaccine lại không kéo dài, việc tiêm vaccine phải tiến hành định 

kỳ. Tất cả những điều này đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn trong khi Việt Nam còn nhiều 

khó khăn, ngân sách nhà nước hạn hẹp. 

Đó là phân tích hết sức khoa học, qua đó cho thấy, việc huy động nguồn lực tài 

chính của quốc gia còn có thể bảo đảm cho lâu dài, phát sinh thêm nếu dịch bệnh tiếp tục 

diễn biến phức tạp với những biến thể mới khó lường. Ngân sách nhà nước cũng rất cần 

được sử dụng tổng lực, linh hoạt cho tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển chứ 

không chỉ tập trung cho chống dịch. 

Phát biểu trong lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 tối 5-6, Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Lịch sử dựng nước và giữ nước đã chứng 

minh, khi đất nước ta gặp khó khăn, tinh thần đoàn kết, sức dân là vũ khí tối tân nhất, sắc 

bén nhất để chúng ta chiến thắng mọi kẻ thù và viết nên những chiến thắng vẻ vang của 

dân tộc, như Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn 

lần dân liệu cũng xong”. Trong cuộc chiến chống Covid-19, sự đồng lòng của nhân dân là 

chìa khóa mở cánh cửa lớn để chúng ta thoát ra khỏi đại dịch và trở về cuộc sống bình 

thường, bình yên, an dân, an toàn. Truyền thống “Thương người như thể thương thân”, 

hay “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng” đã 

hun đúc trong mỗi người con đất Việt và gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, ở bất cứ 

nơi đâu trên trái đất này. Truyền thống ấy càng tỏa sáng mỗi khi đất nước chúng ta gặp 

khó khăn như: Chiến tranh, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh... Thủ tướng khẳng định, Quỹ 

vaccine phòng, chống Covid-19 “là quỹ của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, của niềm 

tin, của trái tim kết nối trái tim để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần tạo 

nên một Việt Nam chiến thắng, để một lần nữa chúng ta lại ghi danh, viết nên lịch sử 

chiến thắng vẻ vang của dân tộc-chiến thắng đại dịch Covid-19”. 

Sức mạnh Việt Nam xa lạ với sự ích kỷ, tích toán 

Việc kêu gọi mọi người chung tay đóng góp Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 

không phải là vì “thiếu tiền”, càng không phải là sự ép buộc mà chính là ý Đảng, lòng 

dân, là sự quy tụ không chỉ nguồn lực vật chất mà còn cả nguồn lực tinh thần. Qua sự ủng 

hộ quỹ, tạo nên một phong trào hành động nhân văn sôi nổi và rộng khắp, thành làn sóng 

mạnh mẽ đẩy lùi dịch bệnh. 

Thực tiễn đã cho thấy, cũng như trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo 

vệ Tổ quốc và thực tế qua 3 làn sóng Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam từng 

chiến thắng các làn sóng Covid-19 trước đây không chỉ bằng sự tập trung nguồn lực vật 

chất mà còn nhờ sức mạnh tinh thần to lớn. Đó chính là nhân tố chính trị tinh thần, là sự 

đoàn kết toàn dân, là sức mạnh của kỷ luật Đảng hòa cùng sức mạnh của kỷ cương phép 

nước, sức mạnh của sự nêu gương “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, sức mạnh 

của tình đồng chí, nghĩa đồng bào "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", sức mạnh 

của Quân đội nhân dân và các lực lượng tuyến đầu xả thân vì dân, vì nước, “trong tim là 

Tổ quốc, phía trước là nhân dân”; sức mạnh của Đoàn Thanh niên “đâu cần thanh niên 

có, việc gì khó có thanh niên”; sức mạnh của các tổ Covid-19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng người... 



Sức mạnh ấy xa lạ với sự ích kỷ, bủn xỉn, thấy đồng tiền “to hơn cái trống” như lúc 

sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng phê phán. Sức mạnh ấy xa lạ với những tính toán 

nhỏ nhen, suy diễn tầm thường vì không ai bắt hay ép buộc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào 

nếu họ cảm thấy băn khoăn, “khó xử” trước việc ủng hộ quỹ. 

Chung tay xây dựng Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 chính là lời hiệu triệu của 

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nhân lên sức mạnh Việt Nam. Ai đưa ra 

những lời xuyên tạc, bóp méo sự thật về những hành động đúng đắn, nhân văn của chúng 

ta thì đáng xấu hổ cho lương tâm và tầm nhìn của họ. 

 

IV. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2021. 

 - 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 6 tháng 

đầu 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. 

- Tuyên truyền, quán triệt, thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh" chuyên đề toàn khóa - năm 2021 của Trung ương về “ý chí tự 

lực, tự cường; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc; chuyên đề năm 2021 

của tỉnh Kon Tum về “nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng 

xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” 

- 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: 

                                                           
1 Nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 50 –NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn 

htieenj thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Kết luận số 92 –KL/TW, ngày 05/11/2020 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội, giai đoạn 2012 – 2020. 



HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ ĐĂK NGỌC PHÁT HUY TINH THẦN TƯƠNG 

THÂN TƯƠNG ÁI. 

Bằng những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ xã Đăk 

Ngọc, huyện Đăk Hà không những phát huy tốt vai trò cầu nối trong các hoạt động từ 

thiện, nhân đạo. Mà còn có nhiều hoạt động giúp cho những người có hoàn cảnh khó 

khăn có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. 

Năm 1996, gia đình anh Vi Văn Nhạn và chị Hà Thị Nhàn rời quê hương Thanh 

Hóa vào huyện Đăk Hà lập nghiệp và sớm đã xây dựng được cơ ngơi khá ổn định. Nhưng 

đến năm 2016, tai họa đổ xuống gia đình người dân tộc Thái cần cù, chịu khó này khi con 

gái anh chị là cháu Vi Thị Hằng mới tròn 16 tuổi bị viêm não Nhật Bản và biến chứng 

nặng, phải nằm liệt một chỗ. Dù đã đánh đổi bao nhiêu công sức, tiền của để chữa trị cho 

con, nhưng bệnh của con vẫn không tiến triển. Bao nhiều gánh nặng, nợ nần đeo bám, dù 

không muốn nhưng gia đình cũng rơi vào hộ nghèo sau biến cố lớn này. 

Anh Vi Văn Nhạn tâm sự: Năm đầu tiên thì gia đình cũng gần như suy sụp, cả về 

kinh tế lẫn tinh thần. Nhưng nghĩ lại, thương con thì mình phải cố gắng. Nguồn động 

viên lớn nhất với gia đình anh chị là khi đó, Hội Chữ Thập đỏ xã Đăk Ngọc đã kịp thời 

vận động cán bộ, Hội viên chung tay hỗ trợ gia đình. Người đóng góp tiền, hỗ trợ cho 

việc điều trị của cháu, người thì đóng góp ngày công lao động hỗ trợ gia đình trong trồng 

trọt, chăn nuôi. Nhờ đó, năm 2019, gia đình anh được thoát nghèo. Đây là động lực để 

anh Nhạn cùng vợ cố gắng, vừa trường kỳ chữa trị bệnh cho con, vừa tập trung phát triển 

kinh tế gia đình với hy vọng 

sẽ có một khoản tích lũy để 

tìm kiếm cơ hội cho đứa con 

không may mắn. 

Với tinh thần lá lành 

đùm lá rách, bên cạnh các 

hoạt động chăm sóc, hỗ trợ 

với các trường hợp khó khăn 

đột xuất. Hội Chữ Thập đỏ xã 

Đăk Ngọc cũng linh động 

trong việc vận động các nguồn 

hỗ trợ để tạo sinh kế cho 

những hội viên khó khăn, người già neo đơn và các đối tượng bảo trợ xã hội. 

Mô hình “Ngân hàng bò sinh sản” được triển khai tại thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọc là 

một điển hình. Được triển khai thực hiện từ năm 2014 với nguồn vốn từ Trung ương hội 

CTĐ cho 5 hộ gia đình khó khăn. Mỗi hộ được nhận 5,5 triệu đồng đối ứng mua bò và 

làm chuồng trại. Khi đàn bò phát triển ổn định, các hội viên này tiếp tục hỗ trợ bò cho 

những hội viên có hoàn cảnh khó khăn hơn. Đến nay, toàn thôn đã có 11 hộ được hưởng 

lợi từ mô hình với 18 con bò và 8 con trâu. Nhiều hội viên từ đó không chỉ thoát khỏi khó 

khăn, mà còn có nguồn thu nhập khá. 

Theo ông Lê Văn Y – Chi Hội trưởng Chữ Thập đỏ thôn Đăk Tin - xã Đăk Ngọc, 

qua thực tế những năm vừa qua, các hộ được hỗ trợ về vốn phát triển chăn nuôi bò đã ổn 

định về mặt kinh tế. Tiêu biểu, có hộ gia đình ông Lê Hữu Toàn và bà Lê Thị Ủy là hội 

viên nận nhân chất độc Da cam/Điôxin tuổi cao sức yếu và có một người con bị tàn tật, 

không có khả năng lao động. Từ khi nhận được hỗ trợ, gia đình ông bà tận dụng đất trống 



quanh vườn để làm chuồng trại và trồng cỏ nuôi bò. Qua 3 năm, đàn bò của gia đình ông 

bà đã phát triển được 7 con. Kinh tế gia đình trở nên ổn định hơn trước. 

Nhờ thường xuyên bám sát cơ sở, nhanh chóng nắm bắt tình hình các gia đình, đối 

tượng gặp rủi ro hoạn nạn để tìm giải pháp hỗ trợ. Thời gian qua, Hội Chữ Thập đỏ xã 

Đăk Ngọk đã vận động, hỗ trợ đột xuất cho các đối tượng bị tai nạn đột xuất, hộ có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Kêu gọi các nguồn lực để 

hỗ trợ, tạo sinh kế cho trên 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn 

lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng” - Ông Phạm Đình Dũng – Chủ tịch Hội Chữ Thập 

đỏ xã Đăk Ngọc cho biết. 

Ông Nguyễn Văn Biển – Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ huyện Đăk Hà nhận xét, 

cùng với sự chung tay của các cá nhân và các nhà hảo tâm trong các hoạt động nhân đạo, 

từ thiện trong thời gian qua. Hội Chữ Thập đỏ xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà đang thể hiện 

được vai trò nòng cốt, kết nối mở rộng và đa dạng các hoạt động trợ giúp nhân đạo sát 

với thực tiễn. Qua đó, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, đối tượng yếu thế trong xã 

hội vơi bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo và vươn lên làm giàu 

chính đáng. 

 


