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- Tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15-6-2021 của Bộ Chính trị 

về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03-6-2021 

của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong 

công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 

30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. 

- Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021); kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ 

tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2021): tuyên truyền nêu bật truyền thống đấu tranh 

cách mạng của Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ 

tỉnh trong 91 năm qua; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với những 

thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; 

quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền kết quả đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và công 

tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI nhiệm kỳ 

2021-2026. Tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021 

và hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm 

vàng) lần thứ VI năm 2021 (theo Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 26- 7- 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy). 

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ về diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid-19; đồng lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo 

phòng, chống dịch quyết liệt của Đảng, Nhà nước và các địa phương; thực hiện 

nghiêm các biện pháp "5K + vaccine"; tích cực tham gia ủng hộ Quỹ vaccine phòng, 

chống Covid-19, sẵn sàng tiêm chủng, góp phần thực hiện thành công chiến lược 

vaccine, tạo miễn dịch cộng đồng. 

B/ TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ 

I- THÔNG TIN THỜI SỰ 

1. THẾ GIỚI 

1.1. Kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào 

của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Từ ngày 09-10/8/2021, nhận lời mời của 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 

Phúc cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm hữu 

nghị chính thức nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. 

Chuyến thăm đã đạt được những kết quả có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc 

vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt 

Nam-Lào. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng 

https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-den-vientiane-bat-dau-tham-huu-nghi-chinh-thuc-chdcnd-lao-881036.vov
https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-den-vientiane-bat-dau-tham-huu-nghi-chinh-thuc-chdcnd-lao-881036.vov


Lào lần thứ XI, Lào đón một nguyên thủ quốc gia nước ngoài tới thăm. Chuyến thăm 

diễn ra chỉ sau 6 tuần, sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của đồng chí 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Trong hai ngày, Chủ tịch nước 

Nguyễn Xuân Phúc đã có hơn 10 hoạt động hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao[1]. 

Các thành viên trong Đoàn cũng đã có 15 hoạt động tiếp xúc, trao đổi với các ban, 

bộ, ngành, địa phương của Lào. Hai bên đã ký kết 14 văn kiện hợp tác, trao đổi giữa 

các bộ, ngành, doanh nghiệp và địa phương hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng, 

an ninh, phòng chống ma túy, tìm kiếm cứu nạn, mua bán điện, thăm dò khai thác và 

chế biến khoáng sản… 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun 

Sisoulith chủ trì cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao hai nước, hai bên đã 

nhấn mạnh, nhất trí một số vấn đề sau: (i) Tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều 

sâu, nhất trí lấy năm 2022 là “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 

2022” để Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký 

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào; (ii) Đẩy mạnh các biện pháp 

hỗ trợ nhau giải quyết các khó khăn do dịch Covid-19 gây ra đối với mỗi nước và 

đối với quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào; nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên 

tất cả các lĩnh vực, tận dụng tốt các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mang 

lại; (iii) Tiếp tục thực hiện tốt các Thỏa thuận cấp cao và kết quả đạt được tại Kỳ họp 

lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; triển khai hiệu quả Hiệp định về 

hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025; Thỏa thuận chiến lược 

hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030, cũng như các kết quả đạt được trong 

chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vừa qua của đồng chí Thongloun 

Sisoulith và chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào lần này của Chủ tịch nước Nguyễn 

Xuân Phúc; (iv) Tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, 

tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện 

pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp quốc về 

Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); cùng các bên liên quan thúc đẩy việc thực 

hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) 

và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù 

hợp với luật pháp quốc tế. 

Đặc biệt, trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và có bài 

phát biểu quan trọng tại Phiên họp lần thứ nhất, Quốc hội Lào khóa IX; dự và chủ trì 

Lễ khánh thành và trao tặng công trình Nhà Quốc hội Lào. 

1.2. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Asean lần thứ 54 

Ngày 02/8/2021, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM -54) đã 

khai mạc trực tuyến. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đoàn Việt Nam tham 

dự các Hội nghị. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi hơn 20 Hội nghị cấp Bộ trưởng 

Ngoại giao của ASEAN và giữa ASEAN với các Đối tác trong khuôn khổ ASEAN+1, 

ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) từ ngày 02-
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06/8/2021. 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao các nước trong khu vực đã trao đổi về tiến trình 

xây dựng Cộng đồng ASEAN, quan hệ đối ngoại của ASEAN và các vấn đề khu vực 

và quốc tế cùng quan tâm; Đánh giá cao nỗ lực của các trụ cột Chính trị - An ninh, 

Kinh tế và Văn hóa-Xã hội trong triển khai ưu tiên của năm ASEAN 2021, đặc biệt 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tác động lớn đến tiến trình hợp tác và hội 

nhập khu vực của các nước. Các Bộ trưởng cam kết, nhất trí một số vấn đề: (i) Triển 

khai các kết quả hợp tác năm 2020; (ii) Đẩy mạnh hợp tác ứng phó, đặc biệt là về 

vaccine phòng, chống Covid-19; theo đó, ASEAN cần tăng cường trao đổi, chia sẻ 

kinh nghiệm với các đối tác trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối 

vaccine; (iii) Nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác đối thoại với Anh và quan hệ Đối tác 

theo lĩnh vực với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và chấp thuận đề nghị tham 

gia Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) của Hà Lan, Hy Lạp, Qatar, 

Oman và Đan Mạch, tiếp tục khẳng định các nguyên tắc và giá trị của Hiệp ước trong 

duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực; (iv) Lập trường nhất quán về giải quyết các 

tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước 

Luật Biển 1982, kêu gọi kiềm chế, không quân sự hóa, không sử dụng hoặc đe dọa 

sử dụng vũ lực và tái khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu 

quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hoan nghênh việc nối lại đàm 

phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc; nhấn 

mạnh sự cần thiết duy trì môi trường thuận lợi cho đàm phán COC và tiếp tục nỗ lực 

hướng tới bộ COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công 

ước Luật Biển 1982; (v) Triển khai toàn diện và kịp thời Đồng thuận 5 điểm tại Hội 

nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN tháng 4/2021 và mong muốn của ASEAN; hỗ trợ 

Myanmar, thành viên trong gia đình ASEAN vượt qua khó khăn, tìm kiếm giải pháp 

cho những phức tạp hiện nay vì lợi ích của người dân. Các nước cũng dành nhiều 

thời gian trao đổi về Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN tới Myanmar, khẩn trương 

triển khai hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar ứng phó với đại dịch Covid-19 thông qua 

Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và quản lý thiên tai (AHA). 

1.3. Các quốc gia nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu trong bối cảnh 

đại dịch Covid-19 

Trước những diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 suốt gần 02 năm qua, đảm 

bảo an ninh lương thực đã và đang trở thành vấn đề cấp thiết đối với toàn cầu. An 

ninh lương thực là một trong những yếu tố sống còn đối với sự thành bại của việc 

thực thi các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), đặc biệt là xóa đói, giảm nghèo, 

cải thiện sức khỏe và phúc lợi cộng đồng. Đây cũng là chìa khóa quan trọng quyết 

định xu hướng tăng trưởng kinh tế và quá trình chuyển đổi nông nghiệp tại một số 

quốc gia. 

Đại dịch Covid-19 đã khiến tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục và làm chuỗi cung ứng thực 

phẩm toàn cầu bị phá vỡ, đẩy thêm hàng triệu người rơi vào cảnh đói nghèo[2].   Nạn 

đói có nguy cơ gia tăng do giá lương thực tăng “phi mã” thời gian gần đây[3]. Nguyên 
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nhân chính dẫn đến tình trạng giá lương thực tăng mạnh là do lượng nhập khẩu lương 

thực cơ bản tăng mạnh vào năm 2020, chi phí nhập khẩu toàn cầu tăng lên mức kỷ 

lục (3%). Bên cạnh đó, việc Trung Quốc tăng nhập khẩu thực phẩm cũng khiến giá 

nông sản thế giới tăng cao. FAO dự báo rằng, nhập khẩu ngô của Trung Quốc trong 

niên vụ 2021 - 2022 dự kiến sẽ tăng lên mức 24 triệu tấn, cao hơn mức dự báo 22 

triệu tấn trước đó. Nguy cơ mất an ninh lương thực toàn cầu hiển hiện rõ tại các nước 

có giá bán lẻ cao, nhưng thu nhập lại giảm vì dịch bệnh. Trong khi đó, các cuộc xung 

đột tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới, tình trạng biến đổi khí hậu và gia 

tăng dân số đang đặt thêm gánh nặng cho ngành nông nghiệp. Đứng trước nguy cơ 

mất an ninh lương thực toàn cầu, tại các hội nghị, như: Hội nghị cấp cao Đối tác về 

tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 

các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, Hội nghị trù bị cho Hội nghị 

thượng đỉnh Hệ thống lương thực thế giới, các nhà lãnh đạo trên thế giới kêu gọi một 

sự hợp tác toàn cầu nhằm thay đổi mạnh mẽ hệ thống lương thực - nông nghiệp, đảm 

bảo an ninh lương thực toàn cầu và hỗ trợ các nước nghèo, các nước bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch Covid-19.  

Về phía Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị trù bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hệ thống 

lương thực thế giới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định, Việt 

Nam sẽ tích cực tham gia thúc đẩy chuyển đổi hệ thống lương thực-thực phẩm toàn 

cầu với tư cách là quốc gia cung cấp lương thực thực phẩm “minh bạch, trách nhiệm, 

bền vững”. Trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, Việt 

Nam chủ trương đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa 

tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng của nông nghiệp với biến 

đổi khí hậu, tổ chức kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thị trường, xuất 

khẩu, chuỗi giá trị toàn cầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi các hệ 

thống lương thực - thực phẩm theo hướng xanh, ít phát thải và bền vững... 

2. TRONG NƯỚC 

2.1. Một số kết quả chủ yếu của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV 

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20-28/7/2021, rút ngắn hơn 8 

ngày so với dự kiến để các đồng chí lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo công 

tác phòng, chống dịch Covid-19. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, diễn 

ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, bùng phát mạnh tại Thành 

phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Trước tình hình đó, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, trình Quốc hội điều chỉnh chương trình 

Kỳ họp, thảo luận và bổ sung vào Chương trình kỳ họp việc thông qua Nghị quyết 

chung của Kỳ họp thứ nhất, trong đó có nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-

19. Đây là sáng kiến lập pháp có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện Quốc hội luôn đồng 

hành cùng Chính phủ, cả hệ thống chính trị và Nhân dân quyết tâm kiềm chế, đẩy lùi 

đại dịch Covid-19. Kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra với các nội dung chủ 



yếu sau: Thứ nhất, Quốc hội nghe báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia tổng kết 

cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV trúng cử; 

báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng 

hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 

XV. Thứ hai, Quốc hội đã xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 

nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, 

thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước[4]. Thứ ba, Quốc hội thảo 

luận, xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã 

hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối 

năm 2021. Thứ tư, Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách 

nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; thông qua Nghị 

quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 với 23 chỉ tiêu và 12 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia 

và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025… Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát và 

thành lập 2 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022. Thứ năm, Quốc hội 

thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Trong đó, khẳng định cả 

hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp đã chung sức, 

đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, triển khai quyết liệt, đồng bộ, 

sáng tạo, linh hoạt nhiều chủ trương, biện pháp để kiểm soát đại dịch Covid-19 và 

thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình hình dịch bệnh 

Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhất là sự xuất hiện các biến 

chủng mới, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, tác động tiêu cực đến đời 

sống của Nhân dân, Quốc hội yêu cầu thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội 

nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa 

phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021; thu hồi 

các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự 

phòng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, tập trung cho công tác phòng, 

chống dịch. Đồng thời, giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu 

trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch. 

Bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân, đặc biệt 

là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, 

người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện 

pháp thiết thực, hiệu quả hỗ trợ cụ thể cho người dân, người lao động, người sử dụng 

lao động, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch… 

2.2. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 

công tác 6 tháng cuối năm 2021 
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2.2.1. Một số kết quả đạt được: Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù có nhiều khó 

khăn, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống, 

sức khỏe của Nhân dân, nhưng công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy 

mạnh ở Trung ương và địa phương, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là[5]: Thứ 

nhất, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán tiếp tục được đẩy mạnh, kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực và cán bộ, đảng viên 

vi phạm[6]. Thứ hai, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế 

được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khởi tố mới nhiều vụ án, nhiều bị can, 

trong đó có nhiều bị can là cán bộ cấp cao, theo đúng quan điểm chỉ đạo của đồng 

chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”[7]. Thứ ba, công tác 

phát hiện, xử lý tham nhũng ở các bộ, ngành được quan tâm; nhất là đã chủ động, 

kiên quyết hơn trong kiểm tra, xử lý nghiêm nhiều cán bộ tham nhũng, tiêu cực trong 

chính các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chống tham nhũng[8]. Thứ tư, công tác 

phát hiện, xử lý tham nhũng ở nhiều địa phương có chuyển biến tích cực, khắc phục 

dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Các địa phương qua thanh tra, kiểm tra đã 

chuyển 80 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo 

quy định của pháp luật[9]; Thứ năm, công tác thu hồi tài sản tham nhũng tiếp tục 

được quan tâm, đạt nhiều kết quả[10]. Thứ sáu, thể chế về xây dựng Đảng, quản lý 

kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, góp phần 

tạo cơ sở chính trị -pháp lý đồng bộ, khả thi để phòng, chống tham nhũng hiệu 

quả. Thứ bảy, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng 

tiếp tục được đẩy mạnh; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo chí và 

Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng. 

2.2.2. Nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2021: 

Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việ thuộc 

diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Phấn đấu đến hết năm 2021 kết thúc điều tra 02 

vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 06 vụ án, xét xử sơ thẩm 09 vụ án, xét xử phúc 

thẩm 07 vụ án, kết thúc xác minh, giải quyết 05 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ 

đạo[11]. (2) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung 

vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, gây 

bức xúc trong xã hội[12]. (3) Quan tâm chỉ đạo việc rà soát, xây dựng, hoàn thiện 

thể chế về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng 

(PCTN), nhất là khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải 

pháp về PCTN theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

2.3. Cả nước đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa 

phương quyết ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 

   
Đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư với sự xuất hiện của biến thể Delta 

đang lây lan nhanh và cực kỳ nguy hiểm. Ở nước ta, biến thể Delta xuất hiện ở 62/63 
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tỉnh, thành phố, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống. 

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, ngày 29/7/2021, Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng có Lời kêu gọi (lần thứ hai) gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ 

cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. 

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế 

tiếp tục ban hành nhiều nghị quyết, công điện, biện pháp chỉ đạo kịp thời, quyết liệt 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổng tiến công “toàn lực, thần tốc” để chặn đứng, 

đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, nhanh chóng dập dịch, ổn định tình hình 

và khôi phục sản xuất, kinh doanh[13]. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm 

túc phương châm “5K + vaccine” và kết hợp ứng dụng công nghệ chặt chẽ, rộng rãi 

trong phòng, chống dịch. Nhiều tỉnh, thành phố đã áp dụng biện pháp mạnh, giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Đặc biệt, 19 tỉnh, thành phố phía Nam và Hà Nội đã 

kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16. Trước diễn biến mới của 

tình hình dịch bệnh, tại Công điện số 1063/CĐ-TTg, ngày 31/7/2021 và Công điện 

số 1068/CĐ-TTg, ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch 

Covid-19, Thủ tướng yêu cầu các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 

16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm “chỉ có thể thực hiện cao 

hơn, sớm hơn”, phù hợp theo tình hình thực tế của địa phương. 

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ 

trì, phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp 

để tuyên truyền, vận động Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến 

thắng đại dịch; phân bổ kịp thời mọi nguồn lực ủng hộ tới Quỹ vaccine và tuyến đầu 

chống dịch…Các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi 

của Tổng Bí thư với nhiều hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là: (i) Bộ 

Y tế đã tổng động viên hơn 4.000 cán bộ y tế, giảng viên, sinh viên từ các bệnh viện 

Trung ương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, trường đại học y, dược trên cả nước “hành 

quân” đến hỗ trợ ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. Ngày 04/8/2021, gần 3.000 y, bác sĩ, cán bộ y tế của 22 bệnh viện 

Trung ương lên đường hỗ trợ lực lượng y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 

Nam; (ii) Tính từ ngày 01/5/2021 - 30/7/2021, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua 

hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương lên tới trên 6.854 tỷ đồng. Tất cả 

đều thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-

19 của toàn hệ thống chính trị và người dân Việt Nam. 

3. TRONG TỈNH 

3.1. Sáng 18-8, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Trung 

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

Đại biểu dự hội nghị được nghe quán triệt các Nghị quyết của Quốc hội và Chính 

phủ về phòng chống Covid-19, gồm: Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 

https://tuyengiaokontum.org.vn/Tai-lieu-sinh-hoat-chi-bo/ban-tin-thong-bao-noi-bo-phuc-vu-sinh-hoat-chi-bo-thang-9-2021-3676.html#_ftn13


của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ ngày 06/8/2021 về 

các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 

30/2021/QH15; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19; thông tin công tác quán triệt, triển khai thực hiện và kết quả thực hiện 

các Nghị quyết trên địa bàn tỉnh đến nay…Trong đó, đối với kết quả thực hiện Nghị 

quyết 68/NQ-CP, đến nay Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai chính sách hỗ trợ giảm 

mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện giảm mức 

đóng cho 874 đơn vị, 16.047 lao động, với số tiền được giảm trong 12 tháng là 4,860 

tỷ đồng; 4/10 huyện, thành phố đã tham mưu phê duyệt chính sách hỗ trợ lao động 

không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết 68/NQ-CP; 

các đơn vị, địa phương đã và đang tập trung thực hiện các chính sách Hỗ trợ đối với 

trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế;  hỗ trợ người lao động chấm 

dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ 

người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng 

lương; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên 

du lịch…Tính từ ngày 01/8 đến 16/8/2021, số ca mắc Covid-19 phát hiện tại tỉnh là 

14 ca; lũy tích ghi nhận 21 ca; đang điều trị 19 ca; đã ra viện 02 ca. Toàn tỉnh còn 

520 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung; 617 trường hợp đang cách ly tại 

nhà. Đã tiêm 51.616 liều/62.070 liều vắc xin đã nhận trong tổng nhu cầu vắc xin toàn 

tỉnh (≥18 tuổi) là 744.932 liều. 

Ngay sau hội nghị, tại Thông báo số 280-TB/TU, ngày 18-8-2021, Thường trực Tỉnh 

ủy đã ban hành Kết luận Hội nghị (Chi tiết xin xem tại đây) 

3.2. Ngày 23-8, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chủ trì Hội nghị thông báo 

nhanh kết quả HNTW 3 khóa XIII và phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị 

quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 

108 điểm cầu từ tỉnh đến các xã, thị trấn, với trên 04 ngàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt 

các cấp tham gia. 

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các đồng chí Báo cáo viên thông báo kết quả Hội 

nghị Trung ương 3 khoá XIII và những nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ tư 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung 

ương, gồm: (1) Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương 

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

thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế” (2) Kết luận số 

05-KL/TW, ngày 03-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát triển, 

xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; (3) Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18-5-2021 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25-

5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác phòng cháy, chữa cháy”; (4) Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23-6-2021 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
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tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; (5) Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6-2021 

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

tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”; (6) Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06-7-

2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, 

chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 

2030”; (7) Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014  của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách 

xã hội”; (8) Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15-6-2021 của Bộ Chính trị “về tuổi bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; (9) Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 

của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong 

tình hình mới”gắn với Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 14-6-2021 của Thủ tướng Chính 

phủ “về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc 

của công nhân lao động”. Đồng thời, phổ biến, quán triệt đến các đại biểu Nghị 

quyết số 02-NQ/TU, ngày 06-5-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI “về 

nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030”. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các huyện uỷ, thành 

uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 22-7-2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, lựa chọn hình 

thức tổ chức học tập, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII và phổ 

biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung 

ương Đảng và của Tỉnh ủy đến đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường công tác thông 

tin, tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII và các chỉ thị, nghị 

quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các chủ trương của 

Tỉnh ủy bằng hình thức phong phú, đa dạng, nội dung sắc sảo, gắn với tuyên truyền 

về những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận 

thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tập 

trung triển khai thực hiện…Đồng thời, đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục quán 

triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để khai giảng năm học 

mới 2021-2022. 

3.3. Chiều 27-7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban khối 

Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 6 

tháng đầu năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. 

Trong 6 tháng đầu năm, (i) Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức nghiên cứu, học tập, 

quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 



các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XII; quán triệt và triển khai thực hiện 

Chuyên đề riêng của tỉnh năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khơi dậy 

khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”; chỉ đạo các huyện 

ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức 26 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cho 

4.406 đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh 

nghiệp; các đảng ủy cấp xã tổ chức 884 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cho 40.340 

cán bộ, đảng viên và 531 lớp tuyên truyền, phổ biến cho 147.255 đoàn viên, hội viên 

và quần chúng nhân dân. (ii) Hoàn thành việc nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng 

đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2020; trong đó, toàn Đảng bộ có 74,2% tổ 

chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (tăng 0,44% so với năm 2019); có 

72,13% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (tăng 0.07% 

so với năm 2019). Trong 6 tháng đầu năm 2021, kết nạp 506 đảng viên, đạt 56,22 % 

so với chỉ tiêu Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy đề ra, nâng tổng số đảng viên 

của Đảng bộ tỉnh lên 29.483 đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực 

hiện nghiêm theo Quy định của Bộ Chính trị. (iii) Công tác dân vận tiếp tục được các 

cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; ban hành Chỉ thị “về nâng cao 

chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI 

Đảng bộ tỉnh “về củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc”; 

chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm 

của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”… 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Hội nghị thống nhất 

tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng 

công tác quán triệt và triển khai thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; thực hiện tốt công tác rà 

soát, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ gắn với xây dựng hệ thống chính 

trị vững mạnh. 

Ngay sau hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 277-TB/TU, 

ngày 06-8-2021 về nội dung kết luận Hội nghị (Chi tiết xin xem tại đây). 

3.4. Ngày 24-8, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố 

đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng năm 

2021; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Đồng chí Dương 

Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 

chủ trì Hội nghị. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù phải đối mặt với 

những khó khăn, thách thức khi tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống 

dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao 

của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục 

ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả cao 
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và vượt kế hoạch như: Giá trị xuất khẩu 159,5 triệu USD, đạt 98,46% kế hoạch và 

bằng 146,33% so với cùng kỳ năm trước; Diện tích cây ăn quả trồng mới đạt 1.809 

ha, đạt 90,45% kế hoạch và bằng 811,21% so với cùng kỳ năm trước; Diện tích cây 

Mắc-ca trồng mới 548 ha, đạt 137% kế hoạch và bằng 3.653% so với cùng kỳ năm 

trước; Trồng mới rừng 3.229 ha, đạt 107,6% kế hoạch và bằng 449% so với cùng kỳ; 

Tỷ lệ che phủ rừng 63,02%, đạt 99,87% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ; Tỷ 

lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 85,63%, đạt 92,57% kế hoạch và bằng 93,5% so với 

cùng kỳ... 

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, đặc biệt là bệnh khảm lá do virus 

gây hại trên cây sắn và dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò chưa được giải quyết 

triệt để; Việc thực hiện các chỉ tiêu về trồng mới Sâm Ngọc Linh và các loại dược 

liệu khác chưa đạt kế hoạch; Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; Công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc; Vi phạm quản lý đất 

đai, trật tự xây dựng còn xảy ra; Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn diễn ra ở 

một số địa phương; Việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, nhất là ngành nông nghiệp còn hạn chế; Tình trạng buôn bán, 

kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là sản phẩm từ Sâm Ngọc 

Linh vẫn còn diễn ra phổ biến, phức tạp... 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: (i) biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của 

UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm với một số chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ đề ra. Đồng 

thời, cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và lưu ý trong việc triển khai một số chỉ tiêu 

thực hiện không đạt kế hoạch đề ra từ nay đến cuối năm, nhất là các chỉ tiêu của 

ngành nông nghiệp. (ii) Đề nghị, từ nay đến cuối năm, các cấp, các ngành phải tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn mà 

HĐND tỉnh giao, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 10%. UBND tỉnh và các 

sở, ngành tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp đến đầu tư, phấn đấu 

tổng vốn đầu tư đạt 20.000 tỷ đồng; trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong thực 

hiện dự án đường Trương Quang Trọng (huyện Đăk Hà) và dự án công trình cấp 

nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H’Drai; nghiên cứu mua máy test đánh giá chất 

lượng sâm Ngọc Linh để phân biệt sâm thật, sâm giả, quản lý, bảo vệ, giữ gìn thương 

hiệu của “Quốc bảo” sâm Ngọc Linh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy phát 

triển; chỉ đạo, đôn đốc tiến độ giải ngân đầu tư công, đảm bảo đến cuối năm đạt kế 

hoạch đề ra và tiếp tục kêu gọi đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp 

đầu tư vào tỉnh, nhất là đầu tư các nhà máy chế biến nông - lâm sản tại các KCN, 

CCN, tạo thuận lợi đầu ra cho sản phẩm và nâng cao giá trị. Đồng thời, tiếp tục chỉ 

đạo triển khai các giải pháp nâng cao 3 chỉ số: Năng lực cạnh tranh, cải cách hành 

chính, quản trị hành chính công; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều 

giải pháp để công tác phối hợp được chặt chẽ mang lại hiệu quả tốt hơn trong thực 

hiện nhiệm vụ chung. (iii) Yêu cầu ngành Nông nghiệp-PTNT có kế hoạch hướng 

dẫn người dân xuống giống và chăm sóc cây trồng, chú trọng nguồn giống, nhất là 



giống sắn để không xảy ra tình trạng sâu bệnh như vụ vừa qua, gây ảnh hưởng rất 

lớn đến kinh tế của người nông dân và giống cho vụ sau. (iv) giao Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi các cuộc họp, tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy để làm cơ sở đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thuộc Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý vào cuối năm đảm bảo chính xác, khách quan... 

3.5. Hơn 11 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. 

Sau gần hai tháng tổ chức Lễ phát động về tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc-xin và công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum, đến ngày 09/8/2021, đã có nhiều cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp hoặc 

về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với số tiền là 11.228.732.730 đồng cho Quỹ vắc-

xin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. 

Từ nguồn tiền ủng hộ trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ 1.000.000.000 

đồng để hỗ trợ cho 2.832 Tổ công tác cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ 

cho Sở Y tế Kon Tum 1.951.282.500 đồng để lắp đặt hệ thống oxy và các thiết bị đi 

kèm và cải tạo sửa chữa cơ sở hạ tầng… kịp thời thành lập Bệnh viện Dã chiến để 

điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Với nguồn tiền ủng hộ trên, tỉnh đã sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần 

cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của 

Nhân dân, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

3.6. Hiện toàn tỉnh có 21 cơ sở giáo dục đang được trưng dụng làm khu cách ly 

tập trung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó thành phố Kon 

Tum có 04 trường và 8 huyện (trừ huyện Ia H’Drai) có 17 trường. 

4 trường ở thành phố Kon Tum gồm: PTTH DTNT tỉnh, THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành, THCS&THPT Liên Việt Kon Tum và Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum). 17 

trường ở 8 huyện gồm: 8 Trung tâm GDNN-GDTX các huyện (trừ huyện Ia H’Drai); 

PTDTBT-THCS Đăk Rơ Nga (huyện Đăk Tô), PTDTNT huyện Tu Mơ Rông, Trung 

tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tu Mơ Rông; THCS Nguyễn Thị Minh Khai (huyện 

Ngọc Hồi), PTDTNT huyện Đăk Glei, PTDTNT huyện Kon Rẫy, Trung tâm Bồi 

dưỡng chính trị huyện Kon Plông, PTDTBT-THCS thị trấn Măng Đen (huyện Kon 

Plông) và PTDTNT huyện Sa Thầy. Đến nay, phần lớn số người cách ly tập trung tại 

các cơ sở giáo dục này đã hết thời hạn cách ly và đảm bảo việc bàn giao trụ sở kịp 

thời để hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai dạy học.  

Để chuẩn bị cho năm học mới 2021- 2022, UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT phối hợp với 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên 

quan sắp xếp, bàn giao cơ sở cách ly tập trung tại các trường học, đảm bảo cơ sở vật 

chất, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch Covid-19,  phục vụ tốt cho năm học 

2021-2022 theo quy định. Để triển khai được phương án dạy học bình thường trong 

tình hình mới, đồng thời vẫn đảm bảo các cơ sở trưng dụng làm khu cách ly tập trung, 

Sở GD-ĐT đã đề nghị sắp xếp các khu cách ly tập trung và tổ chức dạy học linh hoạt 

trên cùng một địa bàn. Ngoài ra, các địa phương sẽ tiếp tục xây dựng phương án dạy 



học linh hoạt như ưu tiên dạy học tại vùng xanh (khu vực này không có khả năng lây 

nhiễm Covid-19); ưu tiên học tập trung trực tiếp đối với học sinh khối lớp 1 và khối 

lớp 12; bố trí học trực tiếp gắn với học trực tuyến và học có hướng dẫn phù hợp. 

3.7. Sáng 16-8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực 

tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng. 

Báo cáo tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Chương trình 

hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng đã được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của 

từng tổ chức với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và gắn kết chặt chẽ với vai 

trò, nhiệm vụ của từng tổ chức. Chương trình hành động đã xác định tiếp tục đổi mới, 

nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, 

vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng và 

nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của 

đất nước… 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh MTTQ Việt 

Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động, kịp thời ban hành những chương trình 

hành động, triển khai trong toàn hệ thống những việc cần thiết, nhằm cụ thể hóa, sớm 

đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. (Toàn văn phát biểu của TBT 

xin xem tại đây). 

II- THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ 

Chuyên đề 1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại 

dịch Covid-19. (Chi tiết, xin xem tại đây). 

Chuyên đề 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo những định hướng lớn, 

chia sẻ sâu sắc, kỳ vọng và tin tưởng vào Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. (Chi 

tiết, xin xem tại đây). 

Chuyên đề 3. Thông cáo báo chí về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 

XV (Chi tiết, xin xem tại đây). 

Chuyên đề 4. Chính phủ quyết nhiều giải pháp đặc biệt, cơ chế, chính sách đặc 

thù để dồn lực chống dịch hiệu quả. (Chi tiết, xin xem tại đây). 

Chuyên đề 5. Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển KT-XH hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết 

Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. (Chi tiết, xin xem tại đây). 

C/ VĂN BẢN MỚI 

I- VĂN BẢN XÂY DỰNG ĐẢNG 

1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG 

http://www.xaydungdang.org.vn/Home/vankientulieu/2021/15486/Phat-bieu-cua-Tong-Bi-thu-tai-Hoi-nghi-toan-quoc-trien.aspx
http://tuyengiaokontum.org.vn/ly-luan-chinh-tri/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ra-loi-keu-goi-phong-chong-dai-dich-covid-19-3584.html
http://www.xaydungdang.org.vn/Home/vankientulieu/2021/15459/Tong-Bi-thu-chi-dao-nhung-dinh-huong-lon-chia-se-sau.aspx
https://baotintuc.vn/thoi-su/thong-cao-bao-chi-ve-ket-qua-ky-hop-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xv-20210728221828006.htm
http://www.xaydungdang.org.vn/Home/thoisu/2021/15457/Chinh-phu-quyet-nhieu-giai-phap-dac-biet-co-che-chinh-sach.aspx
https://kontum.gov.vn/pages/detail/38519/Phat-dong-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-hang-nam-va-Ke-hoach-5-nam-(2021-2025)-theo-Nghi-quyet-Dai-hoi-dai-bieu-Dang-bo-tinh-Kon-Tum-lan-thu-XVI.html


1.1. Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

giảm nghèo bền vững đến năm 2030 (xin xem tại đây). 

1.2. Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn 

toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 (xin xem tại đây). 

1.3. Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong 

tình hình mới (xin xem tại đây). 

1.4. Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch (xin xem tại đây).  

2. VĂN BẢN CỦA TỈNH 

2.1. Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống 

chính trị của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2021 (xin xem tại đây). 

2.2. Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 (xin xem tại đây). 

2.3. Thông tin sau Kỳ họp thứ 5 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (xin xem tại đây). 

II- VĂN BẢN PHÁP QUY 

1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG 

1.1. Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19 (xin xem tại đây). 

1.2. Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các 

cấp (xin xem tại đây). 

1.3. Bảy quy định mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 1/8/2021 (xin xem tại đây). 

1.4. Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, 

đơn vị (xin xem tại đây). 

2. VĂN BẢN CỦA TỈNH 

2.1. Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 05/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 (xin 

xem tại đây).  

2.2. Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 09/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 

đạo về tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 (xin xem tại đây).  

2.3. Công văn số 2820/UBND-KGVX ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về tăng 

cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi; thực hiện hiệu quả công tác dân tộc năm 2021 (xin xem tại đây).  

2.4. Công văn số 2728/UBND-NNTN ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai 

Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Kon Tum (xin 

xem tại đây).  

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/chi-thi-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-giam-ngheo-ben-vung-den-nam-2030-663461
https://baotintuc.vn/thoi-su/chi-thi-cua-ban-bi-thu-ve-lanh-dao-dai-hoi-doan-cac-cap-va-dai-hoi-doan-toan-quoc-lan-thu-xii-nhiem-ky-20222027-20210825152000397.htm
https://baotintuc.vn/chinh-tri/ket-luan-cua-bo-chinh-tri-ve-cong-tac-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-trong-tinh-hinh-moi-20210822135557688.htm
https://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/tu-lieu-van-kien/ket-luan-ve-tinh-hinh-dich-benh-va-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-589030.html
http://tuyengiaokontum.org.vn/ly-luan-chinh-tri/Ket-luan-cua-Thuong-truc-Tinh-uy-ve-cong-tac-xay-dung-Dang-he-thong-chinh-tri-cua-Dang-bo-tinh-6-thang-dau-nam-phuong-huong-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2021-3664.html
http://tuyengiaokontum.org.vn/ly-luan-chinh-tri/ket-luan-cua-thuong-truc-tinh-uy-tai-hoi-nghi-truc-tuyen-ve-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-3664.html
http://tuyengiaokontum.org.vn/thong-tin-tuyen-truyen/thong-tin-sau-ky-hop-thu-5-cua-uy-ban-kiem-tra-tinh-uy-3590.html
https://baotintuc.vn/thoi-su/chinh-phu-duoc-ban-hanh-nghi-quyet-co-mot-so-noi-dung-khac-luat-de-phong-chong-covid19-20210807132520289.htm
https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thu-tuong-Chinh-phu-chi-thi-day-manh-cong-tac-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat-cac-cap/442244.vgp
https://baotintuc.vn/chinh-sach-moi/bayquy-dinh-moi-noi-bat-se-co-hieu-luc-tu-ngay-182021-20210731111845087.htm
https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Huong-dan-moi-nhat-cua-Bo-Y-te-ve-phong-chong-dich-COVID19-tai-co-quan-don-vi/442771.vgp
https://kontum.gov.vn/pages/detail/38546/Cong-dien-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-cac-giai-phap-quyet-liet-phong-chong-dich-COVID-19.html
https://kontum.gov.vn/pages/detail/38569/Cong-dien-06-Ve-viec-tang-cuong-kiem-soat-phong-chong-dich-COVID-19.html
https://kontum.gov.vn/pages/detail/38586/Tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-Covid-19-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-thuc-hien-hieu-qua-cong-tac-dan-toc-nam-2021.html
https://kontum.gov.vn/pages/detail/38556/Tang-cuo%CC%80ng-cong-ta%CC%81c-qua%CC%89n-ly%CC%81-cha%CC%81t-tha%CC%89i-nhu%CC%A3a-tren-di%CC%A3a-ba%CC%80n-ti%CC%89nh.html


2.5. Công văn số 2855/UBND-NNTN ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về công tác 

quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh (xin xem tại đây).  

 2.6. Công văn số 2881/UBND-KTTH ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục 

thực hiện tốt chủ trương phát triển đảng viên trong đội ngũ thôn trưởng, tổ trưởng tổ 

dân phố và bố trí bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố (xin xem tại 

đây).   

D/ GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT 

1. Ngọc Hồi: Giữ gìn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng (xin xem tại đây). 

2. Nghị lực của người thương binh nhiễm chất độc da cam! (xin xem tại đây). 

3. Bí thư chi bộ không làm giàu cho riêng mình (xin xem tại đây). 

4. Nữ nghệ nhân đam mê văn hóa truyền thống (xin xem tại đây). 

  

                                                                             Nguyễn Phi Em thực hiện 

 

https://kontum.gov.vn/pages/detail/38595/Quan-ly-bao-ve-khai-thac-su-dung-hop-ly-tiet-kiem-va-co-hieu-qua-nguon-tai-nguyen-khoang-san.html
https://kontum.gov.vn/pages/detail/38601/Phat-trien-dang-vien-trong-doi-ngu-thon-truong-to-truong-to-dan-pho.html
https://kontum.gov.vn/pages/detail/38601/Phat-trien-dang-vien-trong-doi-ngu-thon-truong-to-truong-to-dan-pho.html
http://tuyengiaokontum.org.vn/Nhip-cau-tuyen-giao/ngoc-hoi-giu-gin-phat-huy-di-san-van-hoa-cong-chieng-3602.html
http://baokontum.com.vn/xa-hoi/nghi-luc-cua-nguoi-thuong-binh-nhiem-chat-doc-da-cam-19953.html
https://dangcongsan.vn/guong-sang-dang-vien/bi-thu-chi-bo-khong-lam-giau-cho-rieng-minh-587833.html
http://baokontum.com.vn/dat-nguoi-kon-tum/nu-nghe-nhan-dam-me-van-hoa-truyen-thong-20106.html

