
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

Số:          /BC-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Đăk Hà, ngày      tháng      năm   

 

 

BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2022 

và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kinh tế 

1.1. Sản xuất nông nghiệp 

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa là 6.173,58 ha, đạt 74,41% kế 

hoạch, tăng 2,13% so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích cây lâu năm là 

21.828,71 ha, đạt 96,22% kế hoạch, tăng 5,12% so cùng kỳ năm trước1. 

- Tổng đàn gia súc 20.742 con2, đạt 69,63% kế hoạch. Tổng đàn gia cầm 

269.386 ngàn con, đạt 81,86% kế hoạch. Trong kỳ, đã xuất hiện lại ổ dịch Tả lợn 

Châu phi tại 02 xã là Đăk La và Đăk Hring. Số lượng lợn bệnh buộc tiêu hủy 11/21 

con (xã Đăk La tiêu hủy 4/14 con/1 hộ; xã Đăk Hring tiêu hủy 7/7 con/1 hộ). UBND 

huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã triển khai các biện pháp 

chống dịch theo quy định. Chưa phát hiện có hiện tượng dịch ở gia cầm. 

- Uỷ ban nhân dân huyện đã phê duyệt Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 

2022, với tổng diện tích đủ điều kiện hỗ trợ là 432,8 ha trên địa bàn 07 xã. Đến nay, 

các xã đã triển khai cho Nhân dân xuống giống được 295,96 ha3, đạt 65,77% kế 

hoạch huyện giao. Ngoài ra, Ban quản lý Rừng phòng hộ Đăk Hà đã thực hiện trồng 

4,0 ha rừng trồng khảo nghiệm loài cây gỗ Trắc tại xã Đăk Pxi. Công ty TNHH MTV 

InnovGreen Kon Tum cũng đã triển khai xuống giống trồng 8,23 ha rừng cây Hông 

xen cây Tiêu rừng. Thành lập thêm 01 Chốt BVR liên ngành tại xã Đăk Pxi4, tiếp tục 

duy trì hoạt động của các Chốt BVR liên ngành đã thành lập tại xã Đăk Pxi, đồng 

thời chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND các xã hướng dẫn các cộng đồng 

dân cư thôn mới được giao rừng năm 2021 tiếp tục duy trì các Chốt BVR. Trong 

tháng các xã đã thực hiện 07 cuộc tuần tra, truy quét với 46 thành viên tham gia, qua 

các đợt kiểm tra, truy quét không phát hiện vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn. 

Tăng cường công tác xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn 

huyện5.  

                                           
1 Cây ăn quả tổng diện tích là 1.742,9 ha, trong đó diện tích trồng mới là 185 ha. Cây Mắc ca 298,8 ha trong đó trồng 

mới là 168,11 ha. Diện tích cây cao su là 7.652,33 ha, DT trồng mới 16 ha; Diện tích cây cà phê: là 12.040,28 ha . DT 

trồng mới 220 ha. Diện tích cây tiêu: 78,12 ha; cây điều 4,3 ha; cây lâu năm khác 11,98 ha. Cây dược liệu các loại: là 

205,3 ha, trong đó trồng mới là 98,3 ha. 
2 Tổng đàn trâu 1.290 con; tổng đàn bò 6.892 con ; tổng đàn lợn 12.560 con. 
3 Đạt 118,38% kế hoạch tỉnh giao. 
4 Hiện tại trên địa bàn huyện có 02 Chốt BVR LN tại xã Đăk Pxi và 03 Chốt BVR do cộng đồng, hộ gia đình tự quản tại 

xã Đăk Long. 
5 Số vụ phát hiện trong tháng: 01 vụ tàng trữ LS trái pháp luật, tang vật 1,055 m3 gỗ xẻ (tương ứng 1,688 m3 gỗ quy 

tròn). Số vụ xử lý trong tháng: Không. Số vụ vi phạm đang tiếp tục điều tra, xác minh xử lý: 01 vụ 
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- Diện tích nuôi trồng thủy sản 175,5 ha, đạt 55,54% kế hoạch. Tổng sản lượng 

thủy sản là 2.325 tấn, đạt 51,67% kế hoạch, trong đó: sản lượng nuôi trồng là 1.920 

tấn, sản lượng khai thác là 423 tấn. Trong kỳ không có dịch bệnh thủy sản xảy ra. 

1.2. Xây dựng Nông thôn mới 

- Đến nay số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 05 xã6. Theo Kế hoạch năm 2022, 

có 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (xã Ngọk Wang và xã Đăk Ui). Kết quả thực đạt 

được đến thời điểm báo cáo như sau: xã Đăk Ui đã đạt 14/19 tiêu chí; xã Ngọk 

Wang đã đạt 12/19 tiêu chí. 

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình OCOP. Trên địa bàn 

huyện đã có 27 sản phẩm tham gia chương trình OCOP được đánh giá và xếp hạng 

năm 2020, năm 2021. Có 21 sản phẩm được UBND tỉnh đánh giá, phân hạng và cấp 

giấy chứng nhận (Trong đó có 07 sản phẩm đạt 4 sao, có 14 sản phẩm đạt 3 sao)7. 

Có 01 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia8. Năm 2022, có 02 sản phẩm đăng ký nâng 

hạng (sản phẩm Tình Coffee của HTX Sáu Nhung; sản phẩm Nấm linh chi của HTX 

Cựu Quân nhân). Có 23 sản phẩm của 14 chủ thể đăng ký tham gia chương trình 

OCOP năm 20229.  

1.3. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ 
- Hoạt động Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ 

trong tháng tiếp tục ổn định. Tổ chức thành công Phiên chợ nông sản sạch huyện 

Đăk Hà năm 2022. Đăng ký tham gia Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà 

Nội lần thứ 2. Đồng thời đăng ký tham gia các Đề án Thương mại điện tử Quốc gia 

năm 2022. Chỉ đạo triển khai công tác hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong việc truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm năm 2022. 

- Cho ý kiến sự phù hợp vị trí cột điện, trạm biến áp và hành lang lưới điện công 

trình: Đường dây 22kV và TBA ĐMTMN Công ty TNHH Nguyên Thái Kon Tum; Ý 

kiến về tích nước để vận hành thương mại hồ chứa Thủy điện Thượng Đăk Psi. Thỏa 

thuận chuyên ngành do việc điều chỉnh địa điểm Trạm biến áp 220kV Bờ Y và hướng 

tuyến đường dây 220kV Bờ Y - Kon Tum. 

1.4. Thu, chi ngân sách:  

                                           
6  Xã Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La, Đăk Ngọk, Đăk Hring. 
7Năm 2020 Sản phẩm đạt 4 sao gồm 2 sản phẩm: Cà phê rang xay DAKMARK của Công ty TNHH MTV Nguyên Huy 

Hùng và sản phẩm Cà phê đặc biệt Sáu Nhung của Hợp tác xã Nông nghiệp, sản xuất và thương mại Sáu Nhung (Quyết định  

số 789/QĐ-UBND, ngày 17/8 2020) 

- Năm 2021 sản phẩm đạt 4 sao gồm 05 sản phẩm: Cà phê bột nguyên chất COFFEE Đăk Mar; Cà phê hạt nguyên chất 

COFFEE Đăk Mar; Cà phê sữa thượng hạng Sáu nhung; Cà phê sầu riêng Sáu Nhung; Tinh coffee Sáu Nhung (QĐ 

28/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17/11/2021) 

- Năm 2020 sản phẩm đạt 3 sao gồm 8 sản phẩm: Cà phê bột nguyên chất Coffee Đăk Mar, Cà phê hạt nguyên chất 

Coffee Đăk Mar của Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Thế hệ mới Đăk Mar; Hải Tình Coffee của Hợp tác xã kiểu mới 

sản xuất nông nghiệp và dịch vụ thương mại Hải Tình; Cà phê Vy Phú Hoàng của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh chế 

biến cà phê bột Vy Phú Hoàng, Nấm linh chi của HTX Cựu quân nhân, Cà phê bột Tân Sang Hoàng, cà phê bột Phú Sỹ, 

cà phê bột Noni (tại Quyết định  số 789/QĐ-UBND, ngày 17/8 2020 và Quyết định số 24/QĐ-UBND, ngày 11/01/2021 

của UBND tỉnh KonTum, phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt 

từ ba (03) sao đến bốn (04) sao năm 2020), 

- Năm 2021 sản phẩm đạt 3 sao gồm 6 sản phẩm:Cà phê bột pha phin HTX Pô Kô; Cà phê nguyên hạt HTX Pô Kô; Trà gạo 

lứt HTX Pô Kô; Cà phê sữa dừa HTX Sáu Nhung; Cà phê Ca cao HTX Sáu Nhung; Măng le HTX Bách Thắng.(Quyết định 

28/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17/11/2021 ) 
8Cà phê rang xay DAKMARK của Công ty TN HH MTV cà phê Nguyên Huy Hùng (Theo Quyết định số 2890/QĐ-BNN, ngày 

30/6/2021 của Bộ NN-PTNT) 
9 Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 
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Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 20/7/2022 là: 359.878,16 triệu đồng. 

Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 315.601,54 triệu đồng, đạt 61,79% so với 

dự toán tỉnh giao và đạt 60,14% so với dự toán huyện giao10. Chi ngân sách địa 

phương đến ngày 20/7/2022 là: 276.939,03 triệu đồng, đạt 55,5% so với nhiệm vụ 

chi năm 2022.  

1.5. Khoa học - công nghệ:  
Tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực 

hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum năm 2023; tham gia ý kiến 

dự thảo Kế hoạch đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả của sáng kiến cấp cơ sở đợt I, 

năm 202111. 

1.6. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, giao thông, đầu tư xây dựng cơ 

bản 

- Trong tháng, cấp giấy phép xây dựng cho 18 trường hợp. Tiếp nhận và thẩm 

định 13 lượt hồ sơ công trình xây dựng cơ bản, với tổng dự toán trình thẩm định 

23.125.008.913 đồng, dự toán sau thẩm định 23.067.481.955 đồng; Thẩm định giảm 

so với dự toán ban đầu 57.526.958 đồng. 

- Tiếp tục lập Quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà đến năm 2035. Đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan của huyện và của tỉnh; hiện nay đang trình Sở Xây dựng 

thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ. 

- Tiếp tục hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Làng du lịch cộng đồng 

Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà theo ý kiến của các sở, ngành trước khi xin ý 

kiến của HĐND huyện và trình Sở Xây dựng cho ý kiến thống nhất. Lấy ý kiến Sở 

Tài nguyên và Môi trường và Sở Giao thông vận tải về Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 

Khu đô thị Tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà.  

- Chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn tất thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy 

định (Sở Xây dựng đã có ý kiến thống nhất đối với Đồ án quy hoạch chung xây dựng 

xã Đăk Ngọk). Lấy ý kiến Sở Xây dựng về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Đăk 

Long. 

- Ban hành Quyết định phê duyệt Dự toán chuẩn bị đầu tư lập đồ án quy hoạch xây 

dựng chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà. 

1.7. Phát triển các thành phần kinh tế: 

Giải quyết 23 hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh: 12 hồ sơ đăng 

ký thành lập hộ kinh doanh12, 09 hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh 

doanh, 01 hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, 01 hồ sơ đăng ký 

thành lập hợp tác xã. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương, 

của tỉnh, về tổ chức và hoạt động của trang trại nông nghiệp, tổ hợp tác, nhóm hộ; tạo 

điều kiện thuận lợi, tư vấn kịp thời, hỗ trợ các hợp tác xã, trang trại, tổ hợp tác, nhóm 

hộ phát triển, gắn kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm thành một chuỗi 

                                           
10 Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn là 117.725,48 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là 

73.448,87 triệu đồng); Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 203.273,14 triệu đồng; Thu chuyển nguồn: 38.879,54 

triệu đồng; Thu kết dư từ ngân sách là 0 triệu đồng; Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên là 0 triệu đồng. 
11 Quyết định 1242/QĐ-UBND của UBND huyện. 
12 02 hồ sơ trực tuyến, 10 hồ sơ nhận trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả huyện. 
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khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, để nâng cao giá trị hàng nông sản. Phối hợp Liên 

minh HTX tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn thành lập HTX, THT 

theo Quyết định số 19/QĐ-LMHTX, ngày 18/7/2022 của Liên minh hợp tác xã. 

1.8. Tài nguyên - Môi trường  
- Công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 16 trường hợp với 

tổng diện tích 88.825,4m2 đất (trong đó có 02 trường hợp đất ở với diện tích 410m2 

và 14 trường hợp đất nông nghiệp 88.425,4m2 ). Cho phép chuyển mục đích sử dụng, 

từ mục đích đất nông nghiệp sang mục đích đất ở đối với 44 trường hợp, với tổng 

diện tích 7.198,6 m2. 

- Tiếp tục triển khai kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn 

các xã, thị trấn theo quy định. Qua kiểm tra, tuần tra cơ bản hoạt động đảm bảo 

quy định, không hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. 

1.9. Đầu tư phát triển: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 

2022 trên địa bàn huyện (kể cả nguồn vốn năm 2021 được phép kéo dài sang năm 

2022 thực hiện) là 46.671 triệu đồng13. Thực hiện và giải ngân đến 20/7/2022 là 

20.073 triệu đồng, đạt 69,4% so với kế hoạch vốn đã giao chi tiết14. 

1.10. Thu hồi vốn “Ngân hàng cộng đồng”: Đã thu hồi được 323 triệu 

đồng/573 triệu đồng. Hiện nay đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thu hồi số tiền còn 

lại theo đúng quy định. 

2. Văn hóa - xã hội 

2.1. Về Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trường xây dựng kế hoạch cụ 

thể để giúp đỡ những học sinh chưa hoàn thành chương trình, những học sinh xếp 

loại học lực yếu, xếp loại hạnh kiểm yếu. Phối hợp với các trường THPT trên địa bàn 

huyện tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Chỉ đạo các đơn vị trường làm 

tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS, nhằm tăng tỷ lệ 

học sinh sau tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, học nghề. Triển khai thực hiện 

công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023. Triển khai thực hiện tốt 

công việc bàn giao học sinh về địa phương, tổ chức sinh hoạt hè. Tuyên truyền trong 

học sinh thực hiện an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng, chống tai nạn 

thương tích, phòng, chống đuối nước. Trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện chuẩn bị cho năm học 2022 - 2023. 

2.2. Về lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo 

nghề: Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách được quan tâm, đảm 

bảo cho các đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp kịp thời và đúng chế độ15. 

Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt 

sỹ (27/7/1947-27/7/2022) và tổng hợp danh sách thăm tặng quà của Chủ tịch nước, 

                                           
13 Trong đó: Kế hoạch vốn đã giao chi tiết đến thời điểm báo cáo là 28.930 triệu đồng (phụ thuộc nguồn thu trên 

địa bàn huyện) 
14 Đạt 46,61% so với kế hoạch vốn HĐND huyện giao và đạt 61,75% so với  kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao 
15 Tổng số đối tượng người có công hiện nay đang quản lý là 659 người. Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công 

tháng 7/2022 với số tiền là 1.508.223.000 đồng. Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội hiện đang quản lý đến thời điểm 

báo cáo là 2.093 người, Thực hiện chi trả trợ cấp tháng 7/2022 với số tiền 2.277.620.000 đồng. Lập danh sách 01 

người có công tiêu biểu tham dự Hội nghị tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội nhân kỷ niệm 75 năm ngày TB- LS. Tổ chức 

đưa 07 đối tượng người có công đi điều dưỡng tập trung tại Trung Tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh; 04 đối tượng 

người có công tham dự nhận quà tặng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 
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của UBND tỉnh và của UBND huyện tặng đối tượng Người có công nhân Kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)16. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bảo hiểm xã hội 

huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, tăng giảm thẻ BHYT cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Phê duyệt danh sách hộ nghèo hỗ trợ tiền điện quý 

II, năm 2022 tại các xã, thị trấn, với tổng số tiền là 442.970.000 đồng. Triển khai đến 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát, đăng ký nội dung chi tiết thực 

hiện vốn sự nghiệp CTMTQG giảm nghèo năm 2022. 

- Triển khai thực hiện đào tạo 03 lớp nghề phi nông nghiệp tại xã Ngọk Wang, 

Đăk Ui, Ngọk Réo, với 106 lao động; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà 

soát đăng ký bổ sung các lớp đào tạo nghề thuộc CTMTQG vùng đồng bào DTTS, 

miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới năm 

2022; Kế hoạch kiểm sát công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, 

phòng, chống mại dâm, mua bán người trên địa bàn. 

2.3. Công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân 

 - Triển khai hoạt động phòng, chống dịch, thường xuyên bám sát cơ sở, 

giám sát dịch tễ, triển khai tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động. Tổ chức giám 

sát chặt chẽ tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện .  

* Tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid - 19: Trong tháng không phát hiện 

trường hợp mắc mới trên địa bàn huyện.  

* Bệnh Sốt xuất huyết: Trong tháng 7/2022, ghi nhận 68 ca mắc mới, nâng 

tổng số ca mắc bệnh trên địa bàn huyện ghi nhận từ đầu năm đến nay là 111 ca  (thị 

trấn Đăk Hà 92 ca, xã Đăk Mar 04 ca, xã Đăk Hring 07 ca, xã Ngọk Wang 01 ca, xã 

Hà Mòn 05 ca, xã Đăk Ui  02 ca). Đã tổ chức phun hóa chất xử lý ổ dịch chủ động 02 

đợt tại TDP1, TDP 2A, 2B thị trấn Đăk Hà và thôn 11, xã Đăk Hring. 

- Triển khai, tăng cường kiểm soát nguồn gốc và chất lượng dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền. Tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho đối 

tượng 12-17 tuổi; trẻ từ 5 đến dưới 12 và tiêm mũi nhắc lại lần 1 và 2 cho nhóm đối 

tượng trên 18 tuổi trên địa bàn huyện. Ban hành kế hoạch và tổ chức Đoàn kiểm tra, 

giám sát việc triển khai thực hiện chiến dịch VSMT, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, 

chống SXHD tại 05 xã trọng điểm trên địa bàn huyện. 

2.4. Văn hóa - Thể thao, Truyền thanh - Truyền hình:  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ kỷ niệm lớn, nhiệm vụ chính trị 

của địa phương, phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết. 

- Ban hành Quyết định công nhận và hồ sơ khen thưởng cơ quan, đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa 2 năm 2020 - 2021. Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Hội thi cồng chiêng, 

xoang các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ I, năm 2022 (thành lập Ban Tổ 

chức, Ban Giám khảo và thư ký Hội thi; chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ 

trợ về nội dung, chuyên môn liên quan). 

                                           
16 Trong đó: Quà Chủ tịch nước tặng 613 đối tượng, số tiền 316.500.000 đồng; quà UBND tỉnh tặng 641 đối tượng, số 

tiền 194.100.000 đồng; quà UBND huyện tặng 732 đối tượng, số tiền 229.600.000 đồng. 
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- Trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thị trấn 

Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024. Ban hành Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XVI, về phát triển du lịch Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 trên địa bàn huyện Đăk Hà. 

2.5. Chính sách dân tộc:  

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện . Báo cáo kết 

quả rà soát, đăng ký danh mục đầu tư các dự án thuộc Chương trình mục tiêu phát triển 

KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn 

huyện Đăk Hà; xây dựng kế hoạch tín dụng thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển 

KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2022. 

- Tổ chức công tác triển khai thực hiện chính sách (cấp một số ấn phẩm, báo, tạp 

chí cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn) năm 2022 theo đúng 

kế hoạch đề ra. 

3. Công tác nội chính 

3.1. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội:  

Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

huyện ổn định. Thường xuyên bố trí lực lượng bám địa bàn, tăng cường công tác 

tuần tra phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; kịp thời phát hiện và xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. Triển khai diễn tập chiến đấu phòng 

thủ xã Ngọk Wang. 

3.2. Công tác tư pháp; phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp công dân, 

tiếp nhận đơn, thư 

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi tầng 

lớp nhân dân. Tiếp nhận và giải quyết các việc về hộ tịch đảm bảo đúng trình tự, thủ 

tục quy định của pháp luật về hộ tịch17. Trong tháng, hòa giải thành 01 vụ việc, 

không phát sinh trường hợp nhận nuôi con nuôi. UBND huyện ban hành 02 Quyết 

định xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện. 

- Lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, ngành 

quan tâm. Trong tháng 7/2022, trên địa bàn huyện tiếp nhận 0318 lượt công dân đến 

kiến nghị, phản ánh và 17 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 

(cấp huyện: 11 đơn19; cấp xã: 04 đơn20 nhận trực tiếp tại xã và 02 đơn huyện 

chuyển về). 

                                           
17 Kết quả trong tháng 07 năm 2022: Thực hiện đăng ký khai sinh: 175 trườnng hợp; khai tử: 37 trường hợp; kết hôn: 

76 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân: 186 trường  hợp; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 88 trường hợp. 

Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ tiếng Việt: 4.975 trường hợp; chứng thực chữ ký: 556 trường 

hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch: 313 trường hợp 
18 Kết quả đến nay, UBND huyện và các cơ quan chức năng có liên quan đã xem xét, giải quyết xong 03 lượt ý kiến 
19 Đối với đơn thuộc thẩm quyền (02 đơn) UBND huyện, các ngành chức năng đang trong thời gian giải quyết, trả lời 

cho công dân.Đối với 09 đơn không thuộc thẩm quyền: đã trả 02 đơn; chuyển giải quyết theo thẩm quyền 05 đơn 

(UBND xã Hà Mòn 02 đơn, Công an huyện 01 đơn, Chi nhánh VP ĐKĐĐ 02 đơn); xếp lưu đơn theo quy định 01 đơn; 

rút đơn 01 đơn. 
20 UBND các xã, thị trấn tiếp nhận, xử lý 06 đơn kiến nghị, phản ánh (04 đơn nhận trực tiếp tại xã 02 đơn huyện chuyển 

về). Đến nay, các xã thị trấn đã giải quyết, trả lời xong 02 đơn, còn 04 đơn đang trong thời gian giải quyết. 
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- Lĩnh vực Thanh tra, phòng, chống tham nhũng: Trong tháng, Uỷ ban nhân dân 

huyện Đăk Hà đã ban hành Quyết định thanh tra đối với 01 đơn vị21. Đồng thời, chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn tham mưu hoàn thành báo cáo, kết luận kết quả thanh tra tại 01 

đơn vị theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt22. 

3.3. Công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền cơ sở 

- Quyết định thành lập, kiện toàn các tổ chức liên ngành tham mưu, giúp Ủy 

ban nhân dân huyện thực hiện một số nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện theo quy định. Sắp xếp, kiện 

toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã23 theo hướng chuẩn hoá; thực hiện điều 

động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công 

chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện24 theo quy định. Thông báo kết quả 

đánh giá, phân loại viên chức quản lý các đơn vị trường học năm học 2021 - 2022. Chỉ 

đạo P hòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện quy trình xét duyệt hồ sơ xin điều động, luân 

chuyển giáo viên năm học 2022 - 2023. 

- Tiến hành kiểm tra cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại 03 xã, thị 

trấn (Đăk Long, Đăk Mar, thị trấn Đăk Hà) và 01 cơ quan chuyên môn (Phòng Giáo 

dục và Đào tạo). Ban hành Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) 

và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Kon Tum năm 2022. Tiếp tục quán 

triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị chấp hành nghiêm 

kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

3.4. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo:  

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn, kịp thời 

nắm bắt, xử lý đối với những vấn đề phát sinh ở cơ sở25. Phối hợp với Đoàn kiểm 

tra liên ngành (Sở Nội vụ - Sở Xây dựng - Sở TN-MT) kiểm tra về tín ngưỡng tôn giáo 

tại Chùa Kỳ Quang, Chùa Khánh Phước và Nhà thờ Kon Bơ Băn. Chỉ đạo các đơn vị 

liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; 

chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả, không để tái hoạt  động tà đạo Hà Mòn 

trên địa bàn; chỉ đạo các xã, thị trấn báo cáo thực trạng việc quản lý, sử dụng đất đai về tín 

ngưỡng,  tôn giáo trên địa bàn huyện. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Nhìn chung trong tháng 7, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát 

triển; chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm thường xuyên; 

                                           
21 Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày  12 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà về việc thành lập 

Đoàn thanh tra tại UBND xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
22 Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà về Thanh tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật trong quản lý, sửdụng các nguồn kinh phí; quản lý sử dụng tài sản công tại Trường TH&THCS xã 

Ngọk Wang (trước đây là Trường THCS Ngọk Wang) huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
23 Quyết định điều động 02 công chức cấp xã. 
24 Quyết định thuyên chuyển bà Nguyễn Thị Tho, kế toán trường THCS Nguyễn Tất Thành đến nhận công tác tại UBND 

thành phố Kon Tum. 
25 Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy và UBND xã Đăk Hring kiểm tra thực tế nhà ông A Khét, thôn Đăk Klong, xã 

Đăk Hring xác định ông A Khét đã sửa chữa, cơi nơi, sửa chữa thay đổi kết cấu khu mái che cột gỗ, mái tôn trong khu 

nhà ở làm điểm sinh hoạt tôn giáo trái phép không thông báo cho chính quyền địa phương; đồng thời, chỉ đạo UBND xã 

Đăk Hring tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; xử lý vụ việc sửa chữa, cơi nơi địa điểm sinh hoạt tôn 

giáo nói trên 
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công tác chăm lo đời sống cho Nhân dân được quan tâm chú trọng, quốc phòng, an 

ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.  

- Bên cạnh đó việc triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế: Công tác xử 

lý vi phạm trong quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai còn chậm (việc xử lý công 

trình trên hành lang suối trái quy định tại thị trấn Đăk Hà). Tình hình dịch bệnh Sốt 

xuất huyết Dengue diễn ra phức tạp, nhiều ca mắc mới. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022 

1. Lĩnh vực Kinh tế 

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, hiệu  quả 

Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, về Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 

43/2022/QH15 của Quốc hội, về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình 

và Kế hoạch số 462/KH-UBND, ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, về việc triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Tiếp tục vận động Nhân dân sản xuất vụ Mùa đạt hiệu quả. Tăng cường 

công tác theo dõi, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại 

trên cây trồng, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản. Tập trung triển khai sản 

xuất nông nghiệp, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật 

nuôi. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống ứng phó thiên tai trong mùa 

mưa lũ. Triển khai các biện pháp duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi 

kiên cố, bán kiên cố, đập tạm, đập bổi đã phân cấp cho huyện quản lý. 

- Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2022 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch 

đề ra.  

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như tiến độ giải ngân kế hoạch vốn các dự 

án đầu tư trên địa bàn do huyện quản lý, phấn đấu đến hết năm 2022 giải ngân trên 

100% nguồn kế hoạch vốn được giao.  

- Tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách; 

tăng cường công tác quản lý, điều hành sử dụng ngân sách tại các địa phương, đơn vị 

dự toán trực thuộc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình phân bổ, 

quản lý, sử dụng ngân sách tại các đơn vị dự toán trực thuộc và UBND các xã, thị 

trấn nhằm kịp thời chấn chỉnh, đề nghị khắc phục kịp thời các sai phạm (nếu có).  

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng; kiểm tra xử lý vi 

phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2022, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

các quy định về quy quy hoạch, đất đai, xây dựng, hành lang an toàn đường bộ. 

- Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng 

đất đối với các lô (thửa) đất ở do nhà nước quản lý trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Làng du lịch cộng đồng 

Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà sau khi có ý kiến tham gia của Sở Giao thông 

vận tải về tuyến đường cao tốc. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ triển khai các bước tiếp 

theo sau khi có ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải về Nhiệm 

vụ lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà. 

- Thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt thông tin liên quan công tác quản lý 

bảo vệ rừng, quản lý lâm sản. Tiếp tục mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, truy 

quét công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời 
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tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản 

lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; chăm sóc tốt diện tích rừng trồng năm 2021 và triển 

khai quyết liệt kế hoạch trồng rừng năm 2022. 

2. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội 

- Thực hiện tốt công tác bảo quản cơ sở vật chất trong dịp hè, có kế hoạch tiến 

hành kiểm tra, nâng cấp sửa chữa những cơ sở vật chất hư hỏng xuống cấp để đảm 

bảo cho năm học 2022 - 2023. Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác 

phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Quản lý 

học sinh trong dịp hè, phòng, tránh tai nạn đuối nước ở trẻ em. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với Người có công, 

bảo trợ xã hội; giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.  Tiếp tục 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, tăng 

giảm thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Tổ chức các hoạt động Kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ về nhà ở đối với 

người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ năm 2022. 

- Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Sốt xuất huyết Dengue 

trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch Sốt xuất 

huyết Dengue tại các xã, thị trấn. Tiếp trục triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Covid -

19 cho các nhóm đối tượng  cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi; từ 12 đến dưới 18 tuổi và từ 

18 tuổi trở lên. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông phòng, chống 

dịch bệnh để nâng cao nhận thức của người dân. Đẩy mạnh các hoạt động truyền 

thông giáo dục, chuyển đổi hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia 

đình. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là các cơ sở 

kinh doanh, chế biến thức ăn, các bếp ăn tập thể, kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân và kinh doanh 

thuốc.   

- Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 7/2022 và tuyên 

truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó tập 

trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh và của huyện trong 

phát triển kinh tế - xã hội, trồng rừng, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất 

giảm nghèo, phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình chính sách dân tộc. Xây dựng 

kế hoạch, phương án phân bổ nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

(trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022) theo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ rà  

soát, tổng hợp các đối tượng có nhu cầu vay vốn từ các chính sách thuộc Chương trình 

MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đẩy 

mạnh thực hiện các giải pháp để đảm bảo chỉ tiêu về tỷ lệ hộ DTTS có đất ở và có đất sản 

xuất năm 2022 đạt kế hoạch đề ra. 

3. Lĩnh vực Nội chính 

- Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị thanh 
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tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. Tăng cường công tác quản lý Nhà 

nước về tôn giáo, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc  tôn giáo 

để phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm các 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

- Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo kế hoạch; Kiểm tra, 

chấn chỉnh việc thực hiện văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức. Quán triệt, phổ biến các quy định đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan, đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu, chấp hành 

nghiêm quy định pháp luật. 

- Thực hiện các quy định về điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; 

thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức.   

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về tình hình kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 8 năm 2022./. 

 
 

Nơi nhận:   
- Sở KH&ĐT (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c);  

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các UBND huyện; 

- Các phòng ban, đơn vị huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lãnh đạo, CVVP; 

- Lưu: VT.                                                              

                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                  CHỦ TỊCH 
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