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BÁO CÁO 

  Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện Đăk Hà tháng 7  
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022 

 

 I. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 7/2022: 

1. Về kinh tế: 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, chủ 
động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai bão lũ, thường xuyên cập nhật 

tình hình diễn biến thời tiết; triển khai thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền Kết 
luận số 36-KL/TW ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Bộ Chính trị về “Đảm bảo an 

ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045”; thường xuyên báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ, thiên tai kịp thời 

về Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện biết, chỉ đạo. Đồng thời tham 
mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện trình đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục 

thiệt hại do mưa lớn gây ra trong thời gian qua trên địa bàn huyện.  
- Tăng cường các biện pháp theo dõi, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, 

vật nuôi, nhất là triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch triệt để các khu 
vực đang có dịch Tả lợn Châu phi và viêm da nổi cục không để lây lan sang các địa 
bàn khác. Triển khai Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống 

dịch bệnh động vật thủy sản năm 20221. 
- Chỉ đạo kiểm tra rà soát, đánh giá chất lượng trồng rừng năm 2021, đẩy 

nhanh tiến độ trồng rừng năm 20222; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 
số 57/CTr-HU ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện 

khóa VI về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25 tháng 11 năm 2021 của 
Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; gắn với trách nhiệm của người đứng 
đầu các địa phương trong công tác QLBVR trên địa bàn (Địa phương nào để xảy 

ra tình trạng mất rừng thì người đứng đầu địa phương đó chịu trách nhiệm trước 
UBND huyện và cơ quan cấp trên); đồng thời rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu phát 

triển nông nghiệp; thống kê diện tích các loại cây trồng (cây ăn quả, dược liệu, cây 
phân tán...) trên địa bàn huyện.  

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình OCOP, hướng dẫn các chủ thể 
hoàn tất các hồ sơ để đề nghị công nhận sản phẩm đạt chuẩn 4 sao, 5 sao. Rà soát, 
đăng ký nhu cầu kinh phí xây dựng điểm các cấp về thôn (làng) vùng ĐBDTTS đạt 

chuẩn thôn nông thôn mới trên địa bàn huyện theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và 
PTNT (Tổng nhu cầu về vốn để thực hiện là: 15.923 triệu đồng). Chỉ đạo tăng 

                                                 
1 Tại các xã, thị trấn: Đăk Ngọk, Đăk La, Đăk Mar, Hà Mòn, Ngọk Wang, Đăk Hring, Đăk Ui, Ngọk Réo và thị 

trấn Đăk Hà 
2  Diện tích đã trồng rừng năm 2021 theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt là 210ha, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. 

Tỷ lệ sống rừng trồng đạt 81,92%. Năm2022: Chỉ tiêu 450ha, các xã đã hoàn thiện hồ sơ trồng rừng của với 

432,8 ha/07 xã; xã hội hóa trồng rừng là 13,1 ha và Nhân dân tự trồng là 24,8ha. Nâng tổng diện tích trồng rừng 

năm 2022 là 470,7ha. Đến nay, đã trồng là xong 470,7ha. 
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cường công tác kiểm tra về sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, kém chất lượng, hàng 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ... xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.Tổ chức họp 

đánh giá rút kinh nghiệm Phiên chợ nông sản sạch lần thứ nhất và chuẩn bị các nội 
dung để tổ chức Phiên chợ nông sản sạch lần thứ hai vào cuối năm 20223. Triển 
khai xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 11 tháng 01 năm 

2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV về việc phấn đấu xây dựng huyện 
Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (Theo Kết luận số 1241-

KL/HU ngày 04 tháng 07 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện).  Thông 
báo phân công đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 

trên địa bàn huyện.  
- Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 07-NQ/HU ngày 26 tháng 7 

năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ 
gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. 

- Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình số 58-CTr/HU ngày 
04/07/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI về thực hiện Nghị quyết 

số 11-NQ/TU ngày 16/05/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum về cải 
thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư 

trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu các nội dung thực hiện các Chương 

trình  mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức họp thành viên UBND huyện để cho ý kiến trước khi trình cấp 
thầm quyền đối với phương án sử dụng quỹ đất nằm ngoài phạm vi hành lang an 

toàn giao thông đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14); một số tuyến đường khác trong 
phạm vi các khu vực đất đã tạo vốn từ quỹ đất từ những các giai đoạn trước đây; 

các thửa đất nhỏ hẹp (không đủ diện tích hình thành thửa đất);  Quỹ đất do Nhà 
nước quản lý nhưng tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của người dân. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường 
bộ, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trái quy định (Chỉ đạo 

UBND xã Ngọk Wang kiểm tra, xác minh, xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần 
Tân Hưng về việc Công ty TNHH MTV Cà phê 734 tự ý đào phá đường tại tuyến số 

3, thôn 8 xã Ngọc Wang (thuộc dự án VNSat)). Hoàn tất báo cáo kết quả của đoàn 
kiểm tra tình hình quản lý xây dựng, đất đai tại bến xe huyện Đăk Hà.  Chỉ đạo Ủy 
ban nhân dân thị trấn Đăk Hà chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của 

huyện tổ chức làm việc với ông Đỗ Trọng Lâm và tổ chức, cá nhân liên quan để đề 
nghị tạm thời đóng cửa, dừng mọi hoạt động kinh doanh tại công trình xây dựng 

trên hành lang suối tại TDP 4, thị trấn Đăk Hà trong thời gian Đoàn Thanh tra Sở 
Tài nguyên - Môi trường tiến hành thanh tra. Triển khai kiểm tra, xác minh các nội 

dung liên quan đến việc ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ 
tịch UBND thị trấn Đăk Hà… 

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình, dự 
án theo quy định: Đường Hai Bà Trưng, đường Chu Văn An thị trấn Đăk Hà; 

đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1, xã Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm 

                                                 
3 Kết quả sơ bộ Phiên chợ nông nghiệp sạch huyện lần thứ 1 năm 2022: Có 32 gian hàng tham gia, Tổng doanh 

thu tại Phiên chợ là 781.604.000 đồng.  
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Dạy nghề); đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, 
huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà)4; Dự án khu vực phía Đông - 

phía Tây, xã Đăk Hring. Dự án Khu dân cư TDP 10, thị trấn Đăk Hà. Lập đề án 
trình cấp thẩm quyền cho để xin chủ trương khai thác quỹ đất hai bên đường phía 
Đông. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai lập, điều chỉnh các quy hoạch trên 

địa bàn, nhất là quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã Đăk Ui, Ngọk 
Wang, Đăk Long, Đăk Ngọk. Đẩy nhanh tiến độ tham mưu xây dựng Kế hoạch 

sử dụng đất cấp huyện năm 2023 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong 
quý III năm 20225. 

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị được giao chủ đầu tư công trình báo cáo tiến 
độ thực hiện và giải ngân vốn; rà soát, đề xuất chuyển kế hoạch vốn đầu tư (nếu 

có) các dự án trên địa bàn huyện để đảm bảo phấn đấu đến hết Quý III giải ngân 
đạt 70% thực nguồn kế hoạch vốn được giao và phấn đấu đến hết niên độ năm 

2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu trình HĐND huyện xem xét tổ chức 
kỳ họp Chuyên đề để điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 64/2021/NQ-

HĐND ngày 29/09/2021 về đầu tư xây dựng một số tuyến đường giao thông thị 
trấn Đăk Hà và các xã đạt nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Trình Ban Thường 
vụ Huyện ủy đề xuất đầu tư xây dựng công trình: Cái tạo nâng cấp đường Trường 

Chinh, TDP1, thị trấn Đăk Hà; Hạng mục: Nền, mặt đường. Đăng ký cung cấp 
danh mục các dự án dự kiến sử dụng ngân sách huyện bố trí đầu tư Trụ sở làm 

việc Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện và Trụ sở làm việc Công an xã theo đề nghị 
của Sở Kế hoạch - Đầu tư. 

- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện báo cáo giải 
trình làm rõ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn 

Ngọc Sâm về việc kiểm tra, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc đề nghị phê 
duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đăk Hà.  Báo cáo 

tiếp thu, giải trình Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Làng Du lịch cộng đồng 
Kon Trang Long Loi, thôn Long Loi theo ý kiến của Sở xây dựng. 

- Đề nghị phòng chuyên môn kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của 
người dân có tình trạng mua bán, sang nhượng đất chưa đúng quy định đối với 
một số hộ người đồng bào DTTS tại thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà. 

Chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra việc chuyển nhượng QSD đất 
đãđược Nhà nước giao cho đồng bào DTTS, nhằm bảo đảm tư liệu sản xuất, ngăn 

chặn tình trạng môi giới, chuyển nhượng QSD đất của người dân bất hợp pháp. 
- Chỉ đạo tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động tại Cụm Công nghiệp 

Đăk Mar, Đăk La. Tiến hành rà soát thống kê ngành nghề, danh sách các tổ chức, 
cá nhân đăng ký kinh doanh đang hoạt động tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công 

nghiệp, Làng nghề thị trấn Đăk Hà, xử lý các vi phạm nếu phát hiện theo quy định.  

                                                 
4 Báo cáo UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu 

Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà). 
5 Hiện đang trình Thường trực Huyện ủy cho chủ trương và bố trí nguồn kinh phí để lập kế hoạch sử dụng đất 

năm 2023. 
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- Tiếp tục có văn bản đề nghị các Công ty thủy điện đẩy nhanh tiến độ giải 
quyết bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện trên địa 

bàn huyện. 
- Trình UBND tỉnh, Sở xây dựng thẩm định, phê duyệt Phương án giá dịch vụ 

nghĩa trang tại Nghĩa trang nhân dân huyện Đăk Hà. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, 
chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải trên địa bàn. Tổ chức làm việc và yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám đốc các công ty, 
doanh nghiệp, Ban quản lý các chợ, Hiệu trưởng các đơn vị trường học nghiêm túc 

chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; không tự xử lý rác thải 
sinh hoạt dưới mọi hình thức không đúng quy trình (chôn lấp, đốt...) tại cơ quan, 

đơn vị; chấp hành nghiêm việc thu, nộp giá dịch vụ môi trường theo Quyết định số 
861/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê 

duyệt phương án giá đối với danh mục các dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ 
do nhà nước định giá trên địa bàn huyện Đăk Hà. 

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện kịp thời, có 
hiệu quả các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 3, Hội 

đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 4 thông qua và các nội dung Ủy ban nhân dân 
huyện đã tiếp thu, giải trình tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2.  Về Văn hóa - xã hội: 

- Chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tổ chức đào tạo nghề cho người lao 
động năm 2022; tăng cường các giải pháp, đảm bảo thực hiện hiệu quả chỉ tiêu 

phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện. 
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo rà soát, đánh giá chất lượng giáo dục 

của từng trường trên địa bàn huyện, nhất là các trường vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số để có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Tiến hành sửa chữa 
trường lớp học, chú trọng các công trình vệ sinh, nước sạch đảm bảo các điều 

kiện chuẩn bị năm học mới 2022 - 2023. Triển khai công tác Bồi dưỡng Chính 
trị hè năm 2022 và phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp 

vụ hè 2022 và bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo 
dục mầm non, phổ thông năm học 2022 - 2023. Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh Kon Tum cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ 
đạo, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;  khen thưởng thành tích phong trào 

thi đua thực hiện Kế hoạch Nhà nước năm 2021. 
- Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo 
công tác chính sách Người có công cách mạng 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo 

kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết 
20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối 
tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 

2002 của Chính phủ (dự kiến tổ chức ngày 27/7/2022) . Viếng Nghĩa trang liệt 
sỹ, dâng hương di tích lịch sử Điểm cao 601 và thăm tặng quà các đối tượng 
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nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7/20226. Vận động 47 
đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp và xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số 

tiền 70 triệu đồng. Thực hiện tốt các chế độ quản lý và chi trả kịp thời cho các 
đối tượng người có công trên địa bàn. 
 - Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phòng chống 
dịch bệnh trên người, vật nuôi; xây dựng các tin bài, phóng sự liên quan đến tình 

hình kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương để phối 
hợp phát trên Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh; xây dựng tư liệu, hình ảnh của 

huyện Đăk Hà từ ngày thành lập huyện đến nay để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 30 
năm thành lập huyện…. Kiểm tra hệ thống băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hiện 

nay hư hỏng, bạc màu để thay thế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư mới và 
nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại 

các xã, thị trấn theo quy định. Triển khai chuẩn bị Hội thi cồng chiêng, xoang các 
DTTS huyện Đăk Hà lần thứ nhất đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch.  

- Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình số 47-CTr/HU của 
Ban chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VI) về bảo tồn và phát huy giá trị nghề 

truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030. Tham gia ý kiến về việc khoanh vùng bảo vệ đối với các Điểm Di 
tích cầu máng thuộc di tích Lịch sử - Văn hóa Đập Mùa Xuân. 

- Chỉ đạo các ngành tiếp tục tham mưu chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường 
công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống sốt 

xuất huyết, thường xuyên phát động ra quân dọn vệ sinh khu dân cư, diệt loăng 
quăng, bọ gậy phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại các địa phương. Đồng thời, chỉ 

đạo đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Thủ trưởng, người đứng 
đầu các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu để xảy ra tình trạng vắc xin quá hạn phải hủy bỏ 
trong khi vẫn còn đối tượng có chỉ định nhưng chưa được tiêm chủng hoặc không 

nhận vắc xin để xảy ra dịch trên địa bàn).  
 2. Về nội chính: 

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 
ATXH, an toàn giao thông trên địa bàn. Trình Thường trực HĐND huyện cho ý 
kiến chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an 

ninh huyện Đăk Hà (giai đoạn 2).  
- Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh giải quyết đơn thư của công dân, tham gia đối 

thoại giữa Lãnh đạo huyện với Nhân dân 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện.  Chỉ 
đạo lập kế hoạch thanh tra các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các hộ dân (09 hộ dân) tại thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi. 

                                                 
6 Kết quả: Tổ chức thăm và tặng quà cho các đối tượng người có công là 3.147 suất quà với số tiền 901.850.000 

đồng; Tổ chức treo 22 cặp pa nô, băng rôn tuyên truyền; lập danh sách 04 đối tượng người có c ông đi tham quan 

thủ đô Hà Nội và viếng lăng Bác từ ngày 28/5-06/6/2022; đưa 01 người có công với cách mạng tham gia Hội 

nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc. Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 30 người có 

công với cách mạng có thành tích tiêu biểu; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 người có công 

tiêu biểu, 01 tập thể làm tốt công tác thực hiện chính sách người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa và đưa 

12 người có công tiêu biểu dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu tổ chức tại Kon Tum 
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- Ban hành Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách 
hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021. Triển khai khảo sát 

đánh giá môi trường làm việc của Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã trên địa 
bàn huyện. Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày 
Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện. 

- Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy kết quả kiểm điểm trách nhiệm của tập 
thể, cá nhân theo Thông báo số 113-TB/UBKTTU ngày 12/4/2022 của Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum. Tổ chức họp kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan 
đến vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng tại thôn 5, xã Hà Mòn. Chỉ đạo phòng 

chuyên môn tiếp tục tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện xác minh các nội 
dung liên quan đến việc ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ 

tịch UBND thị trấn Đăk Hà. 
- Tiếp tục chỉ đạo quản lý Nhà nước chặt chẽ họat động các tôn giáo trên địa 

bàn. Ban hành văn bản phúc đáp báo cáo của UBND xã Đăk La về việc linh mục 
vụ xin cải tạo làm mái vòm nhà thờ Đăk Tiêng Kotu (Việc Linh mục Trần Văn Vũ, 

Quản xứ Đăk Tiêng Kơtu, xã Đăk La xin làm mái che tạm thời hai bên nhà thờ 
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh nên UBND huyện yêu cầu UBND xã 

Đăk La tổ chức làm việc với Linh mục Trần Văn Vũ, hướng dẫn Linh mục liên hệ 
UBND tỉnh để được xem xét, giải  quyết theo quy định). 

- Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp văn hóa 

và sự nghiệp khác huyện Đăk Hà năm 2022. Đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình 
giao, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức của các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. 

 II. Tồn tại, hạn chế 

- Tiến độ tham mưu của một số cơ quan trong triển khai một số công trình, 

dự án trên địa bàn còn chậm (Như công trình đường Chu Văn An, Hai Bà Trưng, 
thị trấn Đăk Hà; đường Cụm công nghiệp; dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà 

Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm GDNN-GDTX); phê duyệt giá khởi 
điểm để tổ chức đấu giá QSD đất; dự án đường 40B…).  

- Hàng hóa, sản phẩm tham gia Phiên chợ Nông sản sạch huyện chưa 
phong phú, công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, công tác quản lý phương tiện 

ra vào chưa hợp lý…  

- Dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn còn xảy ra, tỷ lệ tiêm vắc xin COVID - 19 

ở một số địa phương còn thấp… 

 III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022:  

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn 
tập trung thực hiện kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân 

dân tỉnh kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 
2026 thông qua. Triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã 

được chỉ ra tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện; kiểm tra, rà soát, giải quyết, trả lời dứt 
điểm những nội dung còn tồn tại, nhất là đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri.  

2. Chỉ đạo các ngành tham mưu chuẩn bị đảm bảo có chất lượng các nội 
dung phục vụ giám sát của Đoàn công tác HĐND tỉnh, HĐND huyện; các nội 
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dung trình kỳ họp Chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa VI , nhiệm kỳ 
2021 - 2026; nội dung phục vụ làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy tại xã 

Đăk Ui; nội dung trình Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 8/20227. 

3. Đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, chủ động triển khai khắc phục các thiệt hại do 

thiên tai gây ra theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại 
chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ). 

4. Tập trung sản xuất vụ Mùa; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và 
phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Chỉ đạo rà soát diện 

tích cây ăn quả, mắc ca, dược liệu, diện tích trồng xen để có tổng hợp đánh giá 
chính xác. Đôn đốc, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành hồ sơ trồng rừng năm 2022, 

tiến hành trồng dặm đối với diện tích rừng trồng năm 2021.  

5. Chỉ đạo đôn đốc các đơn vị được giao chủ đầu tư công trình báo cáo 

tiến độ thực hiện và giải ngân vốn; rà soát, đề xuất chuyển kế hoạch vốn đầu tư 
(nếu có) các dự án trên địa bàn huyện để đảm bảo phấn đấu đến hết Quý III giải 

ngân đạt 70% thực nguồn kế hoạch vốn được giao và phấn đấu đến hết niên độ 
năm 2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 

09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo 
đôn đốc các đơn vị thực hiện hoàn ứng Ngân sách theo đúng quy định, đề xuất 
UBND huyện biện pháp xử lý đối với các đơn vị thực hiện hoàn ứng kéo dài, 

không đảm bảo tiến độ.  

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, 

xây dựng, hành lang đường bộ trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra kịp thời 
phát hiện chấn chỉnh, xử lý theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy 

hoạch, quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà, quy hoạch xây dựng NTM các xã trên địa 
bàn huyện. Kịp thời chấn chỉnh các đơn vị trong công tác tham mưu chậm triển 

khai các công trình, dự án đã có chủ trương và đẩy nhanh tiến độ thi công các công 
trình, dự án trên địa bàn: đường Chu Văn An, Hai Bà Trưng, quy hoạch làng du 

lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà; dự án Đông - Tây, xã Đăk 
Hring; việc thu hút nhà đầu tư dự án Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến 

đường Lê Hồng Phong (Trung tâm GDNN-GDTX). Kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý 
những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư 
xây dựng trên địa bàn (nhất là liên quan đến phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức 

đấu giá QSD đất; dự án đường TL 671, đường 40B…).  
7. Chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp theo dõi 

chặt chẽ việc sang nhượng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Rà soát, hoàn 
thiện, tổng hợp các công trình, dự án cần định giá đất nêu trên khi đã đảm bảo các 

                                                 
7 Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng  bộ huyện về lãnh đạo, chỉ đạo thị trấn Đăk Hà đạt 

chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024; Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Kế hoạch 54-KH/HU, ngày 13/7/2017 

của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V về thực hiện Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 12/5/2017 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XII); Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 13/7/2017 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V thực hiện Chương trình số 34-CTr/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XII). 
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yêu cầu theo Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt Kế hoạch định giá đất để triển 

khai thực hiện theo quy định. 

8. Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế 
hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2023 đảm bảo quy định. 

9. Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa trường lớp học, chuẩn bị các điều kiện để 
tổ chức năm học 2022 - 2023. Triển khai việc luân chuyển, điều động, tiếp nhận 

viên chức giáo viên các đơn vị trường học thuộc thẩm quyền của UBND huyện 
đảm bảo chặt chẽ đúng quy định. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, 

thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên người, đẩy nhanh công 
tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; thường xuyên phát động ra quân dọn vệ sinh 

khu dân cư, diệt loăng quăng/bọ gậy phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa 
bàn. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ, chế biến thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn 

VSAT thực phẩm cho người tiêu dùng. Tuyên truyền, vận động người dân nâng 
cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường; bỏ rác thải đúng nơi quy 

định và chấp hành nghiêm việc thu nộp giá dịch vụ môi trường đúng quy định.  

10. Tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp đẩy nhanh việc tiêm chủng 
vắc xin phòng Covid - 19 trên địa bàn huyện, đảm bảo không bỏ sót đối tượng 

cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân; đảm bảo hoàn thành 
chỉ tiêu và tiến độ thực hiện của từng xã đã ký cam kết với Ban Chỉ đạo huyện. 

Tổ chức tuyên truyền, thông tin để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời; 
không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. Tiếp tục 

triển khai quyết liệt Chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy tại địa bàn; huy 
động và phát huy tối đa vai trò của các Tổ phòng, chống dịch bệnh cộng đồng.   

11. Tiếp tục triển khai thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng đảm bảo 
kịp thời, đúng quy định. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn năm 2022 đảm bảo kế hoạch. Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác kiểm 
tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn. 

12. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các 
hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Xem xét, giải quyết các đơn thư, kiến nghị của 

các tổ chức, cá nhân tôn giáo theo quy định của pháp luật. Tham mưu chặt chẽ 
trong việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 

của các tổ chức và công dân trên địa bàn. Nhất là đối với các đơn thư phức tạp, 
tồn đọng và các vụ việc còn kéo dài liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng. 

Tăng cường trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị, địa phương, quán triệt cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các 

quy định về cung cấp thông tin và phát ngôn cho báo chí, đảm bảo công tác bảo 
mật thông tin. 

13. Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an 
toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm 

tra các khu vực trọng điểm và điểm nóng về khai thác rừng, mua bán, vận 
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chuyển lâm sản trái pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ, đề xuất xử lý 
nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác, cất giữ lâm sản trái phép theo quy định 

của pháp luật. 

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 7 
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022./. 

Nơi nhận:               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- TT Huyện ủy;        CHỦ TỊCH               
- TT HĐND huyện;      
- Lãnh đạo UBND huyện;                                                                  
- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện;                                              
- Lãnh đạo và CVVP; 
- Các đơn vị phòng, ban huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                                      Hà Tiến 
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