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   HUYỆN ĐĂK HÀ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số:        /BC-UBND                        Đăk Hà, ngày      tháng 8  năm 2022 
 

BÁO CÁO 

  Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện Đăk Hà tháng 8  

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022 
 

 I. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 8/2022: 

1. Về kinh tế: 

- Tiếp tục chỉ đạo tập trung phát triển sản xuất, chăn nuôi theo kế hoạch 

gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản. 

Triển khai các biện pháp 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 trên địa bàn 

huyện. Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 03/CĐ-

CTUBND ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum về công tác phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. 

- Tiếp tục triển khai công tác trồng rừng năm 2022, tiến hành trồng dặm đối 

với diện tích rừng trồng năm 2021. Tăng cường công tác QLBVR trên địa bàn, 

trong đó lưu ý 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. 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 11năm 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.   

- Tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp để hoàn thành các chỉ 

tiêu chủ yếu ngành nông nghiệp trong năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Công văn số 2311/UBND-NNTN ngày 20/7/2022, trong đó đẩy mạnh tuyên 

truyền, vận động Nhân dân tham gia trồng các loại cây ăn quả để phấn đấu các 

tháng cuối năm 2022 đảm bảo các hộ dân có đất vườn trồng tối thiểu 10 cây ăn 

quả/hộ, các năm tiếp theo tiếp tục phát triển số lượng cây ăn quả phù hợp với 

diện tích đất hiện có của người dân để cải thiện sinh kế của người dân và các 

định hướng theo Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 26/7/2022 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. Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 59-

CTr/HU ngày 04/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị 

quyết số 14-NQ/TU ngày 19/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đầu tư, 

phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2023. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 26/7/2022 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. Trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét 

đối với Đề án hỗ trợ phát triển cây Mắc ca trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 

2025 trên địa bàn huyện. 
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- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu 

tư công, đặc biệt là các dự án khởi công mới trong năm 2022, thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết 

quả giải ngân. 

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu, theo dõi chặt 

chẽ tiến độ nguồn thu, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn 

đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022; trong đó tập trung hoàn thiện 

các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 

đất trên địa bàn huyện Đăk Hà nhằm tạo nguồn thu ngân sách Nhà nước1. Triển 

khai cho các địa phương, đơn vị xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 

2023, kế hoạch tài chính và NSNN 03 năm 2023 - 2025. Tiếp tục chỉ đạo đôn 

đốc các cá nhận nộp số tiền “Ngân hàng cộng đồng” do sử dụng sai mục đích 

vào ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định. 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai rà soát tình hình phê duyệt phương án sắp xếp 

lại, xử lý nhà, đất theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ sắp xếp 

lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý. 

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý 

Nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản, môi trường 

trên địa bàn huyện, chấn chỉnh các địa phương, đơn vị trong việc quản lý chưa 

chặt chẽ, để xảy ra vi phạm2. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển đầu tư xây 

dựng các công trình trên địa bàn huyện3. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch trình 

cấp thẩm quyền phê duyệt. Đề ra các giải pháp để chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị4. Báo  

cáo Thường trực Huyện ủy kết quả triển khai kiểm tra , xác minh nội dung liên quan 

đến việc ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND thị 

trấn Đăk Hà5. Tham dự Hội thảo góp ý Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. 

                                                 
1 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. 
2 Đề nghị Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Hà 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; Phê 

bình, kiểm điểm Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND xã Đăk Pxi trong việc không xử lý vi phạm của Công 

ty TNHH 87 tự ý mở đường giữa lòng sông Đăk Pxi phục vụ mục đích khai thác khoáng sản. Phê bình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã Hà Mòn và công chức địa chính xây dựng xã Hà Mòn vi phạm khuyết điểm: Thiếu kiểm tra, 

đôn đốc cấp dưới trong thi hành công vụ; lúng túng trong chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở để xảy 

ra vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Hà Mòn. 
3 công trình đường Hai Bà Trưng, Chu Văn An, thị trấn Đăk Hà; dự án Đường Tỉnh lộ 671,đường 40B, dự án 

khu vực phía Đông - Phía Tây, xã Đăk Hring; dự án khu dân cư thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk, đường Cụm Công 

nghiệp Đăk Mar; bổ sung diện tích dự án khu dân cư TDP 10, thị trấn Đăk Hà (14,2ha) vào dự án mở rộng 02 

bên đường phía Đông (Tỉnh lộ 671)… 
4 Liên quan đến triển khai dự án đường 40B, đường Tỉnh lộ 671; công tác giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng 

công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An, thị trấn Đăk Hà; việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các 

hộ dân tại thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi; xử lý xây dựng nhà trên đường đi của hộ bà Y Mới, thôn 8, xã Đăk 

Ui… 
5 Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Chủ tịch UBND thị trấn Đăk Hà. 
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- Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án: Lập kế hoạch 

sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Hà; phê duyệt đồ án Quy hoạch chung 

xây dựng xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2030. 

- Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tham gia cho ý kiến đối 

với dự thảo Phương án sử dụng quĩ đất nằm ngoài phạm vi hành lang an toàn 

giao thông đường Hồ Chí Minh (QL 14); một số tuyến đường khác trong Phạm 

vi các khu vực đất đã tạo vốn từ quĩ đất từ những các giai đoạn trước đây và 

Phương án sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp (không đủ diện tích hình thành thửa 

đất); Quĩ đất do Nhà nước quản lý nhưng tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở 

hữu của người dân. 

- Đề nghị các Sở ngành tỉnh cho ý kiến Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 

1/500) Làng Du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thôn Long Loi, thị trấn 

Đăk Hà; ý kiến nhiệm vụ quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Đăk Hà (khu vực 

Đông Bắc trung tâm thị trấn Đăk Hà); ý kiến về giá dịch vụ chăm sóc, bảo quản, 

bảo trì, vệ sinh môi trường và phục vụ các dịch vụ khác tại Nghĩa trang nhân dân 

huyện Đăk Hà. Đề xuất Sở Tài chính về việc bố trí xe ô tô phục vụ công tác 

chung và các vướng mắc, bất cập trong việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô 

tô chuyên dùng cho các cơ quan thuộc khối Mặt trận và đoàn thể cấp huyện. 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra, làm việc với Công ty 

TNHH Thương mại và công nghệ môi trường DH yêu cầu thực hiện nghiêm 

cam kết về bảo vệ môi trường đối với hoạt động của nhà máy xử lý chất thải rắn 

Đăk Hà, không để người dân bức xúc, khiếu kiện do ô nhiễm. Xử lý, khắc phục 

ngay đối với nước thải từ bãi rác của Công ty chảy xuống khu vực hạ lưu gây ô 

nhiễm môi trường. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các công ty, doanh 

nghiệp, Ban quản lý các chợ trên địa bàn 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. 

- Đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Thủy điện Đăk Psi 6 có giải pháp khắc 

phục các đoạn từ đường chính đi vào nương rẫy để việc đi lại, sản xuất của Nhân 

dân được thuận lợi. Tiếp tục báo cáo UBND tỉnh, Sở Công thương để đề nghị 

các Công ty thủy điện trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ, bồi thường cho các 

hộ dân theo cam kết. 

- Báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc sau khi bàn giao, tiếp nhận Cụm công nghiệp Đăk La về Ủy ban nhân dân 

huyện quản lý. 

- Thông báo phân công đơn vị phụ trách tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 

2022 - 2025 trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch Thực hiện Kết luận số 

1241-KL/HU ngày 04 tháng 07 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về 

điều chỉnh một số nội dung trong 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. Chỉ đạo rà 
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soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 để kịp thời có kế hoạch, giải 

pháp thực hiện đảm bảo theo mục tiêu đã đề ra; trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện tại các xã mục tiêu trong năm 2022 về xã nông thôn mới, xã nông 

thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và thôn (làng) điểm về thôn 

nông thôn mới… Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã làm chủ đầu tư khẩn 

trương triển khai các bước thủ tục hồ sơ đầu tư theo danh mục dự án đầu tư thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và thực hiện giải 

ngân kế hoạch vốn trong niên độ năm 2022 đảm bảo theo các quy định. Tham mưu 

xây dựng Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ về xây dựng Thị trấn Đăk Hà đạt 

chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024. Đăng ký triển khai Chương trình phát triển du 

lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.  

- Chỉ đạo các ngành tham mưu các nội dung phục vụ giám sát của Đoàn 

công tác HĐND tỉnh6, HĐND huyện; các nội dung trình kỳ họp Chuyên đề Hội 

đồng nhân dân huyện khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 20267; 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 8/20228. Tham dự Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND 

tỉnh9… 

2.  Về Văn hóa - xã hội: 

 - Tiếp tục chỉ đạo kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, 

đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19. Quán triệt cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị, địa phương gương mẫu trong 

việc thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19; tăng cường công tác tuyên 

                                                 
6 Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng 

Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn huyện Đăk Hà; về công 

tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn 

huyện Đăk Hà. Báo cáo việc triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà; tình hình 

hoạt động của Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012;  
7 Trình cho ý kiến phân khai chi tiết nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021; phân khai nguồn thu 

sử dụng đất ngân sách huyên năm 2022; xin chủ trương điều chỉnh dự toán kinh phí bồi thường GPMB làm thao 

trường bắn sang triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quân sự - quốc phòng phát sinh năm 2022; đề nghị điều 

chỉnh Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà; phê duyệt Đề 

án hỗ trợ phát triển cây Mắc ca trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện; Về mục tiêu, nhiệm 

vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; mục tiêu, nhiệm vụ và 

phân bổ vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà. 
8 Tham mưu các 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; 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. 
9 Về các nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn tỉnh; Thực trạng về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và kết quả tổ chức thực hiện các chương trình 

giáo dục của hệ giáo dục thường xuyên tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian qua; công tác theo dõi, chỉ đạo giải 

quyết đơn khiếu nại của dân làng Plei Rơhai, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum về việc chuyển nhượng đất; 

Việc xem xét, giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026. 
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truyền để người dân đề cao cảnh giác, không được chủ quan với dịch COVID-

19. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động hướng dẫn các 

biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết Dengue, bệnh tay - chân - miệng, đảm 

bảo không để dịch bùng phát, mất kiểm soát. 

 - Triển khai tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng 

tâm năm học 2022 - 2023. Tập trung đẩy nhanh tiến độ sửa chữa trường lớp học, 

chuẩn bị các điều kiện để tổ chức năm học 2022 - 2023. Ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 04 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát 

triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Đăk Hà giai đoạn 2021 - 2025. 

Thống nhất tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện; đồng thời chỉ 

đạo phòng chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch tuyển dụng hết số biên 

chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo chưa sử dụng, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người 

có công; bảo trợ xã hội; giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội trên địa 

bàn huyện. Họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu 

năm và kế hoạch triển khai thực hiện 06 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện 

Đăk Hà. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong tháng 

8 và 9 năm 2022, nhất là tập trung cho công tác tuyên truyền phòng chống dịch 

bệnh, tiêm phòng văcxin COVID - 19… Thông báo treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu 

nhân Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám, Ngày Quốc khánh 2/9 và 

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum… Chỉ đạo tập 

trung 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.  

 - Chỉ đạo tăng cường định hướng dư luận xã hội; thường xuyên theo dõi; 

kịp thời nắm bắt, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin báo chí phản ánh liên 

quan đến huyện, không để các thông tin phản ánh một chiều, không đúng sự 

thật, tạo dư luận không tốt về địa phương. 

 2. Về Nội chính: 

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số 

cải cách hành chính trên địa bàn huyện. 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; kế hoạch thực hiện Chương trình số 58-CTr/HU ngày 04/07/2022 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI và Chương trình 2359/CTr-UBND ngày 

22/7/2022 của UBND tỉnh 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. 
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- Chỉ đạo quán triệt nhắc nhở, chấn chỉnh cán bộ, công chức, viên chức 

các đơn vị, địa phương trong việc phát ngôn đảm bảo đúng chuẩn mực, nhất là 

cán bộ lãnh đạo quản lý các phòng ban, cơ quan, đơn vị trong việc đăng tải 

thông tin, chia sẻ, bình luận trên các trang mạng xã hội. Đồng thời, đề nghị các 

địa phương, đơn vị bám sát Quy chế của Huyện ủy, HĐND huyện, Ủy ban nhân 

dân huyện và các văn bản, hướng dẫn của cấp thẩm quyền để tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện trong công tác lãnh đạo, điều hành đảm bảo đúng theo các quy 

định của pháp luật. 

- Triển khai cho các đơn vị thực hiện ký tắt trên văn bản điện tử trên Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành UBND huyện (VNPT-iOffice) trước khi 

trình LĐ UBND huyện ký ban hành. 

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiến hành rà soát, thống kê và tham mưu 

giải quyết dứt điểm các vụ việc, ý kiến, kiến nghị của cử tri kéo dài từ nhiều 

năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. 

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

và sự nghiệp khác huyện Đăk Hà năm 2022.  

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển tổng kết nhiệm vụ công tác 

QLBVRPTR & PCCCR năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

 II. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong tháng 8/2022, vẫn còn một số khó 

khăn và hạn chế, tồn tại như tình hình mưa lớn kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến 

độ thi công một số công trình, gây sạt lở hư hỏng, công trình và đất ruộng của 

người dân. Một số nội dung các đơn vị, địa phương thực hiện chế độ thông tin 

báo cáo chưa kịp thời, chất lượng nội dung một số báo cáo chưa cao. Công tác 

phối hợp của một số cơ quan chuyên môn chưa chặt chẽ.   

 III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022:  

1. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong công 

tác phối hợp, tham mưu, soạn thảo các văn bản, tham gia có trách nhiệm đối với 

các văn bản khi được Ủy ban nhân dân huyện gửi lấy ý kiến theo đúng quy định. 

Trung xử lý dứt điểm đối với những nội dung còn tồn đọng, kéo dài, đề cao trách 

nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong công tác tham mưu, tổng hợp thực hiện 

nhiệm vụ được giao. Tiến hành rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, kế hoạch thực 

hiện tháng 8 và 8 tháng đầu năm để đề ra các giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022 

2. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn kiểm tra tình 

hình sản xuất vụ Mùa năm 2022; kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên cây 

trồng, vật nuôi, thủy sản. Triển khai phương án phòng chống thiên tai, mưa bão, lũ 

quyét, sạt lở đất tại các vị trí ven sông, ven suối, cắm biển báo để cảnh báo cho 

người dân. Thực hiện đảm bảo các quy trình trong việc đề xuất biện pháp xử lý 

khắc phục với các cấp thẩm quyền kịp thời (Đúng theo quy định của Thông tư Liên 
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tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư)10. 

3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, quản lý, trồng dặm, chăm sóc diện tích 

rừng đã trồng năm 2021, 2022 để đảm bảo tỷ lệ cây sinh trưởng tốt.  

4. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, khởi công dự án và giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2022, phấn đấu đến cuối Quý III/2022 giải ngân đạt 70% thực nguồn 

kế hoạch vốn được giao.  

5. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước 

về quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường trên địa bàn 

huyện, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tiếp tục kiểm tra chấn 

chỉnh kịp thời các địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ quyết liệt trong công tác kiểm 

tra, xử lý các vi phạm trên địa bàn bàn lý theo đúng quy định.  

6. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu, theo dõi chặt 

chẽ tiến độ nguồn thu, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn 

đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022 ở mức cao nhất; trong đó tập 

trung hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá theo quy định nhằm tạo nguồn 

thu ngân sách nhà nước. 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, lập kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 đảm bảo quy định. 

7. Tổ chức đánh giá, tập trung nguồn lực, giải pháp để hoàn thành các tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2022, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện tại các xã mục tiêu trong năm 2022 về xã nông thôn mới, xã nông 

thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và thôn (làng) điểm về thôn 

nông thôn mới. Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh triển khai các chương trình Mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện trong 2022 đảm bảo quy định đã 

được cấp thẩm quyền phê duyệt, ưu tiên bố trí đầu tư, nâng cấp các dự án, công 

trình thiết yếu cấp bách mà cử tri kiến nghị nhiều lần tại địa phương; nhất quan 

tâm đầu tư, thực hiện các nội dung nhằm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới 

theo kế hoạch đề ra. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh danh mục, nội dung, 

quy mô đầu tư... (kể từ năm 2023), các đơn vị chủ động báo cáo đề xuất Ủy ban 

nhân dân huyện xem xét, điều chỉnh. 

8. Tiến hành rà soát, báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp lại, xử lý và tình 

hình triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở 

nhà, đất thuộc phạm vi quản lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Công 

điện 04/CĐ-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

9. Triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023. 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, bệnh tay - chân - miêng trên địa bàn. Tăng cường 
                                                 
10 Theo Thông báo số 3206/TB-VP ngày 26/8/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác đấu tranh phòng chống 

gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trong dịp Tết Trung thu 

năm 2022. 

10. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc 

thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ 1 năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà. 

11. Tiếp tục triển khai thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng đảm bảo 

kịp thời, đúng quy định. Thực hiện nghiêm việc nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc 

đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định. Triển khai kế hoạch 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 đảm bảo 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. Xây dựng kế hoạch rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.  

12. Tiếp tục triển khai các biện pháp giữ vững ổn định quốc phòng, an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là trong dịp Lễ 

Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - Tháng 

9/2022. Phân công Lãnh đạo đơn vị trực theo dõi nắm bắt tình hình trong các 

ngày nghỉ lễ đảm bảo quy định. Chỉ đạo theo dõi, thực hiện tốt công tác quản lý 

Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn.  

13. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo kế hoạch đề ra. Triển khai kế hoạch kiểm 

tra sức khỏe cho quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn 

sàng động viên năm 2022. Đảm bảo chỉ tiêu huy động quân nhân dự bị tham gia 

huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. 

14. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc thường xuyên kiểm tra 

việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó tập trung đẩy mạnh công 

tác giải quyết các thủ tục hành chính, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và 

quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; trường hợp yêu cầu tổ chức, 

cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết 

thì phải có “Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ”, “Phiếu từ chối giải quyết 

hồ sơ thủ tục hành chính”, chấm dứt tình trạng thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ, 

trả hồ sơ khi đã quá hạn giải quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trách 

nhiệm công chức, viên chức có liên quan trong việc tham mưu giải quyết thủ tục 

hành chính quá hạn làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, chấm điểm cải cách hành 

chính của huyện.  

 15. Tiếp tục tăng cường định hướng dư luận xã hội; theo dõi, kịp thời 

phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; răn đe, xử lý nghiêm các 

trường hợp đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã 

hội; kịp thời nắm bắt, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin báo chí phản ánh 

liên quan đến huyện, không để các thông tin phản ánh một chiều, không đúng sự 

thật, tạo dư luận không tốt về địa phương. Đồng thời, 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. 
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16. Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đăk Long, Đăk Pxi tuyên truyền, 

vận động các hộ dân thống nhất đơn giá, phương án bồi thường, hỗ trợ để Công 

ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai và Công ty Cổ phần thủy điện Đức Nhân - Đăk 

Psi thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

17. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm tra các khu vực 

trọng điểm và điểm nóng về khai thác rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái 

pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ các đối tượng vi phạm đối với các 

vụ án phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép xảy ra trong thời gian qua. 

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 8 

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 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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