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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2022; 

phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 
  

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối 

năm 2022 như sau: 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH 9 

THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Về kinh tế 

a) Thu, chi ngân sách 

Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 20/9/2022 là: 430.857,39 triệu 

đồng. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 380.291,18 triệu đồng, đạt 

76,2% so với dự toán tỉnh giao và đạt 74,17% so với dự toán huyện giao1. Chi 

ngân sách địa phương đến ngày 20/9/2022 là: 351.638,78 triệu đồng, đạt 

70,47% so với nhiệm vụ chi năm 2022. 

b) Đầu tư phát triển 

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 phân cấp ngân sách huyện (Kể cả 

hoạch vốn năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022) để triển 

khai thực hiện là 58.066 triệu đồng2 (Trong đó: Kế hoạch vốn HĐND huyện giao tăng 

thêm so với tỉnh giao là 10.560 triệu đồng đối với nguồn thu tiền sử dụng đất).  

- Kế hoạch vốn đã bố trí chi tiết đến thời điểm báo cáo là 40.425 triệu đồng 

(Trong đó: Kế hoạch vốn giao đầu năm là 5.525 triệu đồng; kế hoạch vốn năm 

2021 kéo dài sang năm 2022 thực hiện là 404,39 triệu đồng(3); kế hoạch vốn điều 

chỉnh, bổ sung trong năm là 34.495 triệu đồng.) 

- Thực hiện và giải ngân đến hết ngày 20/9/2022 là 24.260 triệu đồng, đạt 

60% so với kế hoạch vốn đã bố trí chi tiết (Đạt 74,6% so với kế hoạch vốn HĐND 

                                           
1 Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn là 134.952,94 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là 

85.691,24 triệu đồng); Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 255.570,4 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 

1.454,51triệu đồng. 
2 Trong đó: Kế hoạch vốn giao đầu năm là 5.525 triệu đồng; kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung trong năm là 34.495 

triệu đồng; kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022 là 404 triệu đồng; kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết 

là 17.642 triệu đồng (các dự án, công trình chưa đủ điều kiện phân bổ và phụ thuộc vào nguồn thu tiền sử dụng 

đất trên địa bàn huyện). 
(3) Theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. 
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tỉnh giao và đạt 56,3% so với kế hoạch vốn HĐND huyện giao). Ước thực hiện và 

giải ngân hết niên độ năm 2022 đạt 100% kế hoạch vốn giao4.  

c) Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực 

* Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản: 

- Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản mặc dù gặp khó khăn, thách thức do 

ảnh hưởng của diễn biến thời tiết và đại dịch Covid-19, nhưng vẫn có bước phát 

triển đạt kết quả. Tính đến 31/8/2021, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 

8.749,54 ha,  ước thực hiện 9 tháng đầu năm là 8.773,62 ha, đạt 105,74% so với kế 

hoạch; cây lâu năm là 21.891,63 ha, ước thực hiện 9 tháng đầu năm là 21.891,63 ha 

đạt 96,49 % so với kế hoạch. Diện tích cây dược liệu là 324,14 ha đạt 119,17% so 

với kế hoạch; Diện tích cây ăn quả: 1.855,4 ha, đạt 96,64 % kế hoạch; Diện tích 

cây mắc ca: 322,97 ha, đạt 59,37% kế hoạch. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng 

trong 9 tháng đầu năm có xảy ra nhưng với tỷ lệ thấp, gây hại nhẹ, rải rác ít ảnh 

hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng. Các cơ quan chuyên môn của huyện 

đã duy trì tốt công tác điều tra dự báo tình hình sâu bệnh và đã có các biện pháp 

cụ thể gửi đến các xã, thị trấn để hướng dẫn cho nhân dân. 

- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng hàng năm kém hiệu quả 

sang cây trồng lâu năm, cây ăn quả có giá trị kinh tế, tái canh cà phê với 

những diện tích cà phê già cỗi, diện tích cho năng suất sản lượng thấp sang 

trồng giống cà phê mới cho năng suất chất lượng cao hơn. Năm 2022, có 

045/11 địa phương đăng ký và đang thực hiện chuyển đổi 13,44 ha đất lúa (Sang 

trồng cây hàng năm 9,07 ha, cây lâu năm 2,37 ha, trồng lúa kết hợp nuôi trồng 

thuỷ sản 02 ha). Huyện đã hình thành và phát triển được các cánh đồng lớn 

chuyên canh cây tập trung quy mô lớn, như: 08 cánh đồng cà phê, 02 cánh 

đồng cao su, 09 cánh đồng lúa, 01 cánh đồng trồng rau, hoa... Đây là điều 

kiện rất thuận lợi để kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến 

sâu. Tập trung phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng 

hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, trong đó 

lựa chọn một số sản phẩm chủ lực của địa phương để tập trung đầu tư, hình 

thành sản phẩm đặc trưng của huyện, gắn với việc thực hiện Đề án chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đến nay, huyện Đăk Hà đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum công nhận6 vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao với 

quy mô 1.939 ha cho 6 đơn vị7, 01 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 

                                           
4 Trong đó: Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn kéo dài đến hết ngày 31/12/2022 và đối với kế hoạch vốn năm 2022 đến 

hết ngày 31/01/2023. 
5Xã Đăk Long , xã Đăk Pxi, xã Đăk Ui và xã Ngọk Réo  
6Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020   
7Công ty Cà phê Đăk Uy: 400ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 734: 500ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 704: 

239ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 731: 300ha, hợp tác xã NN-SX và Thương mại Sáu Nhung: 300ha, hợp tác 

xã NN Công Bằng Pô Kô: 200ha. 
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nghệ cao8. Diện tích gieo trồng ứng dụng công nghệ cao được công nhận là 

7,36%. 

- Chăn nuôi đang có xu hướng chuyển dần từ quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình 

sang hình thức tập trung, liên kết và ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay trên địa 

bàn có 02 trang trại quy mô lớn (1 trang trại chăn nuôi lợn9, 01 trang trại chăn 

nuôi gia cầm10), 3 trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa, 3 trang trại chăn nuôi 

quy mô nhỏ (2 trang trại chăn nuôi lợn, 01 trang trang trại chăn nuôi bò). Thu 

hút đầu tư, xúc tiến đầu tư, quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng sản 

xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, an toàn, bền vững, thân thiện với môi 

trường, nhiều cá nhân, tổ chức đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi trên địa 

bàn và được các cấp có thẩm quyền chấp thuận. Đến nay trên địa bàn huyện Đăk 

Hà có 6 dự án chăn nuôi đang triển khai thực hiện11. Tính đến nay, tổng đàn gia 

súc là 24.698 con, đạt 82,9% kế hoạch, ước thực hiện 9 tháng năm 2022, tổng 

đàn gia súc là 25.757 con đạt 86,46% kế hoạch. Tổng đàn gia cầm 385.544 con, 

đạt 117,15% kế hoạch, ước thực hiện 9 tháng năm 2022 là 385.950 con đạt 

117,28% kế hoạch. Trong kỳ đã xuất hiện lại ổ dịch Tả lợn Châu phi tại 3 xã 

Đăk La, Đăk Hring, Ngọc Réo12 (Các địa phương đã kịp thời triển khai công tác 

khử trùng tiêu độc). 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 276 ha, đạt 87,34%, ước thực hiện 9 tháng 

là 276 ha. Sản lượng sản phẩm thủy sản là 3.850 tấn thuỷ sản các loại, đạt 

85,56% kế hoạch, Ước thực hiện 9 tháng, tổng sản lượng thủy sản là 3.960 tấn, 

đạt 88,01% so với kế hoạch. 

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

năm 2022 với diện tích là 432,8 ha. Tổng diện tích trồng rừng là 473,3 ha, đạt 

105,18% kế hoạch; trong đó: Diện tích phê duyệt hồ sơ trồng rừng năm 2022 

(Ngân sách nhà nước hỗ trợ) với diện tích là 432,8 ha; Nguồn xã hội hóa trồng 

rừng và Nhân dân tự trồng là 40,5 ha. Đến nay nhân dân đã xuống giống xong. 

Ngoài ra, Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà đã thực hiện trồng 33,91 ha rừng. 

Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum cũng đã triển khai xuống giống 

                                           
8Công ty TNHH sản xuất và chế biến Nông lâm sản Nghĩa phát đã được công nhận doanh nghiệp sản suất Nông 

nghiệp công nghệ cao(đầu tư 220 ha mít thái trồng xen với Sầu riêng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất tại 

xã Đăk Pxi)theo Quyết định số 180/QĐ- UBND, ngày 03/3/2020. 
9 Trang trại chăn nuôi lợn thịt ứng dụng công nghệ cao tại thôn 5 - xã Ngọk Wang với quy mô 2600 con. 
10 Chăn nuôi gà liên kết với công ty CP quy mô 36000 con. 
11  Dự án chăn nuôi lợn thịt tại thôn 5 xã Ngọc Wang (chủ đầu tư: ông Nguyễn Đức Thấn). Thời gian thực hiện từ 

năm 2020; Dự án chăn nuôi lợn thịt tại thôn Kon Đao Dốp xã Đăk Long (chủ đầu tư: ông Hoàng Trọng Thắng). 

Thời gian thực hiện từ năm 2021; Dự án chăn nuôi lợn thịt tại thôn 8 xã Đăk La (chủ đầu tư: Bà Bùi Thị Mai 

Hoàng). Thời gian thực hiện từ năm 2021; Dự án chăn nuôi lợn thịt tại thôn Kon Đao Dốp xã Đăk Long (chủ đầu 

tư: ông Trần Hồng). Thời gian thực hiện từ năm 2021;Dự án chăn nuôi lợn thịt tại thôn 5 xã Đăk Mar (trang trại 

chăn nuôi Anh Phong). Thời gian thực hiện từ năm 2022; Dự án đầu tư: Tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt và chế biến 

thực phẩm xuất khẩu tại xã Ngọc Réo (nhà đầu tư: CTCP Tập đoàn Mavin) . Thời gian thực hiện từ năm 2021; 

Công ty Cổ phần tập đoàn MaVin lập dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, kết hợp với 

chế biến sản phẩm từ chăn nuôi), với qui mô diện tích là 571,89 ha, tại tiểu khu 362 thuộc địa bàn xã Ngọk Réo 

(được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư) 
12 Xã Ngọc Réo có 03 con/15 con tổng đàn lợn chết và tiêu hủy vào ngày 4/5/2022.  Đăk La và Đăk Hring: Từ 

ngày 1/7/2022 đến 20/7/2022 số lượng lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy 30/30 con (xã Đăk La tiêu hủy 23 con/2 hộ; 

xã Đăk Hring tiêu hủy 7/7 con/1 hộ. 
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trồng 70,04 ha rừng. Tiếp nhận 7.059 cây xanh phân tán cấp cho các xã, thị trấn để 

trồng, chăm sóc nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ, ngày Môi trường Thế 

giới. Công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển 

lâm sản trái pháp luật được tăng cường13. Thường xuyên kiểm tra việc thực 

hiện Phương án PCCCR của các đơn vị chủ rừng để chủ động sẵn sàng về 

nhân lực, phương tiện tham gia chữa cháy khi xảy ra cháy rừng. Hiện nay, 

đang hoàn tất thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện 

tích rừng giao cho 05 cộng đồng tại 02 xã Đăk Long và Đăk Hring với diện 

tích 587,72 ha14. Tiếp tục thực hiện việc thu thập thông tin biến động về rừng 

và đất lâm nghiệp để làm cơ sở cho việc kiểm tra, cập nhật diễn biến rừng 

theo quy định. Tăng cường công tác xử lý đối với các cá nhân, tổ chức có 

hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp15. 

* Xây dựng nông thôn mới: 

- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết số 01-NQ/TU ngày 01/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum 

khóa XV về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2021 có tính đến năm 

2025. Đến nay số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 5 xã16. Chỉ đạo xây dựng Kế 

hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 

2022 đồng thời đăng ký lộ trình xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông 

thôn mới năm 202217. Xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, nguồn lực để đầu 

tư xây dựng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đăng ký trong 

năm 2022, nhất là tập trung tham mưu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt tại 02 xã 

Đăk Ui, Ngọk Wang để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2022. 

Trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét ban hành kết luận về việc tiếp tục Nghị 

quyết số 03-NQ/HU ngày 10/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về xây 

dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 để phù hợp 

với Bộ tiêu chí được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 320/QĐ-

TTg ngày 08/3/2022. 

- Việc triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông  thôn mới kiểu 

mẫu và nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực; khu dân cư nông thôn 

                                           
13 Qua kiểm tra đã phát hiện 02 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tang vật vi phạm 3,940 m3 gỗ xẻ thông thường 

(tương ứng 6,304 m3 gỗ quy tròn)13. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ vi phạm năm 2022 giảm 01 vụ (tương ứng 

33,33%), giảm 4,718 m3 gỗ quy tròn (tương ứng 42,8%) . 
14 Tại Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Đăk Hà 
15Chỉ đạo xử lý liên quan đến vụ việc phi phạm của ông Nguyễn Văn Việt lấn chiếm đất để sản xuất nương 

rẫy tại tiểu khu 358 do BQL rừng Phòng hộ Đăk Hà và tiểu khu 350 do UBND xã Đăk Ui t ạm quản lý 
16  Xã Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La, Đăk Ngọk và xã ĐăkHring. 
17 Cụ thể:  Xã đạt chuẩn nông thôn mới: Phấn đấu có 02 xã Ngọk Wang và Đăk Ui; Xã nông thôn mới nâng 

cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội: Phấn đến xã Hà Mòn đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi 

trội. 

* Về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: phấn đấu có thêm 05 thôn: Thôn Bình Minh, xã Hà Mòn; Thôn 

4, xã Đăk Mar; Thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk; Thôn 2, xã Đăk La và Thôn Tân Lập B xã Đăk Hring.  

* Về thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Phấn đấu có 09 thôn: Thôn Đăk Mút, xã 

Đăk Mar; Thôn 4, xã Đăk La; Thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk; Thôn Kon Mong, xã Đăk Hring; Thôn Pa 

Cheng, xã Đăk Long; Thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi; Thôn Kon Năng Treang, xã Đăk Ui; Thôn Kon Stiu 

II, xã Ngọk Wang và Thôn Kon Joong, xã Ngọk Réo (Trong đó chọn Thôn Kon Joong, xã Ngọk Réo làm 

điểm cấp huyện). 
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mới kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh. Kết quả đạt được như sau: Xã nông thôn 

mới nâng cao: Đến nay tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 02 xã 

(Hà Mòn và Đăk Mar); Xã Đăk La đạt 5/10 tiêu chí; Xã Đăk Ngọk đạt 7/10 tiêu 

chí. Xã nông thôn mới kiểu mẫu: Xã Hà Mòn có 01/04 tiêu chí đã đạt (Tiêu chí 

số 4 về an ninh trật tự). Xã nông thôn kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực: Xã Hà 

Mòn có 2/5 tiêu chí đã đạt (Tiêu chí số 4: An ninh trật tự; Tiêu chí số 5: Tổ chức 

sản xuất). Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu: Thôn Thống Nhất, xã Hà 

Mòn và thôn 5, xã Đăk Mar đã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn khu dân 

cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; Thôn 2, xã Đăk La đạt 4/10  tiêu  chí; 

Thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk đạt 6/10 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 7 sản phẩm đạt 4 sao, có 14 

sản phẩm đạt 3 sao)18. Có 01 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia19. Năm 2022, có 

02 sản phẩm đăng ký nâng hạng (Sản phẩm Tình Cofice của HTX Sáu Nhung; 

sản phẩm Nấm linh chi của HTX Cựu Quân Nhân). Có 20 sản phẩm của 14 chủ 

thể đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2022 và đăng ký 11 sản phẩm 

của 4 chủ thể đề nghị UBND tỉnh phê duyệt bổ sung để tham gia xếp hạng năm 

2022. 

* Công nghiệp và Xây dựng 

- Từ đầu năm đến nay, UBND huyện cấp giấy phép xây dựng cho 152 

lượt hồ sơ(20), với diện tích xây dựng 14.489,86 m2. Tiếp nhận và thẩm định báo 

cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán 36 lượt hồ sơ công trình xây dựng cơ bản với tổng 

dự toán trình thẩm định 105.273.663.403 đồng, dự toán sau thẩm định 

                                           
18Năm 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 17/11/2022 ). 

- 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 quan 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 KonTumPhê 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 17/11/2022). 
19Cà 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) 
20 Trong đó khu đô thị 139 hồ sơ với diện tích 13.050,64m2 ; vùng nông thôn 13 hồ sơ với diện tích 1.439,22m2 



6 

 

105.936.867.924 đồng. Trong đó, kết quả thẩm định tăng so với dự toán ban đầu 

là 593.774.901đồng(21). 

- Lấy ý kiến của Sở Xây dựng về Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng làng 

du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đắk Hà; Nhiệm vụ quy hoạch chi 

tiết trung tâm thị trấn Đắk Hà (Khu vực Đông Bắc trung tâm thị trấn Đắk Hà) đã 

được HĐND thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/7/2022; Nhiệm vụ 

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

 - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư chuyển tiếp dự án Sửa chữa, nâng 

cấp Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Đăk Hà (đã hoàn thành) và khởi công mới 

các công trình năm 2022, như: Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An, TDP 7; 

Trường TH&THCS xã Đăk Ui; Trường TH&THCS xã Ngọk Wang...Đồng 

thời đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, như: Đường từ 

TL671 (thôn 1 Hà Mòn) đến Lê Hồng Phong (TDP8, Trung tâm 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)...Triển khai các bước xử lý vi phạm 

xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng công trình trên hành lang suối theo 

quy định22. 

 - Công tác kiểm tra quản lý trật tự, quản lý vi phạm, lấn chiếm lòng đường, 

vỉa hè được tăng cường23. Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết 

nguyên đán và Lễ hội trong năm được tăng cường triển khai. 

* Thương mại và Dịch vụ 

- Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm 

2022 hoạt động ổn định, đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu phục 

vụ đời sống của nhân dân trên địa bàn. Công tác kiểm tra hoạt động thương 

mại, an toàn vệ sinh thực phẩm  được quan tâm, chú trọng. Tổ chức kiểm tra 

liên ngành kiểm tra hoạt động thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm và Đo 

lường chất lượng trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022. Kết quả kiểm tra 31 cơ sở(24), qua đó Đoàn kiểm tra liên ngành đã 

hướng dẫn cho các cơ sở cam kết khắc phục các tồn tại(25). 

                                           
21Tăng do bổ sung chi phí bồi thường xây dựng lại cổng chào và bổ sung khối lượng vuốt nối vào các đường 

nhánh; Bổ sung khối lượng hố trồng cây công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An, TDP 7 và Giá xăng 

dầu tăng, giá vật liệu tăng một số công trình khác. 
22Liên quan đến xây dựng công trình trái phép tại xã Đăk La, TDP 2b, thị trấn Đăk Hà, xây dựng công trình trên 

hành lang suối của ông Đỗ Trọng Lâm tại TDP 4a. 
23ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 03 đối tượng 
24 Trong đó: Cơ sở sản xuất thực phẩm 06 cơ sở; Cơ sở kinh doanh thực phẩm : 25 cơ sở.  
25 Số cơ sở đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm là 08/31 cơ sở, số cơ sở nhắc nhở tại chỗ và cho các hộ 

cam kết khắc phục 21/31 cơ sở (nhắc nhở về vệ sinh an toàn thực phẩm và bổ sung giấy tờ liên quan đến 

hoat động sản xuất, kinh doanh). đồng thời chuyển hồ sơ cho xã Đắk Ui và xã Đắk Pxi xử lý vi phạm hành 

chính 02 cơ sở với số tiền 1.900.000(25) đồng, tiêu hủy tại chỗ: thực phẩm rắn là 61,4kg (25) kg và thực phẩm 

lỏng là 11 lít; tiến hành test nhanh 04 mẫu thực phẩm (03 mẫu bún và 01 mẫu giờ chả). Kết quả có 0 4/04 

mẫu đạt yêu cầu an toàn thực phẩm. 
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- Tổ chức thành công Phiên chợ sạch huyện Đăk Hà năm 2022. Phối hợp 

triển khai triển lãm trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Kon 

Tum đồng thời triển khai công tác tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt 

công tác phòng chống dịch Covid 19 đối với hàng hóa xuất khẩu ngay tại vùng 

trồng. 

đ) Môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, 

hợp tác xã 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường triển 

khai các nhiệm vụ đột phá về xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2022; 

Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, duy trì và cải thiện chỉ số 

DDCI trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 202226. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các nhà đầu tư đã được UBND tỉnh cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu 

tư trên địa bàn huyện tiếp tục khảo sát, đầu tư27. 

- Giải quyết 192 hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh28. Chỉ 

đạo rà soát, xử lý thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 63 

trường hợp quá thời gian (06 tháng) kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh nhưng không tiến hành hoạt động kinh doanh và 

không đăng ký thuế, kê khai nộp thuế theo quy định. 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 khép kín 

từ sản xuất đến tiêu thụ, để nâng cao giá trị hàng nông sản. Đến nay, trên địa 

bàn huyện có 23 HTX, trong đó có 19 HTX đang hoạt động (29)  và 04 HTX ngừng 

                                           
26Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 06/04/2022 của UBND huyện Đăk Hà; Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 

01/08/2022 về thực hiện Chương trình số 58-CTr/HU, ngày 04/07/2022 của BCH Đảng bộ huyện khóa VI; 

Chương trình ố 2359/CTr-UBND ngày 22/07/2022 của UBND tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Nghị quyết số 

11-NQNQ/TU, ngày 16/05/2022 của BCH 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; Kế 

hoạch số 196/KH-UBND ngày 01/08/2022 về khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021. 
27 Dự án Dự án đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công  nghệ cao, khu dân cư nông  thôn  kiểu mẫu, kết hợp 

phát  triển du lịch sinh thái nông nghiệp nông thôn; Dự án Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

DHN Kon Tum; Phát triển cây Mắc ca, kết hợp trồng các loài cây nông, lâm nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; Nhà máy điện mặt trời Đăk Uy; Dự án điện gió Ngọc Réo 1, Ngọc Réo 2, Ngọc Réo 3, Ngọc Réo 4; Dự án 

điện gió Đăk Psi 1, Đăk Psi 2, Đăk Psi 3, Đăk Psi 4, Đăk Psi 5; Dự án điện mặt trời Đăk Psi; Dự án khu đô thị tại 

Thôn 1, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà; Dự án Phát triển cây Mắc ca, kết hợp trồng các loài cây nông, lâm nghiệp 

khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
28128 hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, 58 hồ sơ đăng ký thay đổi, 02 hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh 

doanh 02 hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, 02 hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.  
29HTX NN, TM và DV Cựu quân nhân ĐăkHring, HTX Nông nghiệp SX&TM Sáu Nhưng, HTX Nông nghiệp 

Trọng Phát, HTX Thương mại và dịch vụ Bách Thắng, HTX Nông nghiệp công bằng Pô Cô, HTX Tân Sang 

Hoàng, HTX Nông nghiệp dịch vụ thế hệ mới Đăk Mar, HTX sản xuất kinh doanh chế biến cà phê bột Vy Phú 

Hoàng, HTX Nông nghiệp FarmZ, HTX NN và Dịch vụ thương mại ứng dụng công nghệ cao Bắc Tây Nguyên 

Farm, HTX Đăk Hà 1, HTX Đăk Hà 2, HTX Đăk Hà 3, HTX kiểu mới sản xuất Nông nghiệp và DVTM Hải 

Tình, HTX Nông nghiệp và Thương mại Lộc Phát, HTX Cây ăn quả Ngọk Wang, HTX Kim Phước Quý, HTX 

nông lâm nghiệp thương mại và dịch vụ Đăk Pxi; HTX Mắc ca Thành công Đăk Hà 
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hoạt động(30). Có 58 THT/1277 tổ viên, 17 Nhóm hộ đang hoạt động, trong đó có 58 

Tổ hợp tác, 17 nhóm hộ đã đăng ký hoạt động với chính quyền xã, thị trấn. 

e)Tình hình thực hiện quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu 

- Công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 98 trường hợp 

với tổng diện tích 708.663,9m2 (16 trường hợp đất ở với diện tích 3.736,7m 2và 

82 trường hợp đất nông nghiệp với diện tích 704.927,2m2).. Cấp 71 giấy chứng 

nhận QSD đất cho các trường hợp trúng đấu giá với diện tích 14.458,6m2. Cho 

phép chuyển mục đích sử dụng, từ mục đích đất nông nghiệp sang mục đích đất 

ở đối với 246 trường hợp, với tổng diện tích 51.818,5m2. 

- Việc kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở 

sản xuất được tăng cường. Nhìn chung công tác quản lý về môi trường được 

thực hiện đảm bảo; không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng do các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục triển khai kiểm tra các 

hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn các xã, thị trấn theo quy định.  

- Để triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí 

hậu năm 2022 đạt hiệu quả cao, UBND huyện đã chủ động ban hành Kế hoạch 

phòng, chống thiên tai -tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2022 trên địa 

bàn huyện Đăk Hà31; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn32 theo dõi chặt 

chẽ diễn biến thời tiết, tình hình thiên tai, chủ động triển khai hiệu quả các 

phương án ứng phó với thiên tai; tổ chức cảnh báo, bố trí lực lượng đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn giao thông tại các ngầm tràn, các tuyến đường thường xuyên 

bị ngập sâu, chia cắt, cô lập; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục 

kịp thời hậu quả thiên tai gây ra. Quản lý chặt chẽ công tác vận hành hồ chứa, 

nhất là các hồ đập có nguy cơ gây mất an toàn; yêu cầu các chủ đập thủy lợi, 

thủy điện quản lý đảm bảo an toàn công trình, vận hành xả lũ đúng quy trình 

được phê duyệt. Đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

nhân dân về ứng phó thiên tai. 

2. Văn hóa - xã hội 

a) Về giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. 

- Chỉ đạo tổ chức khai giảng năm học 2022-2023. Chỉ đạo các đơn vị 

trường học xây dựng kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung 

dạy học của Bộ GD&ĐT, trong đó bảo đảm linh hoạt trong tổ chức thực hiện 

phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Tiếp tục 

triển khai các phương án dạy học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19”. Tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao công tác 

giáo dục giai đoạn 2022-2025. 

                                           
30 HTX Hương Nguyên , HTX Toàn Thắng; HTX 19/5; HTX NN TM VÀ DV Hợp Nhất. 
31Kế hoạch 164/KH-UBND, ngày 06/06/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 
32Công văn 1163/UBND-NNPTNT, ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc theo dõi chặt chẽ diễn 

biến thời tiết, thiên  tai và triển khai công  tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên  tai trên địa bàn 

huyện 



9 

 

- Tiếp tục giữ vững kết quả 100%  xã, thị trấn  đạt phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở đúng độ 

tuổi33. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học 

đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và chống mù chữ được  giữ 

vững và nâng cao chất lượng. Chương trình giáo dục phổ thông mới được 

triển khai tích cực; phương án dạy và học năm học 2022-2023 được xây dựng 

linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. 

- Chất lượng giáo dục vùng DTTS tiếp tục được cải thiện, có sự chuyển 

biến tích cực34. Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị trong việc huy động tối 

đa trẻ em DTTS trong độ tuổi mẫu giáo, tiểu học, THCS ra lớp và duy trì sĩ 

số, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, hạn chế số học sinh DTTS bỏ học. Tích cực 

hưởng ứng 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” trên địa bàn 

huyện Đăk Hà, giai đoạn 2021-2025. 

- Tính đến tháng 9/2022, toàn huyện có 41 trường35, các phòng học được 

sửa chữa và xây mới, cơ bản đảm bảo việc dạy và học. Tỷ lệ huy động trẻ 

trong độ tuổi ra lớp đầu năm 2021-2022 đạt 91,88%, trong đó: Bậc học Mầm 

Non: 87%, Tiểu học: 100% THCS: 100%. Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ 

tuổi luôn được quan tâm, chỉ đạo và đạt được các kết quả tích cực36. Chú 

trọng công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia37. 

- Phòng học được sửa chữa và xây mới cơ bản đảm bảo việc dạy và học. 

Phòng học tạm và mượn nhờ giảm đáng kể38; đã ưu tiên bố trí đủ phòng học cho 

học sinh lớp 1, lớp 2 (1 phòng/lớp) và cơ bản đã bổ sung thiết bị dạy học tối 

thiểu để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên toàn huyện. 

b) Chăm sóc sức khỏe nhân dân 

                                           
33 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình 

độ sơ cấp, trung cấp đạt 11,57%.Tỷ lệ số người trong độ tuổi 15-35 tuổi biết chữ đạt 98,92.Tỷ lệ số người 

trong độ tuổi 15-60 tuổi biết chữ đạt 98,67%. Tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn ở mức 81,82%.Tỷ lệ giáo 

viên tiểu học đạt chuẩn ở mức 79,63%. Tỷ lệ giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn ở mức 89,55%.  
34 Mầm non (5 tuổi): Đạt yêu cầu 1204/1213, tỉ lệ 100%. Có 09 trẻ không tham gia khảo sát (08 trẻ khuyết tật 

không khảo sát, 01 ốm nằm viện chưa khảo sát);  Tiểu học: Môn Toán: Hoàn thành tốt: 1.200/5.691; tỷ lệ: 

21,09%; hoàn thành: 4.398/5.691; tỷ lệ: 77,28%; chưa hoàn thành: 93/5.691; tỷ lệ: 1,63%. Môn Tiếng Việt: Hoàn 

thành tốt: 1.047/5.691; tỷ lệ: 18,40%; hoàn thành: 4.547/5.691; tỷ lệ: 79,90%; chưa hoàn thành: 97/5.691; tỷ lệ: 

1,70% THCS: Về học lực: Giỏi: 37/3.610, tỷ lệ: 1,02 %; khá: 709/3.610, tỷ lệ: 19,64 %; trung bình: 2.475/3.610, 

tỷ lệ: 68,56%; yếu: 380/3.610, tỷ lệ: 10,53%; kém: 9/3.610, tỷ lệ: 0,25%.  Về hạnh kiểm: Tốt: 2.332/3.610, tỷ lệ: 

64,60%;  khá: 1.048/3.610, tỷ lệ: 29,03%; trung bình: 233/3.610, tỷ lệ: 6,18%; yếu: 7/3.610, tỷ lệ: 0,19%. 
35Giảm 02 trường so với đầu năm học 2021-2022, do giải thể trường MNTT Hoa Thủy Tiên và sáp nhập 

trường THCS A Ninh và THCS Nguyễn Huệ thành trường THCS xã Đăk Mar  
36Số trẻ 6 tuổi vào học lớp 1: 1903/1903, tỷ lệ 100%. Số trẻ 11 tuổi hoàn thành CTTH: 1727/1835, tỷ lệ 94.11%. 

Số trẻ 11 tuổi đang học tiểu học: 108/1835, tỷ lệ 5.89%. Số trẻ 11-14 tuổi hoàn thành CTTH: 6748/6892, tỷ lệ 

97.91%. Trẻ 14 tuổi hoàn thành CTTH: 1573/1575, tỷ lệ 99.87%. Huy động số trẻ khuyết tật có khả năng học tập 

ra lớp:108/135, tỷ lệ 80%. 
37Trên địa bàn huyện có 23 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 51,16% (trong đó mầm non 9/16 trường, 

chiếm tỷ lệ 56,25%; tiểu học 10/14 trường, chiếm tỷ lệ 71,42%; THCS 3/8 trường, chiếm tỷ lệ 37,50%; 

TH&THCS 1/5 trường). 
38 Tính đến nay, toàn huyện Đăk Hà có 701 phòng học; trong đó: Kiên cố: 288 phòng; Bán kiên cố: 393 phòng; 

Tạm, mượn, nhờ: 20 phòng; Phòng học dùng cho bộ môn: 38 phòng. 
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- Tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Huyện ủy. Đồng thời, chủ 

động giám sát và kiểm soát tốt các dịch bệnh khác (Như cúm mùa, dại, sởi, thủy 

đậu, bạch hầu, tay chân miệng, sốt xuất huyết...), thực hiện tốt công tác chăm sóc 

sức khỏe cho nhân dân, tránh xảy ra tình trạng dịch chồng dịch. Tiếp tục nâng cao 

chất lượng y tế cơ sở, chất lượng khám, chữa bệnh, duy trì 100% trạm y tế có bác 

sĩ; 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Các thủ tục khám, chữa bệnh 

được đơn giản hóa; xây dựng phong cách phục vụ văn minh, thân thiện; ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT tại 100% 

các khoa, phòng, Trạm Y tế các xã, thị trấn. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm được tăng cường.  

- Tình hình dịch sốt xuất huyết: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương, tích cực, chủ động chỉ đạo và tổ chức 

triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết 

Dengue. Tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác vệ sinh môi trường - 

diệt lăng quăng/bọ gậy trên địa bàn. Thực hiện phun hóa chất tại địa bàn xuất 

hiện ổ dịch. Ghi nhận từ đầu năm đến nay là 148 ca, tăng 51 ca so với vùng kỳ 

năm ngoái. 

c)Về lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo 

- 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 độ39. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và đảm bảo an sinh xã 

hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 202240. 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, của UBND 

tỉnh và của UBND huyện tặng đối tượng người có công nhân kỷ niệm 75 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)41. Tiếp nhận và cấp 36.765 kg 

                                           
39Tổng số đối tượng người có công hiện nay đang quản lý là 655 người. Tổng kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp 

người có công với cách mạng hàng tháng, trợ cấp một lần đến tháng 8/2022 là 11.731.534.000 đồng; Tổng số đối 

tượng bảo trợ xã hội và nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp hiện đang quản lý đến thời điểm báo cáo là 2.552 

người. Tổng số tiền chi trợ cấp thường xuyên, một lần cho đối tượng bảo trợ xã hội và nghệ nhân ưu tú có thu 

nhập thấp hàng tháng đến thời điểm báo cáo là: 10.457.680.000 đồng. Thực hiện hỗ trợ chi điều dưỡng tại nhà 

cho 181 đối tượng với số tiền 264.549.000 đồng, đồng thời phối hợp thông báo tổ chức đưa đón 47 đối tượng 

tham gia điều dưỡng tập trung tại Trung Tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh và các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, 

Bình Định do sở Lao động – TB&XH tỉnh tổ chức. Xét chọn lập danh sách 04 đối tượng đi tham quan Thủ Đô 

và thăm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo chỉ tiêu được phân bổ hằng năm trên địa bàn huyện và 01 đối tượng 

người có công tiêu biểu tham dự Hội nghị tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh 

liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)đồng. Triển khai đăng ký danh sách điều dưỡng tập trung, tại nhà năm 2022 cho 

232 đối tượng với số tiền thực hiện là 413.632.800 đồng gửi Sở LĐ-TB&XH tỉnh phê duyệt theo quy định. Xét 

chọn lập danh sách đối tượng đi tham quan Thủ Đô và thăm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo chỉ tiêu được phân 

bổ trên địa bàn huyện có 04 đối tượng 
40Công tác thăm hỏi, tặng quà: 7.865 suất quà với số tiền 3.206.855.000 đồng, cụ thể: Quà cấp Trung ương: 

758 suất quà với số tiền 258.600.000 đồng; Quà cấp tỉnh: 3.302 suất quà với số tiền 1.847.000 đồng; Quà 

cấp huyện: 2.764 suất với số tiền 781.200.000 đồng; Quà cấp xã, thị trấn: 390 suất với số tiền 62.555.000 

đồng; Quà xã hội hóa: 651 suất với số tiền 257.500.000 đồng; Vận động, ủng hộ bánh chưng xanh: 

34.296.000 đồng 
41 Trong đó: Qùa 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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gạo để hỗ trợ cho 573 hộ/2.451 khẩu trên địa bàn huyện có nguy cơ thiếu đói dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần và ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh năm 2022 đến 

tay người dân đảm bảo trước tết Nguyên đán và 23.685 kg gạo Chính phủ cho 

371 hộ/1.579 khẩu cho các hộ có nguy cơ thiếu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022. 

- Xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện Tiểu dự án 3 trong Dự án 5 

Thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.Triển khai kế hoạch đào tạo nghề 

cho người lao động năm 2022 trên địa bàn huyện với 340 người (Bao gồm nông 

nghiệp và phi nông nghiệp). 

- 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 theo tiêu chí 

thu nhập được hỗ trợ tiền điện quý I+II/2022 với số tiền là 885.005.000 đồng. 

Triển khai điều chỉnh Kế hoạch giảm nghèo năm 202242. Chỉ đạo rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới trong năm năm 2022 do tác động tiêu cực 

của dịch bệnh Covid-19, thiên tai để kịp thời thực hiện các chính sách giảm 

nghèo, an sinh xã hội trong năm theo quy định. 

d) Văn hóa - Thể thao; Thông tin - Truyền thông; Khoa học công nghệ. 

- Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với các hình thức phong phú; nội 

dung tập trung cho công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện, hoạt động mừng Đảng mừng 

Xuân năm 2022; phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết… 

- Các giá trị văn hóa của dân tộc tiếp tục được bảo tồn, gìn giữ và phát 

huy(43). Các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa tiếp tục được bảo tồn, khôi 

phục. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy 

trì44; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được đẩy mạnh thực hiện.  

- Phối hợp cùng đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

khảo sát lắp đặt hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin tại 

xã Ngọk Réo và Đăk Hring. Phối hợp với Thanh tra sở Văn hóa, Thể thao và 

                                           
42 Dự kiến số hộ nghèo năm 2022 là 2.052 hộ, tỷ lệ hộ nghèo 11.17%, tỷ lệ giảm là 3.7% 
(43) Tổ chức trao tặng cồng chiêng cho 02 thôn (thôn Kon Pông và thôn Mnhuô Mriang) của xã Đăk Ui; xây 

dựng Kế hoạch mở lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho các thôn dân tộc thiếu số trên địa bàn huyện 

năm 2022. Thành lập đoàn nghệ nhân tham gia Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực 

Trường Sơn – Tây Nguyên lần thứ III, năm 2022 tại Măng Đen; Ban hành các Kế hoạch: trao tặng cồng 

chiêng cho các thôn dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2022; mở lớp truyền dạy cồng chiêng, múa 

xoang cho các em thanh thiếu niên tại các thôn dân tộc thiểu số; tổ chức hội thi cồng chiêng, xoang trên địa 

bàn huyện năm 2022; bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn huyện; tuyên truyền, tham gia các hoạt động tại Diễn đàn Du lịch Kon Tum – Tiềm năng và 

triển vọng năm 2022. 
44 Ban hành kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 trên 

địa bàn huyện; Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 04/03/2022 của Ủy ban nhân huyện Đăk Hà về việc nâng 

cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa huyện giai đoạn 2021-

2026; Họp bình xét và báo cáo kết quả bình xét, xây dựng, giữ vững cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 

2021. 
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Du lịch tỉnh tổ chức kiểm tra về quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, di tích 

và quảng cáo trên địa bàn huyện Đăk Hà. 

- Tổ chức các hoạt động Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022, Đại hội Thể 

dục thể thao huyện Đăk Hà lần thứ VII. Tham gia Liên hoan diễn xướng dân gian 

văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên lần thứ III, năm 2022 

tại Măng Đen. Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số huyện 

Đăk Hà lần thứ I năm 2022. 

- Triển khai ban hành các quy định nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm 

mang Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà’’ huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum (Quy chế cấp và sử dụng tem, nhãn hiệu chứng nhận, thu hồi quyền sử 

dụng nhãn hiệu…; Bộ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm). Duy trì, áp dụng 

HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 

các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện năm 2022. Báo cáo sơ kết 01 năm 

thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 11/01/2021 của Ban chấp hành 

Đảng bộ huyện khóa VI về lãnh đạo và phát triển thương hiệu “Cà phê Đăk 

Hà’’ vươn tầm quốc tế giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. 

e. Tình hình triển khai các chính sách dân tộc 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng 146 xuất quà cho người có uy tín trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện, với tổng số tiền là 72,928 triệu 

đồng; Trong đó: đợt 1 nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 (74 suất 

quà/74 người với số tiền là 37 triệu đồng); đợt 2 nhân dịp lễ Quốc khánh 02/9/2022 

(số 72 suất quà/72 người, với số tiền là 35,928 triệu đồng). Phối hợp với Ủy ban 

Dân tộc Trung ương và Ban Dân tộc tỉnh thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết năm 

2022 cho 04 cơ quan, đơn vị và 135 đối tượng là người có uy tín trong vùng đồng 

bào DTTS; nhân sĩ trí thức tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS; hộ gia đình chính 

sách, học sinh người DTTS có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 133 triệu 

đồng. 

- Triển khai rà soát, đăng ký nội dung thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất theo chuỗi giá trị và hỗ trợ DTTS còn nhiều khó khăn thuộc Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2022-2025; triển 

khai rà soát, lập danh sách đối tượng có nhu cầu vay vốn từ các chính sách ưu đãi 

thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi 

giai đoạn 2021-202545, thực hiện năm 2022.  Rà soát, đăng ký chỉ tiêu, nhiệm vụ 

và danh mục thực hiện các Dự án thuộc Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - 

xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2022-2025, thực hiện năm 2022. Ban hành kế 

hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện 

Đắk Hà (Nguồn vốn sự nghiệp)46. Đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương 

                                           
45 Công  văn số 1091/ UBND-VX ngày 09/5/2022 của UBND huyện về rà soát lập danh sách đối tượng có nhu 

cầu vay vốn từ các chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và 

miền núi giai đoạn 2021-2025. 
46 Kế hoạch số 214/KH-UBND, ngày 26/8/2022 của UBND huyện. 
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triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện chỉ tiêu về đất ở, 

đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn47. Tính đến ngày 

31/8/2022: tổng số hộ DTTS trên địa bàn là 8.114 hộ, trong đó số hộ DTTS có 

đất ở là 8.098 hộ/8.114 hộ, chiếm 99,80; số hộ DTTS có đất sản xuất là 7.994 

hộ/8.114 hộ, chiếm 98,52%. 

3. Công tác nội vụ; quốc phòng, an ninh 

a) Cải cách hành chính, cải cách tư pháp 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản 

mới ban hành 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 tịch.  

 - Công tác kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL luôn được chú trọng, góp 

phần đảm bảo các văn bản QPPL và các văn bản khác khi ban hành được thống 

nhất, đồng bộ, nhất quán, minh bạch và khả thi. UBND huyện ban hành Quyết 

định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân huyện Đăk Hà ban hành hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2021 với 

10 văn bản.  

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

- Chỉ đạo tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn 

huyện, kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính năm 2022. Tiến hành 

kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính tại 05 xã (Hà Mòn, Đăk La, 

Đăk Ui, Ngọk Wang, Ngọk Réo)(48). 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. 

- 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 xã49 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 huyện50 theo quy định. 

                                           
47 Công văn số 357/UBND-.TH, ngày 18/02/2022 của UBND huyện.  
48) Công văn 792/UBND-CCHC, ngày 05/4/2022 về việc khắc phục các khuyết điểm sau kiểm tra đột xuất của 

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính.  
49Quyết định tuyển dụng 12 công chức cấp xã (trong đó 02 trường hợp tuyển dụng trong trường hợp đặc 

biệt, 10 trường hợp tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển. Quyết định điều động 04 công chức; bố trí lại 

chức danh 01 công chức. 
50Quyết định chuyển đổi chức danh nghề nghiệp đối với 25 viên chức các đơn vị sự nghiệp. Quyết định điều động 

đối với 01 công chức phòng Giáo dục và Đào tạo đến công tác tại trường học theo nguyện vọng. Quyết định 

chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 đối với 13 viên chức kế toán các đơn vị trường học; tiếp nhận 18 viên 

chức xin chuyển đến. Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Minh Dũng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn; Quyết định tiếp nhận và bố trí công tác đối với ông Đoàn Xuân Tùng, chuyên viên Văn phòng 

Huyện ủy đến công tác tại phòng Kinh tế và Hạ tầng; Quyết định điều động bà Đặng Thị Trinh đến công tác tại Huyện 
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Quyết định giao biên chế và hợp đồng 68 cho các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện. 

c. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí 

- Công tác thanh tra được thực hiện đúng quy định. Đã tổ chức thực hiện 

xong 04 cuộc thanh tra tại 04 đơn vị51 trực thuộc. Qua thanh tra, đã phát hiện 

một số sai phạm, đồng thời kiến nghị xử lý thu hồi tiền nộp ngân sách nhà 

nước52.  

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thường xuyên được 

quan tâm triển khai thực hiện. UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và UBND các 

xã, thị trấn đã duy trì tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo 

quy định53. Đơn khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh của công dân đã được 

xử lý, thụ lý giải quyết theo đúng quy định. Tiếp nhận 24 lượt công dân đến 

kiến nghị, phản ánh UBND huyện; UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, 

ngành chức năng huyện đã xem xét, trả lời cho công dân biết kết quả là 22 lượt. Tiếp 

nhận 205 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (Cấp huyện tiếp 

nhận 92 đơn, cấp xã tiếp nhận 113 đơn); đến nay, UBND huyện; UBND các xã, 

thị trấn và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan đã xem xét, giải quyết xong 

đối với 189 đơn (Đạt tỷ lệ: 92,19%), còn 16 đơn đang trong thời gian giải quyết 

(UBND huyện: 9 đơn; UBND các xã, thị trấn: 7 đơn). Nội dung chủ yếu liên 

quan đến đất đai, đường giao thông, hợp đồng dân sự, bồi thường, chế độ 

chính sách và nội dung khác.  

d. Quốc phòng, an ninh  

- 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.Tổ chức Lễ đón nhận 129 quân nhân hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự, trở về xây dựng quê hương. Tổ chức Lễ giao, nhận quân 

năm 2022 cho 123 công dân nhập ngũ (105 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự 

và 18 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân). Triển khai thực hiện công 

tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 trên địa bàn 

huyện. Triển khai công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022. Tổ chức 

huy động, tiếp nhận, bàn giao 769 quân nhân dự bị cho đơn vị nhận nguồn tổ 

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

                                                                                                                                    
ủy; Tiếp nhận bà Phan Thị Thanh Hiền, Phó Trưởng phòng Tư pháp, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Lao 

động TBXH; Bổ nhiệm ông Huỳnh Anh Khoa, chuyên viên phòng  Kinh tế và Hạ tầng giữ chức vụ Phó Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường. 
51UBND xã Đăk Ui; UBND xã Đăk Hring; Trường Mầm non Sơn ca; Trường TH&THCS xã Ngọk Wang. 
52UBND xã Đăk Ui thực hiện việc thu hồi nộp ngân sách số tiền 3.260.000 đồng. 
53 Số ngày tổ chức tiếp công dân: 388 ngày tiếp công dân, trong đó: cấp huyện: 25 ngày; cấp xã: 363 ngày/11xã 

(cấp huyện: Chủ tịch huyện tiếp 25/25 ngày; cấp xã: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp 363/363 ngày). 
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- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, kịp thời nắm bắt, 

xử lý đối với những vấn đề phát sinh ở cơ sở(54).Chỉ đạo các đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các 

hoạt động Pháp luân công. 

(Có Phụ biểu các chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng đầu năm 2022 kèm theo) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm:  

Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm 2022, mặc dù phải đối mặt với những 

khó khăn, giá vật tư nông nghiệp tăng cao so với mọi năm tác động tiêu cực đến 

mọi mặt đời sống 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, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với lộ trình đề ra; chính sách 

an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm thường xuyên; 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. Triển khai hiệu quả các chương trình, 

chính sách, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

2. Hạn chế 

- Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai hoạt động khai thác 

khoáng sản của một số địa phương có nơi chưa chặt chẽ. Việc giải quyết thủ 

hành chính về lĩnh vực đất đai còn chậm. 

- Việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến triển khai Dự án 

“Tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu của Công ty 

cổ phần tập đoàn Mavin” còn gặp những khó khăn, vướng mắc.  

- Số ca mắc dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 

2021 (Đến nay đã được khống chế). 

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, Kết luận 1663-KL/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tại một số địa phương, đơn vị chưa nghiêm túc. 

3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân khách quan: 

- Hiện nay đang bước vào thời điểm mùa mưa kèm theo các diễn biến bất 

thường của thời tiết (Nhiệt độ môi tường ấm hơn) là điều kiện thuận lợi cho 

muỗi truyền bệnh SXHD, sinh sôi và phát triển. Tập quán trữ nước, dùng nhiều 

vật dụng để trữ nước không đúng cách là điều kiện thuận lợi cho muỗi Aedes 

                                           
(54) Góp ý giải quyết đơn của Toà Giám mục Kon Tum xin xây dựng mới, điều chỉnh diện tích, vị trí xây 

dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Đăk Mút, xã Đăk Mar; chỉ đạo UBND các 

xã, thị trấn báo cáo thực trạng hoạt động của các dòng tu và báo cáo kết quả về Sở Nội vụ tỉnh theo quy 

định; Báo cáo các hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài; Báo cáo việc rà soát các cơ sở nhà, đất có nguồn gốc tôn 

giáo mà các đơn vị, địa phương đang quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện; Chỉ đạo UBND xã Đăk Mar nghiêm túc 

kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc chưa có biện pháp phù hợp trong quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã, 

đồng thời, xây dựng kế hoạch, phương án xử lý dứt điểm tình trạng tụ tập đông người sinh hoạt tôn giáo trái 

pháp luật trên địa bàn xã. 
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Aegypti, lăng quăng/bọ gậy phát triển. Người dân còn trông chờ vào việc phun 

hóa chất mà chưa chú trọng đến việc loại bỏ và xử lý các ổ chứa lăng quăng/bọ 

gậy. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. 

- Quá trình lập quy hoạch hoạch chi tiết kéo dài. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng 

phải cân đối được nguồn vốn, khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn cho dự án. 

Quá trình lập hồ sơ trình Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, 

xác định giá khởi điểm đề nghị xác định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử 

dụng đối với các lô (Thửa) đất nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2021 kéo dài.  

Tình hình giá cả liên quan đến chuyển nhượng đất đai tăng đột biến. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan: 

- Một số cơ quan, địa phương chưa thật sự chủ động, quyết liệt, sâu sát 

trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu các đơn vị chưa được phát huy đầy đủ.  

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng đất của người dân trên địa bàn 

chưa được các xã, thị trấn quan tâm thường xuyên; khi phát hiện thì việc xử lý 

thiếu kiên quyết, không dứt điểm. 

- Số lượng hồ sơ đất đai tiếp nhận hiện nay trên địa bàn huyện tương đối 

lớn; việc giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực đất đai phải gắn với hiệu chỉnh và cập 

nhật dữ liệu địa chính, do vậy khi tiếp nhận hồ sơ phải tiến hành đo đạc lại, 

trong khi cơ sở vật chất của Văn phòng đăng ký đất đai huyện chưa được đầu tư 

đúng mức nên ảnh hưởng rất lớn đến thời gian giải quyết hồ sơ cho công dân. 

- Nhận thức của một số hộ chăn nuôi còn hạn chế trong khâu vệ sinh môi 

trường, tiêu độc khử trùng; các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chuồng trại thô sơ ẩm. Thời 

tiết đang chuyển mùa, súc đề kháng đàn vật nuôi giảm tạo điều kiện thuận lợi 

cho mầm bệnh tấn công. 

- Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế cơ quan 

của một bộ phận cán bộ, công chức có lúc chưa nghiêm túc. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHỮNG THÁNG CUỐI 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 73/NQ-HĐND, ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện 

về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022. 

- Tiếp tục chỉ đạo nhân dân sản xuất tăng năng suất, chất lượng, hiệu 

quả. Tăng cường công tác 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, triển khai các 

biện pháp phòng chống thiên tai, bão lũ năm 2023.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn huyện. Thực hiện có hiệu quả công tác quy 

hoạch, quản lý quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 
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hóa;quy hoạch một số khu chăn nuôi tập trung để phát triển đàn gia súc trên địa 

bàn gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng hợp lý phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng các vùng phát triển diện tích chuyên canh sản 

phẩm chủ lực của huyện (Cây cà phê, cao su, sắn, lúa). Tiếp tục phát triển cây ăn 

quả, cây mắc ca trên địa bàn. Triển khai thực hiện Đề án phát triển cây ăn quả, 

cây mắc ca trên địa bàn  

- Thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao ứng dụng 

khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và 

phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi; tập trung thực hiện khôi phục đàn gia 

súc; phát huy lợi thế nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại lòng hồ thủy điện Plei 

Krông và các lòng hồ, đập.  

- 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. 

- Tiếp tục thực hiện kêu gọi thu hút đầu tư trên địa bàn về sản xuất 

nghiệp, chế biến, chăn nuôi, du lịch… 

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

lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ, 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. Hoàn thiện việc lập Quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn 

Đắk Hà, huyện Đắk Hà đến năm 2035; Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết trung tâm thị 

trấn Đắk Hà (Khu vực Đông Bắc trung tâm thị trấn Đắk Hà); Đồ án Quy hoạch chi 

tiết xây dựng làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đắk Hà; 

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

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia55. 

Tiếp tục xây dựng các xã đạt nông thôn mới theo lộ trình, phấn đấu đến cuối 

năm 2022 xã ĐăkUi, Ngọk Wang đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng thôn 

(làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với tiếp tục thực 

hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng 

bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo 

bền vững" trên địa bàn huyện. 

- 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 tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện.  

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

                                           
55 Về xây dựng nông thôn mới; về giảm nghèo; về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi. 
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- Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về 

giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. 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. Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức 

lại các đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai thực hiện sắp xếp các điểm trường 

lẻ các cấp học trên địa bàn huyện. Đồng thời điều chỉnh lộ trình kế hoạch sáp 

nhập các trường tiểu học thuộc địa bàn các xã Đăk Pxi, Ngọc Réo nhằm đảm với 

kế hoạch xây dựng nông thôn mới. 

- 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. Triển khai 

rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022. Triển khai đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn năm 2022 trên địa bàn huyện đạt kế hoạch giao56. 

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

người dân; tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh trên người nhất là dịch Covid-19, sốt xuất huyết Dengue, nâng cao ý 

thức người dân tham gia tiêm đầy đủ các mũi vắc xin nhắc lại phòng, chống 

Covid-19. 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. Thực hiện tốt công tác 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và tuyên 

truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đó 

tập trung tuyên truyền tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tình 

hình dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết… Tổ chức kiểm tra, đánh giá, bình xét 

thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2022.  

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

cường công tác giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn 

huyện. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh  

tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021-2025. Triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc 

thiểu số có đất ở và có đất sản xuất năm 2023. 

3. Lĩnh vực nội chính, xây dựng chính quyền 

- 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. 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 

                                           
56 Chỉ tiêu đào tạo 340 lao động 
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tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao trình độ, kỹ 

năng xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo của cán bộ cơ sở. 

- 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. Tiếp tục 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; đẩy mạnh thông 

tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người sử mạng xã hội trong ứng 

xử, viết bài, phát ngôn, điều chỉnh hành vi và tạo thói quen tích cực, góp phần 

xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. 

- 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. Tổ chức 

đánh  giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý và đánh giá, phân loại công 

chức, viên chức năm  2022. 

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về tình hình 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- BTV Huyện ủy (b/c); 

- Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Lãnh đạo, CVVP; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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