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I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kinh tế 

1.1. Sản xuất nông nghiệp 

- Tổng diện tịch gieo trồng cây hàng năm vụ mùa ước là 6.854,02 ha tăng 

7,88% so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích cây lâu năm là 22.236,61 ha tăng 

0,92% so cùng kỳ năm trước, đạt 98,02% kế hoạch1; diện tích tăng do trồng mới 

trong kỳ. Trong tháng 10 có xảy ra bệnh thông thường trên cây trồng nhưng với tỷ 

lệ thấp, gây hại nhẹ, rải rác ít ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng2. 

- Tổng đàn gia súc 25.906 con3, 86,96% kế hoạch. Tổng đàn gia cầm 

385.950 con, đạt 117,28% kế hoạch. Trong kỳ chưa phát hiện có hiện tượng 

dịch ở gia cầm. 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 276 ha4, đạt 87,34% kế hoạch, số lồng nuôi 

thủy sản là 48 lồng. Tổng sản lượng thủy sản là 4.100 tấn, đạt 91,12% kế hoạch 

(Trong đó: Sản lượng nuôi trồng là 3.600 tấn, sản lượng khai thác là 500 tấn). 

Trong kỳ không có dịch bệnh thủy sản xảy ra. 

-  Các Chốt BVR liên ngành tiếp tục được duy trì tại các địa phương; 

hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn được giao rừng tiếp tục duy trì các chốt, xây 

dựng kế hoạch thường xuyên tuần tra, kiểm tra đối với diện tích rừng được giao. 

Trong tháng các xã đã thực hiện 05 cuộc tuần tra, truy quét với 26 thành viên 

tham gia, qua các đợt kiểm tra, truy quét không phát hiện vi phạm Luật Lâm 

nghiệp trên địa bàn.  

1.2. Xây dựng Nông thôn mới 

- Đến nay số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 5 xã5. Theo kế hoạch năm 

2022 có 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (Xã Ngọk Wang và xã Đăk Ui), đến 

nay 02 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. 

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình OCOP. Hiện nay, 

có 20 ý tưởng sản phẩm của 12 chủ thể sản xuất đăng ký danh mục ý tưởng giai 

đoạn 2022 - 2025 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. 

                                           
1 Trong đó: cây cà phê 12.267,03 ha, đạt 98,69 % so với kế hoạch; cây cao su là 7.779,63 ha đạt 100,9% so với kế hoạch; cây ăn quả 

là 1855 ha đạt 96,61% so với kế hoạch; cây mắc ca là 322,97 ha đạt 59,37% so với kế hoạch; cây lâu năm khác 11,98 ha 
2 Trên cây lúa vụ Mùa: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy, bệnh khô vằn, đạo ôn lá, rầy; Trên cây sắn: bệnh khảm lá sắn gây 

hại rải rác tại các xã. Trên cây cà phê: bọ cánh cứng, rệp sáp, rệp vảy, mọt đục qur, bệnh khô cành khô quả, đốm mắt cua, 

thán thư, nấm hồng, tuyến trùng rễ gây hại rải rác trên một số diện tích cà phê già cỗi, tái canh địa bàn thị trấn, Đăk Mar, Hà 

Mòn… 
3 Tổng đàn trâu là 1165 con; đàn bò là 6.772 con; đàn lợn là 14.750 con; đàn dê 3.219 con 
4 Diện tích ao hồ nhỏ là 134 ha, diện tích nuôi trồng mặt nước lớn 142 ha 
5 Xã Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La, Đăk Ngọk, ĐăkHring. 
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1.3. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ:  Hoạt 

động công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ trong tháng 

tiếp tục ổn định. Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị liên kết “4 nhà” gắn với 

gặp mặt Doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam và tổ chức Phiên chợ 

Nông nghiệp sạch (lần 02) 6. 

1.4. Thu, chi ngân sách: Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 

21/10/2022 là: 467.208,17 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 

414.367,20 triệu đồng, đạt 83,81 so với dự toán tỉnh giao và đạt 81,23% so với 

dự toán huyện giao7. Chi ngân sách địa phương đến ngày 21/10/2022 là: 

397.202,38 triệu đồng, đạt 79,6% so với nhiệm vụ chi năm 2022.  

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

dựng cơ bản 

- Trong tháng, cấp giấy phép xây dựng cho 03 trường hợp(8). Tổng hợp tiếp 

thu và giải trình ý kiến tham gia vào Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch 

chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà đến năm 2035. Thống nhất chủ trương quy 

hoạch chung xây dựng xã Đăk Pxi, xã Ngok Réo. Xin ý kiến Sở Xây dựng về 

nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà đến năm 2030. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp xử lý sự cố cống thoát nước bị tắc khi 

trời mưa to gây nước tràn lên mặt đường tại khu vực tượng đài huyện Đăk Hà. 

1.6. Phát triển các thành phần kinh tế 

- Giải quyết 27 hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh (số liệu 

từ 20/9/2022 - 20/10/2022): 15 hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh9, 08 hồ 

sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, 02 hồ sơ chấm dứt hoạt động 

hộ kinh doanh, 01 hồ sơ đăng ký thành lập HTX, 01 hồ sơ đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký HTX. 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. 

- Triển khai rà soát, tổng hợp hồ sơ và đề cử doanh nghiệp, doanh nhân tham 

gia chương trình “Doanh nghiệp Văn hóa với sự trường tồn cùng Dân tộc Việt 

Nam”. Rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng tại 

các hợp tác xã trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 

13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Phổ biến thông tin hỗ trợ tài chính đối với 

doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà soát, đề 

xuất cập nhật, bổ sung Danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2030 (lần 3). 

1.7. Tài nguyên - Môi trường  

                                           
6  Đang điều chỉnh thời gian tổ chức phù hợp. 
7 Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn là 144.299,01 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là  92.762,55 

triệu đồng); Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 280.973,4 triệu đồng; Thu chuyển nguồn: 38.879,54 triệu đồng; Thu 

kết dư từ ngân sách là 1.601,7 triệu đồng; Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên là 1.454,51 triệu đồng. 
8 Vùng đô thị là 03 trường hợp; Vùng nông thôn là 0 trường hợp. 

9 02 hồ sơ trực tuyến, 13 hồ sơ nhận trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả huyện. 
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- Công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 13 

trường hợp(10) với tổng diện tích 47.885,4m2… Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng, từ mục đích đất nông nghiệp sang mục đích đất ở đối 37 trường hợp(11) với 

tổng diện tích 81.441,59m2. 

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

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

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

1.8. Đầu tư công:  
- 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 đồng12 (Kế hoạch vốn đã bố trí chi tiết đến thời 

điểm báo cáo là 40.425 triệu đồng13).  

- Thực hiện và giải ngân đến 20/10/2022 là 30.612 triệu đồng, đạt 69,7% so 

với kế hoạch vốn đã bố trí chi tiết (Đạt 94,2% so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao 

và đạt 71,1% so với kế hoạch vốn HĐND huyện giao). Ước thực hiện và giải ngân 

hết niên độ năm 2022 đạt 100% kế hoạch vốn giao.  

2. Văn hóa - xã hội 

2.1. Về Giáo dục và Đào tạo: 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, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục, đào tạo năm 

học 2022 - 2023 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức dạy và học đầu 

năm các cơ sở giáo dục MN, MG, TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện. Chỉ 

đạo các đơn vị trường tiếp tục cập nhật số liệu PCGD-XMC năm 2022 vào file dữ 

liệu để có cơ sở cập nhật lên hệ thống trực tuyến của Bộ GD&ĐT. Tham mưu xây 

dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, giai đoạn 2022 - 2025 

trên địa bàn huyện”. 

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

tạo nghề:  

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

đảm bảo cho các đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp kịp thời và đúng 

chế độ14.  

- Triển khai Kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định 

hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022; Phê duyệt hỗ trợ 

tiền điện hộ có đối tượng hộ nghèo quý III/2022 của các xã, thị trấn với tổng số 

tiền 446.655.000 đồng. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Bảo hiểm xã 

                                           
10 Trong đó có 02 trường hợp đất ở với diện tích 313 m2 và 11 trường hợp đất nông nghiệp 47.572,4 m2. 
11 Thị trấn Đăk Hà 11 trường hợp với diện tích 4.325 m2; xã Đăk La 13 trường hợp với diện tích 2660 m2; xã NgọcWang 04 

trường hợp với diện tích 770m2; xã Đăk Mar 03 trường hợp với diện tích 1.100 m2; xã Hà Mòn 01 trường hợp với diện tích 

600m2;  xã Đăk Ngọk 01 trường hợp với diện tích 250m2; xã Đăk Hring 01 trường hợp với diện tích 400m2; xã Đăk Pxi 01 

trường hợp với diện tích 400m2; xã Đăk Ui 01 trường hợp với diện tích 300m2. 
12 Trong đó: Kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao là 32.507 triệu đồng; kế hoạch vốn HĐND huyện giao 43.067 triệu đồng (tăng thêm đối 

với nguồn thu tiền sử dụng đất là 10.560 triệu đồng), còn lại là kế hoạch vốn bổ sung, chuyển nguồn, kéo dài. 
13 Kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết là 17.641 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). 
14 Tổng số đối tượng người có công hiện nay đang quản lý là 655 người. Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tháng 

10/2022 với số tiền là 1.456.405.000 đồng. Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội hiện đang quản lý đến thời điểm báo cáo là  

2.966 người, Thực hiện chi trả trợ cấp tháng 10/2022 với số tiền 1.844.920.000 đồng.  
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hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát tăng, giảm thẻ BHYT cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ DTTS, người sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn đảm 

bảo người dân được khám chữa bệnh kịp thời. 

- Triển khai Kế hoạch điều tra thu thập thông tin Cung – Cầu lao động năm 

2022 đảm bảo đúng tiến độ; xây dựng Kế hoạch điều tiết lao động trong niên vụ 

thu hái cà phê năm 2022. Giới thiệu Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất khẩu lao 

động và chuyên gia triển khai tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng tại Nhật Bản năm 2022. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc 

làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

Đăk Hà năm 2022. Tiếp tục tổ chức tuyển sinh thêm 03 lớp đào tạo nghề phi 

nông nghiệp tại 03 xã Đăk Long, Đăk Mar và Đăk Pxi với 81 chỉ tiêu lao động, 

dự kiến kinh phí thực hiện 150 triệu đồng. 

2.3. Công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân: Triển khai 

hoạt động phòng chống dịch, thường xuyên bám sát cơ sở, giám sát dịch tễ, 

triển khai tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động. Tổ chức giám sát chặt chẽ 

tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện.  

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

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

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

vụ chính trị của địa phương. 

- Tổ chức thành công Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số 

huyện Đăk Hà lần thứ Nhất năm 2022. Trao tặng cồng chiêng tại thôn Kon Đao 

Yôp, xã Đăk Long. Tổ chức xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa vùng di dân 

tái định cư thủy điện đối với đồng bào dân tộc Ba Na tại thôn (làng) Đăk Mǔt, 

xã Đăk Mar  huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. 

2.5. Chính sách dân tộc: Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác truyền 

thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà; Kế 

hoạch thực hiện Đề án của UBND tỉnh và 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 DTTS tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn 

huyện15; Kế hoạch Triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;  giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 

2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà16; Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung về đào 

tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp, 

thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 của Chương trình17. 

3. Công tác nội chính 

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

phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. 

Thường xuyên bố trí lực lượng bám địa bàn, tăng cường công tác tuần tra 

                                           
15 Kế hoạch số 230/KH-UBND, ngày 03/10/2022 của UBND huyện. 
16 Kế hoạch số 238/KH-UBND, ngày 07/10/2022 của UBND huyện. 
17 Kế hoạch số 245/KH-UBND, ngày 13/10/2022 của UBND huyện. 
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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.  

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

dân, tiếp nhận đơn, thư 

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

tầng lớp nhân dân. Tiếp nhận và giải quyết các việc về hộ tịch đảm bảo đúng 

trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về hộ tịch18. Trong tháng, không có vụ 

việc yêu cầu  hòa giải; phát sinh 01 vụ việc19 xử lý vi phạm hành chính thuộc 

lĩnh vực an toàn thực phẩm. 

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

ngành quan tâm. Trong tháng 10/2022, trên địa bàn huyện tiếp nhận 0120 lượt 

công dân đến kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 12 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân (cấp huyện: 07 đơn21; cấp xã: 05 đơn22). 

- Lĩnh vực thanh tra, phòng chống tham nhũng: Đã hoàn thành thanh tra 

trực tiếp tại 01 đơn vị23, đồng thời xây dựng Kết luận thanh tra. Tiếp tục tổ chức 

01 cuộc thanh tra đột xuất về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất đối với 

09 hộ gia đình (chưa được cấp GCNQSDĐ) tại thôn Đăk Rơ Wang xã Đăk Pxi, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum24. 

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

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

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

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

xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo hướng chuẩn hoá25; 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 huyện26 theo quy định. 

Thành lập Ban Đề thi của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người 

dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 

                                           
18 Kết quả trong tháng 10 năm 2022: Thực hiện đăng ký khai sinh: 208 trườnng hợp; khai tử: 39 trường hợp; kết hôn: 58 

trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân: 169 trường  hợp; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 47 trường hợp. Thực hiện 

chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ tiếng Việt: 11.260 trường hợp; chứng thực chữ ký: 451 trường hợp; chứng thực 

hợp đồng giao dịch: 177 trường hợp. 
19 Xã Đăk Ui. 
20 Qua tổ chức tiếp công dân đã tiếp nhận 01 lượt ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân về lĩnh vực đất đai. Kết quả đến 

nay đơn vị chức năng có liên quan đã có văn bản giải quyết, trả lời đối với nội dung ý kiến kiến nghị và gửi trực tiếp cho 

công dân được biết kết quả 
21 Đối với 03 đơn thuộc thẩm quyền: UBND huyện, các ngành chức năng đang trong thời gian giải quyết, trả lời cho công 

dân. Đối với 04 đơn không thuộc thẩm quyền: 01 đơn không đủ điều kiện xử lý tuy nhiên đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh 

phục vụ công tác quả lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục, đã chuyển Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kiểm tra, xác minh, làm 

rõ nội dung đơn phản ánh theo thẩm quyền. Đồng thời, đã ban hành văn bản trả lại 03 đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn 

đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định. 
22 Đến nay, các xã thị trấn đã giải quyết, trả lời xong 04 đơn, còn 01 đơn đang trong thời gian kiểm tra, xác minh, giải quyết. 
23 UBND xã ĐăkLa 
24 Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà về thành lập Đoàn Thanh tra 

liên ngành về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất tại thôn Đăk Rơ Wang xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
25 Quyết định tiếp nhận và điều động 01 công chức cấp xã; quyết định sắp xếp bố trí lại chức danh đối với 02 công chức cấp 

xã; nâng bậc lương cho 01 cán bộ cấp xã 
26 Quyết định tiếp nhận và bố trí công tác 1 công chức mới tuyển dụng; Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Đoàn Thị Đức, chuyên 

viên phòng Tài nguyên và Môi trường giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh 

Toản, viên chức Trung tâm VHTTDLTT giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm VHTTDLTT; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối 

với 27 giáo viên tiểu học được tuyển dụng năm 2021 
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CCHC đã đề ra trong năm 2022. Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

 3.4. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo: Thực hiện tốt công tác 

quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn, kịp thời nắm bắt, xử lý đối với 

những vấn đề phát sinh ở cơ sở27.  Góp ý giải quyết đơn thư của Ban Trị sự 

GHPGVN tỉnh Kon Tum xin giao đất để sử dụng vào mục đích tôn giáo tại thôn 

3, xã Đăk La, huyện Đăk Hà. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung trong tháng 10 tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, 

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

xuyên; 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.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 

1. Lĩnh vực kinh tế 

- Tiếp tục chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ Mùa đạt hiệu quả. Tăng cường 

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

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

khai sản xuất nông nghiệp, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, dịch bệnh trên 

cây trồng, vật nuôi. Tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp để hoàn 

thành các chỉ tiêu chủ yếu ngành nông nghiệp trong năm 2022. Triển thu hái, 

điều tiết lao động, đảm bảo an ninh trật tự trong mùa thu hoạch cà phê niên vụ 

năm 2022. 

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

các dự án đầu tư trên địa bàn do huyện quản lý phấn đấu đến hết năm 2022 

giải ngân trên 100% nguồn kế hoạch vốn được giao.  

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

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

phương, đơn vị dự toán trực thuộc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong 

quá trình phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách tại các đơn vị dự toán trực thuộc 

và UBND các xã, thị trấn nhằm kịp thời chấn chỉnh. 

-  Tập trung đánh giá, rà soát chuẩn bị hồ sơ để đề nghị công nhận xã Đăk 

Ui, Ngọk Wang đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình. 

 - 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. 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản và môi 

trường. 

- Triển khai cấp GCN QSD đất đối với các thửa đất nhỏ lẻ đã trúng đấu giá 

đảm bảo theo đúng quy định. 

                                           
27 Gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và các tổ chức Tin Lành, Hội Truyền 

giáo Cơ Đốc Việt Nam trên địa bàn huyện. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ đầu các nhóm, tổ 

chức mang màu sắc tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa tôn giáo tương tự như nhóm Tịnh Thất Bồng lai xuất hiện, hoạt động tại 

địa phương. Rà soát, nắm chắc số lượng học sinh, sinh viên là con em của các hộ gia đình tín đồ Hội Truyền giáo Cơ Đốc 

Việt Nam đang theo học tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để có phương án vận động, giúp đỡ, góp phần 

ngăn chặn việc mua chuộc, lôi kéo học sinh, sinh viên để đào tạo chức sắc, sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật. 
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- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng (Đường Tỉnh 

lộ 671, đường 40B, Đề án tạo vốn phát triển cơ sở hạ tầng dọc tuyến đường giao 

thông 2 bên đường tỉnh lộ 671 (Từ thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung 

tâm dạy nghề); đường Cụm Công nghiệp Đăk Mar, dự án thôn Đăk Bình xã Đăk 

Ngọk, xây dựng Đề án triển khai dự án Đông - Tây xã Đăk Hring; Đường Chu Văn 

An thị trấn Đăk Hà, công trình trường học xã Đăk Ui và xã Ngọk Wang; xây dựng 

phương án mặt bằng 4,7ha đất tại thôn 5 xã Đăk Mar... ) 

- 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. 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; chăm sóc tốt diện tích 

rừng trồng năm 2021 và diện tích trồng rừng năm 2022.  

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

Thực hiện giảng dạy theo đúng nội dung chương trình và kế hoạch thời 

gian năm học. Đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số. Tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11/1982-20/11/2022. 

- 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 thực hiện điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung 

bình năm 2022 đảm bảo tiến độ, thời gian quy định. 

- Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 

huyện. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông phòng, chống 

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

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

hoạch hóa gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, 

nhất là các cơ sở kinh doanh, chế biến thức ăn, các bếp ăn tập thể, kiểm tra 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân và kinh doanh thuốc.   

- Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các tuyên truyền các chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đó tập trung tuyên truyền chủ trương, 

chính sách của Trung ương, tỉnh và của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội, 

trồng rừng, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất giảm nghèo. Tổ chức kiểm 

tra, đánh giá thôn, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa năm 2022. 

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

chức 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 đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để đảm bảo chỉ tiêu về tỷ lệ 

hộ DTTS có đất ở và có đất sản xuất năm 2022. 

3. Lĩnh vực nội chính 

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

trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.  Tăng cường công 

tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện, xây dựng kế 

hoạch đảm bảo an ninh trật tự mùa thu hái cà phê niên vụ 2022. 
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, 

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

phản ánh của công dân. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, 

kiến nghị thanh tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. Tăng cường 

công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 

của các chức sắc tôn giáo để phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp 

hành và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước.  

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

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

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

viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm, 

gương mẫu, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.  

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

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

thuộc huyện; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, 

viên chức.  Triển khai tổ chức tuyển dụng viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp văn 

hóa và sự nghiệp khác huyện Đăk Hà năm 2022 theo đúng quy định. Tiến hành xử 

lý dứt điểm việc chấm dứt đồng lao động. 

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

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 11 năm 2022./. 

 
 

Nơi nhận:   
- Sở KH&ĐT (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c);  

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các UBND huyện; 

- Các phòng ban, đơn vị huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lãnh đạo, CVVP; 

- Lưu: VT.                                                              

                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                  KT. CHỦ TỊCH 

                            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                Phạm Thị Thương 
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