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I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kinh tế 

1.1. Sản xuất nông nghiệp 

- Ước tổng diện tích lúa vụ Mùa 2022 đã thu hoạch đạt 1.815 ha đạt 90% 

tổng diện tích gieo trồng lúa (trong đó chủ yếu lúa ruộng là 1.815 ha); ước năng 

suất trên diện tích thu hoạch đạt 51 tạ/ha. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng 

năm vụ mùa ước là 6.830,97 ha tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước. Tổng 

diện tích cây lâu năm là 22.601,5 ha tăng 3,03% so với cùng kỳ năm trước. Tình 

hình dịch bệnh trên cây trồng có xảy ra một số bệnh hại thông thường nhưng với 

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

- Tổng đàn gia súc 29.610 con1, tăng 1,09% so với cùng kỳ năm trước, 

đạt 99,39% kế hoạch. Tổng đàn gia cầm 386.520 con, tăng 18,63% so với cùng 

kỳ năm trước, đạt 117,45% kế hoạch. Trong kỳ không phát hiện dịch bệnh ở gia 

súc, gia cầm. 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 316 ha2, đạt 100 % kế hoạch. Tổng sản 

lượng thủy sản ước đến ngày 15/11/2022 là 4.330 tấn, đạt 96,23% kế hoạch. 

(Trong đó: Sản lượng nuôi trồng là 3.710 tấn, sản lượng khai thác là 620 tấn)3.  

- Công tác trồng rừng năm 2022: Đã trồng tổng cộng: 513,07 ha4 đạt 

172,17% so với chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 114,02% kế hoạch huyện giao. Ngoài ra 

còn có Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum trồng đạt 70,24 ha. Công tác 

quản lý bảo vệ rừng tiếp tục thực hiện đảm bảo theo quy định (Trong tháng các 

xã đã thực hiện 06 cuộc tuần tra, truy quét với 40 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 05 xã5. Xã Ngọk Wang và xã 

Đăk Ui đã đạt 19/19 tiêu chí đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để thẩm tra. 

Nông thôn mới nâng cao: Xã Hà Mòn, xã Đăk Mar đã được công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao; xã Đăk Ngọk đạt 15/19 tiêu chí6;  xã Đăk Hring đạt 

                                           
1Tổng đàn trâu là 1170 con; đàn bò là 7.170 con; đàn lợn là 17.850 con; đàn dê 3.420con 
2 Diện tích ao hồ nhỏ là 146 ha, diện tích nuôi trồng mặt nước lớn 170 ha 
3 Về dịch bệnh: Ngày 02/11/2022, tại hộ ÔngNguyễn Hữu Tá (Công  ty  TNHH MTV Tá Tiến)  tổ Dân phố 3, thị 

trấn Đăk Hà xảy ra tình trạng cá trắm đen chết chưa rõ nguyên nhân.  
4 Trong đó: Diện tích trồng theo Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất là: 432,8 ha/432,8 ha (đạt 100%); Người dân 

tự bỏ vốn trồng rừng và hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa đã trồng đạt 42,5 ha; Ban quản lý rừng phòng hộ trồng đạt 

37,77 ha4. 
5 Xã Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La, Đăk Ngọk, ĐăkHring.  
6Tiêu chí số 1 Quy hoạch, Tiêu chí số 2 Giao thông, Tiêu chí số 3 về Thủy lợi, Tiêu chí số 4 về Điện, Tiêu chí số 6 về 

Văn hóa, tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng, Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông, Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư; 
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11/19 tiêu chí7; xã Đăk La đạt 9/19 tiêu chí8. Nông thôn mới kiểu mẫu: Xã Hà 

Mòn, xã Đăk Mar đều đạt 2/3 tiêu chí theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021  - 2025. 

- Thực hiện Chương trình OCOP: 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 23 sản phẩm của 14 chủ thể đăng ký tham gia 

chương trình OCOP năm 20229; đăng ký 11 sản phẩm của 4 chủ thể đề nghị 

UBND tỉnh phê duyệt bổ sung để tham gia xếp hạng năm 2022. 

1.3. 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. Xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Đăk Hà. Tham gia ý 

kiến tích nước hồ chứa thủy điện Đăk Pxi 6 để phục vụ công tác kiểm tra an toàn 

đập hồ chứa. 

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

22/11/2022 là: 600.537,86 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 

545.714,4 triệu đồng, đạt 113,13 so với dự toán tỉnh giao và đạt 109,77% so 

với dự toán huyện giao10. Chi ngân sách địa phương đến ngày 22/11/2022 là: 

445.481 triệu đồng, đạt 89,28% 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 

- Công tác cấp phép giấy phép quy hoạch được thực hiện theo đúng quy 

định11. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch trên 

địa bàn huyện đảm bảo theo tiến độ12. Cung cấp thông tin quy hoạch cho các cá 

nhân, tổ chức theo quy định13. 

- Thực hiện công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ theo kế hoạch. 

                                                                                                                                    
Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều, Tiêu chí số 12 về Lao động, Tiêu chí số 15 về Hành chính công, Tiêu chí số 16 về 

Tiếp cận pháp luật, Tiêu chí số 17 về Môi trường, Tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống, Tiêu chí số 19 về 

Quốc phòng và An ninh 
7Tiêu chí số 1 Quy hoạch, Tiêu chí số 2 Giao thông, Tiêu chí số 3 về Thủy lợi, Tiêu chí số 4 về Điện, Tiêu chí số 6 về 

Văn hóa, tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng, Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông, Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư; 

Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật, Tiêu chí số 19 

về Quốc phòng và An ninh 
8Tiêu chí số 3 về Thủy lợi, Tiêu chí số 4 về Điện, tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng, Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư; Tiêu 

chí số 11 về Nghèo đa chiều, Tiêu chí số 15 về Hành chính công, Tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật, Tiêu chí số 18 

về Chất lượng môi trường sống, Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh 
9 Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 
10 Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn là 159.528,55 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là 

106.009,6 triệu đồng); Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 399.050,15 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 

1.477,91 triệu đồng. 
11 UBND huyện cấp giấy phép xây dựng cho 09 trường hợp 
12 Xin chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2040; Lập Quy hoạch 

điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà đến năm 2035, hiện nay đơn vị tư vấn đang 

hoàn thiện Nhiệm vụ quy hoạch theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng; Ban hành Quy định quản lý xây dựng 

theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2030; Đang triển 

khai phê duyệt Nhiệm vụ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu dân cư Tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà đã được Sở Xây 

dựng cho ý kiến (Công văn số 1863/SXD-QHKT ngày 17/10/2022); Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và Dự toán cắm mốc 

giới quy hoạch chung xây dựng xã Đăk Ngok, huyện Đăk hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2030.                                                  
13 cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng cho 03 trường hợp đối với ông Nguyễn Văn Việt , cư trú tại TDP1, thị 

trấn Đăk Hà; Ông Đoàn Văn Hùng, cư trú tại Thôn 5, xã Đăk Mar; ông Nguyễn Văn Coóng, cư trú tại TDP2, thị 

trấn Đăk Hà 
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1.6. Phát triển các thành phần kinh tế 

Giải quyết 24 hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh14. Trình 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Chương trình 

thực hiện Chương trình số 41-CTr/TU ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa XVI. Thẩm định, tham gia ý kiến đối với hồ sơ 02 dự án15. 

1.7. Tài nguyên - Môi trường  
- Triển khai giải quyết công nhận và cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đúng quy định16. 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. 

- Công tác Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất: Hiện đang trình Sở Tài nguyên 

và Môi trường thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà. 

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 59.566 triệu đồng17 (Kế hoạch vốn đã bố trí chi tiết đến thời 

điểm báo cáo là 54.209 triệu đồng18).  

- Thực hiện và giải ngân đến 20/11/2022 là 36.338 triệu đồng, đạt 67,03% so 

với kế hoạch vốn đã bố trí chi tiết (Đạt 61,01% so với tổng kế hoạch vốn 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: Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm đối với giáo dục, đào tạo năm học 2022 - 2023 trên địa bàn huyện; Tổ chức các 

hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 

20/11/2022; cập nhật dữ liệu PCGD-XMC lên hệ thống trực tuyến của Bộ 

GD&ĐT, hoàn thiện hồ sơ đề nghị kiểm tra, công nhận huyện đạt chuẩn PCGD-

XMC năm 2022; Tham mưu trình Ban Thường vụ Huyện ủy Chỉ thị về tăng cường 

sự lãnh đạo của đảng về nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2022 - 2025.  

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

tạo nghề:  

                                           
14 06 hồ sơ trực tuyến, 18 hồ sơ nhận trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả huyện (17 hồ sơ đăng ký thành lập 

hộ kinh doanh, 05 hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, 01 hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh; 01 hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX). 
15 Dự án chăn nuôi lợn thương phẩm công nghệ cao và trồng cây tổng hợp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp An 

Thành Phát; Dự án chăn nuôi lợn thương phẩm công nghệ cao và trồng cây tổng hợp của Công ty Cổ phần Nông 

nghiệp Công nghệ cao Song Anh. 
16 công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 04 trường hợp với tổng diện tích 

18.922,2m2; cho phép chuyển mục đích sử dụng, từ mục đích đất nông nghiệp sang mục đích đất ở đối với 49 

trường hợp với tổng diện tích 16.046,7 m2; cấp 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuê lại đất để làm cơ sở, 

sản xuất, kinh doanh với tổng diện tích 2.396,2m2. 
17 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. 
18 Kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết là 5.358 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). 
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- Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách tiếp tục được 

quan tâm, đảm bảo cho các đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp kịp thời 

và đúng chế độ19.  

- 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. Theo kết quả điều 

tra sơ bộ hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện là 

7,98%20. Tiếp tục triển khai 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 đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều tra Cung, cầu lao động năm 

2022 đảm bảo theo Kế hoạch. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh 

thông tin, tuyên truyền về việc tuyển dụng lao động làm việc trong tỉnh, ngoài 

tỉnh và ngoài nước. Đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề phi nông nghiệp tại 03 xã 

Đăk Long, Đăk Mar và Đăk Pxi với 81 chỉ tiêu lao động. 

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

triển khai tốt công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân và phòng 

chống dịch bệnh trên người.  

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

- Tiếp tục 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. 

- Tham gia Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum 

lần thứ Nhất21. Tổ chức cho các nghệ nhân tham gia Lễ vinh danh Danh hiệu 

vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 

lần thứ Ba, năm 2021. Xây dựng Kế hoạch22 Phát triển du lịch trên địa bàn 

huyện Đăk Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

2.5. Chính sách dân tộc: Tiếp tục 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 giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà. 

3. Công tác nội chính 

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

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

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

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

hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.  

                                           
19 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 11/2022 với số tiền là 1.467.541.000 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 2.966 người. Thực hiện chi trả trợ cấp tháng 

11/2022 với số tiền 1.673.920.000 đồng.  
20 Tổng số hộ nghèo toàn huyện 1.470 hộ/7.278 khẩu, chiếm tỷ lệ 7,98% tổng số hộ dân toàn huyện. Trong đó, 

hộ nghèo DTTS: 1.355 hộ/7.030 khẩu, chiếm tỷ lệ 92,18% tổng số hộ nghèo và chiếm 16,44% tổng số hộ dân 

tộc thiểu số. Tổng số hộ cận nghèo toàn huyện 1.160 hộ/6.190 khẩu, chiếm tỷ lệ 6,3% tổng số hộ dân toàn 

huyện. Trong đó, hộ cận nghèo DTTS: 1.043 hộ/5.796 khẩu, chiếm tỷ lệ 89,9% tổng số hộ nghèo và chiếm 

12,65% tổng số hộ dân tộc thiểu số.  
21 Đạt giải A toàn đoàn; 01 giải A (Chương trình của làng Kon Trang Mơ Nây) và 01 gải B (Chương trình của 

làng Kon Klôc). 
22 Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 09/11/2022  
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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 dân23. Tiếp nhận và giải quyết các việc về hộ tịch đảm bảo đúng 

trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về hộ tịch24. Trong tháng, không có vụ 

việc yêu cầu  hòa giải; UBND cấp xã có 01 vụ việc25 xử lý vi phạm hành chính 

thuộc lĩnh vực đất đai. 

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

ngành quan tâm giải quyết. Trong tháng 11/2022, trên địa bàn huyện tiếp nhận 

0226 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 08 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân27. 

- Lĩnh vực thanh tra, phòng chống tham nhũng: Đang thực hiện 01 cuộc 

thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; việc chấp hành pháp luật về công tác Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý 

và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; việc chấp 

hành pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý sử dụng tài sản 

công tại 01 đơn vị28. 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 Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất) tại thôn Đăk Rơ Wang xã Đăk Pxi29. 

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 hoá30; 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 huyện31 theo quy định. 

                                           
23 Phòng Tư pháp đã phối hợp Huyện đoàn Đăk Hà tổ chức Lễ phát động tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú 

qua đó, phòng Tư pháp đã tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa Ngày pháp luật và một số chuyên đề về pháp luật với 

hơn 400 học sinh và giáo viên nhà trường 
24 Kết quả trong tháng 11 năm 2022: Thực hiện đăng ký khai sinh: 277 trường hợp; khai tử: 31 trường hợp; kết 

hôn: 53 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân: 144 trường hợp; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 19 

trường hợp; nhận cha, mẹ, con: 02 trường hợp. Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ tiếng 

Việt: 3.375 trường hợp; chứng thực chữ ký: 843 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch: 162 trường hợp. 
25 Xã Đăk La. 
26 cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan đã kiểm tra, giải quyết, trả lời đối với 01 lượt kiến nghị của công dân, 

còn 01 lượt kiến nghị đang trong thời gian xem xét, giải quyết. 
27 Đối với 02 đơn thuộc thẩm quyền: UBND huyện và các ngành chức năng đã xem xét, giải quyết và trả lời cho 

công dân biết kết quả 01 đơn và đang trong thời gian tổ chức kiểm tra, giải quyết đối với 01 đơn.Đối với 06 đơn 

không thuộc thẩm quyền, trong đó:  Có 02/02 đơn đã được các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan tiếp nhận, 

giải quyết, xử lý xong dứt điểm theo thẩm quyền sau khi được UBND huyện chuyển đơn đến theo quy định. 

Đồng thời, đã ban hành văn bản trả lại 04 đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để 

xem xét, giải quyết theo quy định 
28 Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về thành lập 

Đoàn Thanh tra tại UBND xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
29 Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Chủ tịch Ủy 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. 
30 Thống nhất chủ trương bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 

2026. Thống nhất chủ trương bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi, nhiệm kỳ 2021  - 2026 
31 Tiếp nhận và bố trí công tác cho công chức mới tuyển dụng. Thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng 

các đơn vị trường học. 
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Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu giao biên chế hành chính năm 2022. Tổ chức   

xét tuyển vòng 2 - kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp khác 

huyện Đăk Hà năm 2022. 

- Triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính 

và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022; Phối hợp điều tra, 

khảo sát sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh 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 sở32.  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, 

bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho các tầng lớp Nhân dân năm 2022 tại 3 xã (Đăk 

Pxy, Đăk Long, Đăk Hring) trên địa bàn huyện. Theo dõi xây dựng Công trình 

Giáo xứ Kon Trang Mơ Nây, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Tiếp 

nhận, theo dõi thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo đối với 4 linh mục33. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung trong tháng 11 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 12 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.  

- 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.  

                                           
32 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. 
33 Linh mục Trần Văn Toán từ Giáo xứ Hơ Moong (xã Đăk Wớt, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đến Giáo xứ 

Đăk Tiêng Kơ Tu (xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum). Linh mục Phan Viết Trí từ Giáo xứ Kon Trang Mơ 

Nây (xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đến Giáo xứ De Sơmei (xã Đăk Sơmei, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia 

Lai). Linh mục Lê Đức Tinh từ Giáo xứ Linh La (xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đến Giáo xứ Tea 

RơXá (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). Linh mục A Nuk từ Giáo xứ Chính Toà Kon Tum (13 

Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đến Giáo xứ Kon Bơbăn (xã Ngọc Réo, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum). Linh mục A Nuk từ Giáo xứ Chính Toà Kon Tum (13 Nguyễn Huệ, phường 

Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đến Giáo xứ Kon Bơbăn (xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum). 
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- Thực hiện tốt công tác 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 thẩm tra, đánh giá mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của 

xã Đăk Ui và xã Ngọk Wang và thẩm định, đánh giá mức độ đạt từng tiêu chí thôn 

đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu và thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới trên địa 

bàn huyện Đăk Hà đảm bảo đúng tiến độ thời gian quy định. 

 - Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, đẩy nhanh tiến 

độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện (Dự án thôn Đăk Bình, 

xã Đăk Ngọk; dự án đường 40B, đường Tỉnh lộ 671, Đề án khai thác quỹ đất dọc 

Tỉnh lộ 671, Đề án phát triển kết cấu hạ tầng dự án khu vực Đông - Tây quốc lộ 14, 

xã Đăk Hring, xây dựng trường học tại xã Đăk Ui, xã Ngọk Wang; đường vào Cụm 

Công nghiệp Đăk Mar, giải pháp quản lý có hiệu quả 03 Cụm Công nghiệp trên 

địa bàn huyện (Mở rộng cụm CN Đăk Mar, Đăk La)...); 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. 

- Triển khai làm việc với Công ty cổ phần tập đoàn Mavin về các nội dung 

liên quan đến Dự án: Tổ hợp chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu 

tại xã Ngọk Réo. 

- Triển khai kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống gian lận 

thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng 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. 

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. Tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp đảm bảo tỷ lệ chuyên cần. 

Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Bán trú dân nuôi” trên địa 

bàn huyện. 

- 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.  

Phê duyệt kết quả 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 
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hoạch hóa gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm 

trên địa bàn. 

- 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.  

- 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 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.   

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 11 năm 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 12 năm 2022./. 
 

Nơi nhận:   
- Sở KH&ĐT (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c);  

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng ban, đơn vị huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lãnh đạo, CVVP; 

- Lưu: VT.                                                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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