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 I. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tháng 11/2022 

1. Về kinh tế 

- Triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023. Tăng cường công tác quản 

lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng và dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn 

huyện, triển khai “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng chống 

dịch bệnh cho động vật” đợt 2 năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện một 

số giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu ngành nông nghiệp trong năm 

2022. Chỉ đạo, đôn đốc các xã thực hiện tốt công tác chăm sóc rừng trồng năm 

2021, 2022, thực hiện trồng dặm diện tích rừng trồng năm 2022. 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thẩm định, triển khai thực hiện đầu tư, khắc 

phục thiệt hại các công trình bị thiệt hại do mưa bão gây ra trên địa bàn huyện trong 

thời gian qua theo đúng chủ trương, tiến độ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn đề nghị Công ty cổ phần tập đoàn 

Mavin phối hợp làm việc với UBND huyện liên quan đến Dự án: Tổ hợp chăn 

nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu tại xã Ngọk Réo. 

- Chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác 

thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022. Quản lý 

chặt chẽ thu - chi ngân sách trong các tháng cuối năm. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

kế hoạch đầu tư công năm 2022. Quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, quy 

hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện, tổ chức họp để thông 

qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu dân cư Tổ dân phố 2A, Trung  tâm thị trấn 

Đăk Hà (Khu vực Đông Bắc Trung tâm thị trấn Đăk Hà). Xây dựng kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt, đăng ký đề xuất 

đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 và danh mục 

dự án phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để thu hồi đất; danh mục 

công trình có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác. 

- Chỉ đạo kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng đổ rác thải không đúng nơi 

quy định, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quang đô thị tại Khu vực Chợ trung 

tâm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và lấn chiêm hành lang đường bộ 

theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục chỉ đạo yêu cầu đôn đốc các cá nhân trúng đấu giá quyền sử 

dụng đất thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định; đồng thời 

chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan khẩn 

trương tham mưu đề xuất triển khai phương án sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp, 
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quỹ đất do Nhà nước quản lý nhưng tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu 

của người dân; phương án sử dụng quĩ đất nằm ngoài phạm vi hành lang an toàn 

giao thông đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đảm bảo phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện và đúng theo quy định tại Quyết định 

số 08/2022/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum. 

- Hoàn thiện trình UBND tỉnh báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư 

xây dựng Dự án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, 

huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà). 

- Tiếp tục chỉ đạo và đề nghị các đơn vị, các công ty thủy điện liên quan 

phối hợp triển khai đo đạc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân 

bị ảnh hưởng trong lòng hồ thủy điện Đăk Psi 5. 

- Trình HĐND huyện tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện để xem xét, 

quyết định một số nội dung có liên quan1. Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước 

kỳ họp thứ 5 HĐND huyện và sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV của Đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. 

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh thực hiện công 

tác xây dựng nông thôn mới, khẩn trương tổ chức đánh giá các tiêu chí nông 

thôn mới đã đăng ký trong năm 2022 (xã nông thôn mới, thôn thôn nông thôn mới 

kiểu mẫu, nâng cao, thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới...), nhất là tập trung chỉ 

đạo hoàn tất hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét công nhận xã Đăk Ui, Ngọk 

Wang đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục triển khai tổ chức đánh giá phân hạng 

sản phẩm OCOP năm 2022. 

 2. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội 

 - Tiếp tục chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, duy trì 

sĩ số đảm bảo tỷ lệ chuyên cần; tổ chức làm việc với các đơn vị, địa phương li8ên 

quan (Đăk Pxi, Đăk Long, Đăk Ui, Ngọk Wang, Ngọk Réo) để chỉ đạo tổ chức, 

thực hiện và nhân rộng mô hình “Bán trú dân nuôi” trên địa bàn huyện. Tiếp tục 

hoàn thiện nội dung trình Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao chất lượng giáo dục-

đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025”. Tổ chức đón tiếp và làm 

việc với Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội về tình hình triển khai, 

kết quả thực hiện một số chính sách GDĐT trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi. Thống nhất tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2022). 

 - Chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện các Tiểu dự án thuộc thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 đảm bảo theo quy định. 

 - Thực hiện chi trả đảm bảo chế độ chính sách cho các đối tượng; chỉ đạo rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. 

                                                 
1 (1) Nghị quyết về việc điều chỉnh nguồn vốn đối với danh mục công trình tại kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 nguồn phân cấp ngân sách địa phương huyện Đăk Hà. (2) Nghị quyết về việc phân khai bổ 

sung kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2022 (nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ công 

trình cấp bách và nguồn thu xổ số kiến thiết lồng ghép thực hiện nông thôn mới). (3) Nghị quyết về chủ trương 

bố trí vốn sự nghiệp ngân sách huyện năm 2022 để lồng ghép, đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn huyện. (4) Nghị quyết về việc thông qua Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) Khu dân cư tổ dân phố 

2A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
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 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn, 

tổ chức tham gia Hội thi Cồng chiêng, xoang và Hội thi các môn thể thao 

truyền thống tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022. Chỉ đạo phối hợp chuẩn bị 

đảm bảo các điều kiện để tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đăk 

Tiêng Kơ Tu, Đăk La (Tham dự có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính 

trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) và Ngày hội đại 

đoàn kết toán dân tộc tại thôn Đăk Wet, xã Đăk Pxi. 

 3. Lĩnh vực nội chính 
 - Chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo tình hình an 

ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Ban hành các quyết định công nhận 

xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật 

tự” năm 2022. 

 - Quyết định kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện 

Đăk Hà. Triển khai kế hoạch khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2023 

theo quy định.  

 - Trình Thường trực Huyện ủy, UBDN tỉnh cho chủ trương tổ chức bắn pháo 

hoa dịp Tết Quý Mão năm 2023. 

 - Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính. 

Tổ chức thi tuyển và thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp văn hóa và sự nghiệp khác năm 2022. Quyết định phê chuẩn kết quả bầu 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi, Đăk Hring, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring, Đăk Pxi, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc chấm dứt 

hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm 

được xác định là công chức trong cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong 

đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần chi 

thường xuyên. 

 - Báo cáo tham mưu đề xuất nội dung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo 

trong năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Triển khai đánh giá, xếp loại 

chính quyền địa phương ở xã, thị trấn năm 2022; đánh giá, xếp loại tập thể lãnh 

đạo quản lý năm 2022; đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức và người 

hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2022. 

 - Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn.  

 - Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt 

động tôn giáo, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời đối với việc xây dựng 

các công trình phục vụ mục đích tôn giáo trái quy định. 

 II. Đánh giá chung 

Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tình hình kinh tế 

- xã hội của huyện trong tháng 11 và 11 tháng qua tiếp tục phát triển và đạt được 

nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

ước đạt và vượt so với dự toán tỉnh, Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao (Như 

tổng diện tích gieo trồng. Tổng đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, trồng rừng năm 2022, 

Tổng thu ngân sách nhà nước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm...); giải ngân vốn đầu tư công đảm 

bảo; hoạt động thương mại - dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của 

Nhân dân. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt; chất lượng, cơ sở vật chất phục vụ 
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cho giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, đầu tư; công tác thanh tra, kiểm tra 

được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn 

huyện diễn ra bình thường, ổn định, tuân thủ đúng Pháp luật. 

 Tuy nhiên, bênh cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế 

như: Một số nội dung liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng các đơn vị 

tham mưu còn chậm tiến độ. Một số đơn vị tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 

5, HĐND huyện chất lượng chưa cao, còn chậm trễ chưa kịp thời về mặt thời gian. 

Công tác phối hợp trong tham mưu của một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, chưa 

thống nhất về mặt số liệu, các chỉ tiêu nông nghiệp. Triển khai thực hiện các kết luận 

thanh tra, kiểm toán của các Sở, ban, ngành còn chậm2. Chưa tổ chức làm việc được  

với Công ty cổ phần tập đoàn Mavin.  

 III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022:  

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung đánh giá, rà soát, triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ còn lại trong năm 2022, phấn đấu đạt cao 

nhất chỉ tiêu kế hoạch đã được giao, đặc biệt đối với các chỉ tiêu về số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công; đồng 

thời chuẩn bị, thực hiện tốt công tác tổng kết năm 2022, đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn 

vị. Xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND huyện. 

- Chỉ đạo phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức trình 

kỳ họp thứ 5, HĐND huyện.  

- Tiếp tục chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng cường kiểm tra, 

phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản. 

Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, điều tiết nước hợp lý đảm 

bảo nước tưới.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý 

hàng giả, hàng lậu, kém chất lượng trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Qúy Mão năm 2023; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa 

bàn huyện dịp cuối năm. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ giết mổ, vận chuyển gia 

súc, gia cầm trên địa bàn. 

- Chỉ đao tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý quy 

hoạch, đất đai, hành lang đường bộ trên địa bàn, nâng cao trách nhiệm Thủ 

trưởng, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm hành lang an toàn đường bộ, xây dựng trái phép trên địa bàn huyện. Hoàn 

chỉnh việc lập, điều chỉnh các quy hoạch để triển khai các dự án đầu tư, xây 

dựng trên địa bàn. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách đảm 

bảo đạt kết hoạch dự toán đề ra. 

- Chỉ đạo xử lý dứt điểm các nội dung tồn tại liên quan đến nợ tiền sử 

dụng đất theo hình thức ghi thu - ghi chi, hồ sơ liên quan đến tạm ứng ngân sách 

của các đơn vị dự toán ngân sách huyện từ năm 2003 - 2004 đến nay. 

- Tiếp tục đề nghị Công ty cổ phần tập đoàn Mavin khẩn trương phối hợp với 

                                                 
2 Xử lý khắc phục 2 công viên; xử lý việc xây dựng trên hành lang suối của ông Đỗ Trọng Lâm; xử lý khắc phục 

theo Thông báo Kết luận 113 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 
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chính quyền địa phương để triển khai thực hiện dự án tổ hợp chăn nuôi tại xã Ngọk 

Réo..  

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tăng cường 

tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước; kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTXH năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2023 và các thông tin các hoạt động mang tính thời sự tại địa phương đảm 

bảo tính chính xác, kịp thời... 

 - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách người có công; bảo trợ 

xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, giảm nghèo, thực hiện tốt các 

chính sách an sinh xã hội.  

- Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết 

kiến nghị của người dân liên quan đến đất đai, xây dựng, quy hoạch. 

- Thực hiện đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội, 

nhất là trong dịp Lễ Noel năm 2022 và Tết dương dịch năm 2023. Thực hiện tốt 

công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 theo kế hoạch. 

- Tập trung chỉ đạo khắc phục các kết luận sau thanh tra, kiểm toán đúng 

quy định, nhất là thực hiện Kết luận số 06/KL-STNMT ngày 28/9/2022 của Sở 

Tài nguyên - Môi trường. 

 - Tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa 

bàn đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Xây dựng 

chương trình, kế hoạch thăm các chức sắc, các cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ Noel 

năm 2022. Tổ chức làm việc với các chức sắc, tôn giáo đang hoạt động trên địa 

bàn huyện năm 2022. 

 - Tăng cường tuần tra quản lý bảo vệ rừng, phát hiện xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 

huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11; nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 12 năm 2022./. 

Nơi nhận:               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- TT Huyện ủy;        CHỦ TỊCH               
- TT HĐND huyện;      

- Lãnh đạo UBND huyện;                                                                  
- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện;                                              
- Lãnh đạo và CVVP; 

- Các đơn vị phòng, ban huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                                      Hà Tiến 
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