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I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kinh tế 

1.1. Sản xuất nông nghiệp 

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023 

là 1.854,8 ha tăng 32,72% (+49,2 ha) so với cùng kỳ năm trước, đạt 21,02% kế 

hoạch. Tổng diện tích cây lâu năm là 22.444,99 ha tăng 2,32% so với cùng kỳ 

năm trước, đạt 99,44% kế hoạch. Cây dược liệu là 4,4 ha tăng 31,39% so với 

cùng kỳ năm trước, đạt 1,09% kế hoạch. 

- Tình hình dịch hại cây trồng: Đối với cây rau, hoa màu ít xuất hiện sâu 

bệnh, mật độ các bệnh sinh lý tỷ lệ thấp, mức độ gây hại nhẹ không ảnh hưởng 

cây trồng. 

- Tổng đàn gia súc là 24.200 con tăng 3,43% so với cùng kỳ năm trước, đạt 

78,81% kế hoạch1. Tổng đàn gia cầm 321.670 ngàn con tăng 1,56% so cùng kỳ 

năm trước, đạt 73,34% kế hoạch. Diện tích nuôi trồng thủy sản 316 ha2, đạt 

100% kế hoạch. Sản lượng sản phẩm thủy sản thu hoạch tháng 01/2023 ước đạt 

72,0 tấn tăng 22,03% so với cùng kỳ năm trước3, đạt 1,6% kế hoạch. 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 14 cuộc tuần tra, truy quét với 83 thành viên tham gia, 

qua các đợt kiểm tra, truy quét không phát hiện vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa 

bàn. Chỉ đạo các phòng, ban đơn vị liên quan, UBND các xã tăng cường công tác 

quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô 2022 - 2023; hướng 

dẫn nhân dân chăm sóc rừng trồng năm 2021, 2022. Tuyên truyền người dân tiếp 

tục đăng ký trồng rừng, trồng cây phân tán, cây dược liệu năm 2023. 

1.2. Xây dựng Nông thôn mới 

- Đến nay số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 5 xã4. 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 

                                           
1 Tổng đàn trâu 1.152 con. Tổng đàn bò 6.850. Tổng đàn lợn 12.948 con - Tổng đàn dê là 3.250 con.  
2 Diện tích ao hồ nhỏ là 146 ha, diện tích nuôi trồng mặt nước lớn 170 ha 
3 Trong đó: Sản lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản nước ngọt thu hoạch ước tính đạt 54,0 tấn tăng 20,0% (+9,0 

tấn) so với cùng kỳ năm trước.  Sản lượng sản phẩm khai thác nội địa ước là 18,0 tấn tăng 28,57% (+4,0 tấn) so 

với cùng kỳ năm trước. Tăng là lượng nước đảm bảo thuân lợi môi trường sản lượng khai thác. 
4 Xã Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La, Đăk Ngọk, ĐăkHring. 
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nông thôn mới nâng cao; xã Đăk Ngọk đạt 15/19 tiêu chí5; xã Đăk Hring đạt 

11/19 tiêu chí6; xã Đăk La đạt 9/19 tiêu chí7. 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: Trên địa bàn huyện đã có 27 sản phẩm 

tham gia chương trình OCOP được đánh giá và xếp hạng. 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). Có 01 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia8. 

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, đảm bảo cung cấp hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán. 

Chỉ đạo tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Hà. Tham 

gia ý kiến về tích nước hồ chứa vận hành thương mại công trình thủy điện Đăk 

Psi 6; ý kiến sự phù hợp vị trí cột điện, trạm biến áp và hành lang lưới điện công 

trình đường dây 22kV và trạm biến áp. 

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

30/01/2023 là: 62.482,03 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 

58.932,29 triệu đồng, đạt 10,41% so với dự toán tỉnh giao và đạt 10,3% so với 

dự toán huyện giao9. Chi ngân sách địa phương đến ngày 30/01/2023 là: 

43.234,57 triệu đồng, đạt 7,56% so với nhiệm vụ chi năm 2023.  

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 

định10. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch trên 

địa bàn huyện đảm bảo theo tiến độ11.  

- Theo Kế hoạch đầu tư công phân cấp ngân sách huyện năm 2023 trên địa 

bàn huyện thực hiện đầu tư chuyển tiếp các dự án, công trình như: Cải tạo, nâng 

                                           
5Tiêu 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 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 
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; 

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 
7Tiêu 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 
8Cà 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) 
9 Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn là 10.823,94 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng là 

7.274,21 triệu đồng); Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 51.658,08triệu đồng; Thu chuyển nguồn: 0 triệu 

đồng; Thu kết dư từ ngân sách là 0 triệu đồng; Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên là 0 triệu đồng. 
10 UBND huyện tiếp nhận 06 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng. 
11 Chỉ đạo hoàn thiện Nhiệm vụ Quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà 

đến năm 2035 theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đắk Hà. Triển khai các bước lập Đồ án quy hoạch chi tiết 

trung tâm thị trấn Đắk Hà (khu vực Đông Bắc trung tâm thị trấn Đắk Hà) và Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư Tổ 

dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà. 
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cấp đường Chu Văn An; Đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển quỹ đất khu vực 

phía Đông - Tây Quốc lộ 14 tại thôn Tân Lập B và thôn Kon Hnông Yốp, xã 

Đăk Hring, huyện Đăk Hà; ... Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư công trình: 

Đường Nguyễn Trãi, thị trấn Đăk Hà; thực hiện đầu tư khởi công mới các công 

trình như: Đường Hoàng Thị Loan, huyện Đăk Hà; Trường Mẫu giáo xã Ngọk 

Réo; Trường MG xã Đăk Pxi; Cụm công nghiệp Đăk La; Đường Tô Hiến 

Thành; Trụ sở BCH quân sự xã Ngọk Wang; Trụ sở BCH quân sự xã Hà Mòn; 

Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS xã Ngọk Réo (Nay là trường THCS xã 

Ngọk Réo) - giai đoạn 1... 

1.6. Phát triển các thành phần kinh tế 

- Giải quyết 10 hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh12: 06 hồ 

sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, 03 hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

kinh doanh và 01 hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. 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. 

- Trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Kế 

hoạch thực hiện Chương trình hành động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã 

Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 

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 định13. 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: Triển khai xây dựng kế 

hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/HU ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch, đất 

đai, xây dựng trên địa bàn huyện và thực hiện thống kê đất đai năm 2022 trên địa 

bàn xã, thị trấn. Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 hiện đang trình Sở Tài nguyên 

và Môi trường thẩm định.  

1.8. Đầu tư công: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 phân cấp ngân 

sách huyện được giao đầu năm là 42.365 triệu đồng. Hiện nay, các đơn vị chủ đầu 

tư đang triển khai các thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện theo quy định.  

                                           
12 06 hồ sơ trực tuyến, 04 hồ sơ nhận trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả huyện. 
13 Công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 03 trường hợp với tổng diện tích 

21.907,9m2. Cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với các trường hợp trúng đấu giá QSD đất đối với 16 trường hợp 

với diện tích 3.418m2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng, từ mục đích đất nông nghiệp sang mục đích đất ở đối 

với 19 trường hợp với tổng diện tích 5.534,8m2. 
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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. Sơ kết nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối 

với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục dân 

tộc, giáo dục thường xuyên. Xây dựng kế hoạch công tác kiểm định chất lượng 

giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2023 - 2025. Tiếp tục 

triển khai thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục năm 2022, tổ chức 

nghiệm thu, bàn giao cho các đơn vị quản lý sử dụng. 

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. Tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và đảm bảo an sinh xã hội 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 202315; thăm, chúc tết gia đình người 

có công nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Tiếp tục Chỉ đạo 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, hộ DTTS, người sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn đảm 

bảo người dân được khám chữa bệnh kịp thời. Triển khai rà soát thu thập, cập 

nhật thông tin cơ sở dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo năm 2022. Tổ chức tiếp nhận 

và cấp phát 45,630 tấn gạo từ nguồn gạo hỗ trợ của Chính phủ để hỗ trợ Nhân 

dân trên địa bàn huyện có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão và 

giáp hạt đầu năm 202316. 

- 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. Triển 

khai đăng ký chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động năm 2023 và giai đoạn 2023 -

2025. 

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. 

                                           
14 Tổng số đối tượng người có công hiện nay đang quản lý là 654 người; Thực hiện chi trả trợ cấp người có công 

với cách mạng hàng tháng, trợ cấp một lần tháng 1/2023 với số tiền 1.658.754.000 đồng. Thực hiện chi trả trợ 

cấp cho 2.469 đối tượng tháng 01/2023 với số tiền 1.626.120.000 đồng. 
15 Thực hiện chuyển quà và tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số 6.645 

suất quà, trị giá 2.790.750.000 đồng, trong đó: Quà cấp Trung ương: 683 suất quà với số tiền 211.900.000 đồng; 

Quà cấp tỉnh: 1.553 suất quà với số tiền 955.200.000 đồng; Quà cấp huyện: 2.136 suất với số tiền 637.000.000 

đồng; Qùa cấp xã: 405 suất với số tiền 77.800.000 đồng; Qùa từ nguồn xã hội hóa: 1.409 suất với số tiền 

534.850.000 đồng; Qùa chúc thọ, mừng thọ: 459 suất với 374.000.000 đồng. 
16 11/11 xã, thị trấn đã tổ chức cấp gạo trực tiếp đến tay người dân trước ngày 21/01/2023 (trước 30 tết) 
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- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 110 

năm thành lập tỉnh Kon Tum; đồng thời tổ chức các nội dung, hoạt động Mừng 

Đảng, Mừng Xuân 2023, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội và các hoạt 

động đón xuân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức 

các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vào thời điểm lễ hội, dịp Tết Nguyên 

đán, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi 

dụng di tích, lễ hội, tụ điểm du lịch để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh 

doanh văn hóa phẩm trái phép. Tuyên truyền, giới thiệu quảng bá hình ảnh các 

điểm du lịch trên địa bàn huyện, thu hút lớn số lượng khác trong dịp Tết Dương 

lịch và Tết Nguyên đán năm 2023. 

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. Thăm  hỏi, biểu dương các 

hộ đồng bào DTTS tiêu biểu trong các lĩnh vực nhân dịp Tết Nguyên đán năm 

202317. 

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.  

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 dân18. Tiếp nhận và giải quyết các việc về hộ tịch đảm bảo đúng 

trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về hộ tịch19. Thành lập Hội đồng đánh 

giá tiếp cận pháp luật cấp huyện và Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2022. Triển khai công tác xử lý vi phạm hành chính20; 

theo dõi thi hành pháp luật và Tiếp cận pháp luật, Công tác hoà giải ở cơ sở đảm 

bảo theo đúng quy định21.  

                                           
17 Phòng Dân tộc huyện đã tổ chức thăm hỏi tặng 52 xuất quà cho 52 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Quỹ mão 2023 với số tiền là 26 triệu đồng. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp 

với huyện tổ chức thăm hỏi, động viên, biểu dương và tặng quà cho 45 hộ dân tộc thiểu số tiêu biểu, có hoàn 

cảnh khó khăn và 06 học sinh người DTTS hiếu học nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với số tiền 51 

triệu đồng (xã Ngọk Réo 25 hộ và xã Đăk La 20 hộ, Trường PTDTNT huyện 06 em) 
18 Tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật chủ yếu thông qua Trang thông tin 

phổ biến giáo dục pháp luật huyện http://pbgdpl.huyendakha.kontum.gov.vn, các phương tiện truyền thông lưu 

động, thông tin đại chúng, phát trên loa truyền thanh tại các xã, thị trấn với tổng số là 50 lần, phục vụ hàng nghìn 

lượt người nghe. Tuyên truyền chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 01 năm 2023 tại buổi sinh hoạt tư tưởng 

đầu tháng với hơn 170 người tham gia. 
19 Thực hiện đăng ký khai sinh: 220 trường hợp; khai tử: 47 trường hợp; kết hôn: 45 trường hợp; xác nhận tình 

trạng hôn nhân: 161 trường hợp; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 18 trường hợp. 01 hồ sơ công nhận cha, 

con có yếu tố nước ngoài.Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ tiếng Việt: 1.902 trường hợp; 

chứng thực chữ ký: 320 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch: 121 trường hợp. 
20 UBND huyện ban hành 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai. 
21 Trong tháng, có 03 vụ việc hòa giải. Trong đó hòa giải thành 01 vụ việc, không thành 01 vụ việc thuộc lĩnh 

vực hôn nhân và gia đình. 

http://pbgdpl.huyendakha.kontum.gov.vn/
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- Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, 

ngành quan tâm giải quyết. Trong tháng 01/2023, trên địa bàn huyện tiếp nhận 

04 lượt ý kiến kiến nghị, phản ánh22 của công dân có nội dung về lĩnh vực đất 

đai (03 lượt ý kiến) và vấn đề thực hiện quy hoạch đường đi giao thông (01 lượt 

ý kiến). Tiếp nhận, xử lý đối với 05 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân23.  

- Lĩnh vực thanh tra, phòng chống tham nhũng: Hiện nay, đang chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn hoàn thành kết quả thanh tra và Kết luận 02 cuộc thanh tra24. 

Đồng thời, tiếp tục tổ chức 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong 

quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý sử 

dụng tài sản công tại 01 đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt25. 

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 định26. 

Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo hướng chuẩn hoá27; 

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 huyện28 theo quy 

định.  

- Phê duyệt kết quả thực hiện Cải cách hành chính năm 2022 của các xã, 

thị trấn. Chỉ đạo khắc phục các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của 

người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

năm 2022; Chỉ đạo khắc phục tồn tại theo Thông báo kết quả kiểm tra đột xuất 

                                           
22 Kết quả đến nay, các cơ quan, đơn vị chức năng đã kiểm tra, giải quyết, trả lời đối với 03 lượt kiến nghị của 

công dân, còn 01 lượt kiến nghị đang trong thời gian xem xét, giải quyết. 
23  Đối với 04 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 02 đơn và đang trong thời gian tổ chức kiểm tra, giải quyết đối với 02 đơn. Đối với 01 đơn 

không thuộc thẩm quyền: hiện đã xử lý, chuyển đến 01 đơn vị có liên quan tiếp nhận, giải quyết, trả lời cho công 

dân theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. 
24 Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà về thành lập 

Đoàn Thanh tra tại UBND xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum về Chỉ đạo tổ chức 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 vị trực 

thuộc theo Kế hoạch được phê duyệt. 

Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Chủ tịch UBND 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 về 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 Tum. 
25 Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà về thành lập 

Đoàn Thanh tra tại UBND xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
26 Quyết định thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp giáo dục - đào tạo 

năm 2022; Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và Do lượng chất lượng trong dịp tế Nguyên đán năm 2023. 

Quyết định kiện toàn Ban quản lý dự án do phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư; Quyết định kiện toàn hội đồng 

của 5 trường học nhiệm kỳ 2022-2027; Quyết định kiện toàn chức danh Trưởng Ban quản lý chợ Hà Mòn. Quyết 

định công nhận hội đồng của 3 trường học nhiệm kỳ 2023-2028; Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, công nhận xã, 

thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xoá mù chữ năm 2022; Hội đồng đánh giá xã, thị trấn chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2022. 
27 Quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Đăk Ngọk nhiệm kỳ 2021-2026 và Phó Chủ 

tịch UBND xã Ngọk Réo nhiệm kỳ 2021-2026. 
28 Quyết định tuyển dụng 6 viên chức trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp khác năm 

2022; bổ nhiệm phó Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện 
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công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ. 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 sở29. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà 

nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện. Tổ chức thăm, tặng quà chức 

sắc, cơ sở tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung trong tháng 01 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 trong dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023 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 02 NĂM 2023 

1. Lĩnh vực kinh tế 

- Tiếp tục chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân 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. Tăng cường công tác 

theo dõi, kiểm tra tình hình nuôi trồng, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và 

phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn huyện. 

- 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. 

- 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 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. 

 - Tập trung giải quyết các nội dung còn tồn đọng, kéo dài thuộc lĩnh vực phụ 

trách, nhất là liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng, vi phạm lấn chiếm hành lang đường bộ, xử lý 

các nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm toán của các cấp có thẩm quyền...  

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa 

bàn huyện. Tổ chức thực hiện tốt lể ra quân xây dựng đường bê tông tại các địa 

phương trên địa bàn. 

- 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. 

                                           
29 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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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. Tiếp tục triển khai 

thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2023. 

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, 

thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, khó khăn tại các trường 

học vùng đồng bào DTTS để đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo 

dục cho phù hợp. Tăng cường kiểm tra hoạt động giáo dục ở các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn huyện. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở GD&ĐT, UBND tỉnh kiểm tra, 

công nhận kết quả PCGD, XMC và xây dựng xã hội học tập năm 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. 

Xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023. 

- 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. Triển khai 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Kỷ niệm 110 năm 

ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023). 

- 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 - 202530. Tuyên truyền, vận động Nhân vùng đồng bào DTTS, xã đặc 

biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển; 

tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc, thực hiện có hiệu quả 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“. 

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. Chuẩn bị đảm bảo 

các điều kiện để tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 đảm bảo quân số và chất 

lượng. 

                                           
30 Đồng thời thực hiện và lồng ghép thực hiện tốt Chương trình MTQG XD NTM và GNBV năm 2023; giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện. 
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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. Tiếp 

tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính 

thuộc huyện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách 

nhiệm của các bộ, công chức trong thực thi công vụ. 

- 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 01 năm 2023 và phương hướng, 

nhiệm vụ tháng 02 năm 2023./. 

 
 

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 

                  CHỦ TỊCH 

                             

 

 

 

 

               Hà Tiến 
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