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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023  

(nội dung làm việc với Đoàn nghiên cứu thực tế của giảng viên  

Trường Chính trị tỉnh Kon Tum) 

 
Thực hiện Công văn số 1250-CV/HU ngày 31/01/2023 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn nghiên cứu thực tế 

của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo 

tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2023  như sau: 

PHẦN THỨ NHẤT 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 

 

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

NĂM 2022 (Thực hiện đến 31/12/2022) 

1. Phát triển kinh tế 

1.1. Tăng trưởng kinh tế 

- Tổng giá trị sản xuất (Theo giá so sánh năm 2010) thực hiện năm 2022 là 

5.891 tỷ đồng, đạt 102,59% so với kế hoạch và tăng 10,42% so với cùng kỳ năm 

2021; Theo giá hiện hành là 6.451 tỷ đồng, đạt 100,23 % so với kế hoạch, tăng 

8,42% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người đạt 49,62 triệu 

đồng/người/năm, đạt 100,04 % so với kế hoạch, tăng 7,52% so với cùng kỳ năm 

2021. 

- Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong đó: ngành 

nông - lâm - thủy sản đạt 37,51%; ngành công nghiệp - xây dựng đạt 34,26%; 

ngành thương mại - dịch vụ đạt 28,23% (Theo giá hiện hành). 

1.2. Nông, lâm thủy sản 

a). Nông nghiệp: 

- Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện năm 2022 là 31.938,29 ha, 

đạt 102,18% so với kế hoạch và tăng 5,06% so với năm 2021. Trong đó, diện 

tích cây hàng năm 9.116,63 ha(1), đạt 109,88% so với kế hoạch, tăng 7,41% so 

với năm 2021; diện tích cây lâu năm 22.447,52 ha(2), đạt 98,95% so với kế 

hoạch, tăng 2,44% so với năm 2021; cây dược liệu 374,14 ha, đạt 137,55% kế 

hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 20.232,1 tấn, đạt 103,04% so với kế 

                                           
(1) Diện tích lúa đạt 3.683,34 ha, ngô 280,2 ha cây chất bột có củ 4.201,6 ha, cây thực phẩm 768,61 ha, cây mía 21,58 ha, 

cây hàng năm khác 161,3 ha. 
(2) Cây cà phê 12.266,63 ha, cây cao su 7.779,63 ha, cây tiêu 93,92 ha, cây điều 8,2 ha, cây ăn quả 1.961,87 ha, cây mắc 

ca 325,27 ha; cây lâu năm khác 12 ha. 
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hoạch. Bình quân lương thực đầu người đạt 254,47 kg/người/năm, đạt 102,82% 

so với kế hoạch. 

- Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng được quan tâm của các cấp chính 

quyền và đồng thuận của Nhân dân. Thực hiện chuyển đổi cây hàng năm kém 

hiệu quả sang cây trồng lâu năm, cây ăn quả3, cây mắc ca4, cây dược liệu5, 

một số cây trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa 

phương. Năm 2022, có 04/11 địa phương6 thực hiện chuyển đổi 13,44 ha đất lúa 

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

trồng thuỷ sản 02ha); thực hiện tái canh cà phê với những diện tích cà phê già 

cỗi, diện tích cho năng suất sản lượng thấp sang trồng giống cà phê mới cho 

năng suất chất lượng cao hơn7.  

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

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

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

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

mỗi xã một sản phẩm (OCOP).  

- Cơ quan chuyên môn của huyện đã duy trì tốt công tác điều tra dự tính 

dự báo tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng và có các biện pháp hướng dẫn 

phòng trừ cụ thể từng loại sâu bệnh hại, thông báo sâu bệnh hàng tuần gửi tới 

các xã, thị trấn, các công ty cà phê để chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện. 

Tình hình sâu bệnh trên cây trồng trong năm 2022 có xảy ra nhưng với mức độ 

thấp, gây hại nhẹ, rải rác8. 

* Về thực hiện lĩnh vực đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến: Đến nay, huyện Đăk Hà đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum công nhận9 vùng sản xuất cà phê ứng dụng công 

nghệ cao với quy mô 1.939 ha cho 6 đơn vị10, 01 doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao11. Diện tích gieo trồng ứng dụng công nghệ cao được công 

nhận là 7,36%. Huyện đã hình thành và phát triển được các cánh đồng lớn 

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

                                           
3Diện tích cây ăn quả là 1961,87 ha trong đó trồng mới là 367,09 ha đạt 101,38% so với kế hoạch 
4Diện tích cây mắc ca đến nay là 325,27 ha, trong đó trồng mới 215,76 ha. 
5diện tích dược liệu trên địa bàn huyện là 374,14 ha, đạt 137,55%. 
6Xã Đăk Long , xã Đăk Pxi, xã Đăk Ui và xã Ngọk Réo  
7 Trong năm nhân dân đã thực hiện tái canh là 222 ha (trong đó diện tích cà phê tư nhân tái canh là 102 ha, diện tích 

cà phê của Doanh nghiệp nhà nước 120 ha). 
8 Bệnh rầy nâu, đạo ôn, khô vằn, ốc bươu vàng, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, chuột trên cây lúa; sâu keo, sâu xám trên 

cây ngô; Rệp sáp, nhện đỏ, bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác, bệnh khảm lá sắn xuất hiện rải rác tại các xã Đăk Mar, 

Đăk Ui ở giai đoạn cây con, phát triển thân lá; bọ cánh cứng, rệp, mọt đục cành, thán thư, rỉ sắt, đốm mắt cua, 

tuyến trùng rễ trên cây cà phê; bệnh chết chậm, rệp, thán thư trên cây tiêu; bệnh khô mặt cạo, bệnh nứt thân xì 

mủ, bệnh nấm hồng trên cây cao su; sâu tơ, sâu xanh, rệp, bọ nhảy, bệnh héo xanh vi khuẩn trên cây rau; sâu vẽ 

bùa, rệp, thán thư, nứt thân xì mủ, bệnh phấn trắng trên cây ăn quả... 
9Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2020   
10Công ty Cà phê Đăk Uy: 400ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 734: 500ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 704: 

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

xã NN Công Bằng Pô Kô: 200ha   
11Công ty TNHH sản xuất và chế biến Nông lâm sản Nghĩa phát đã được công nhận doanh nghiệp sản suất Nông 

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

xã Đăk Pxi)theo Quyết định số 180/QĐ- UBND, ngày 03/3/2020   
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đồng cao su, 09 cánh đồng lúa, 01 cánh đồng trồng rau, hoa... tạo điều kiện 

thuận lợi để kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sâu. Cùng 

với việc hình thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trên địa bàn cũng 

hình thành được các doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tã sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, ứng dụng phát triển trong tất cả các khâu của quy trình sản 

xuất như tự động hoá, cơ giới hoá12, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu, 

công nghệ sinh học, lựa chọn giống cây13, con14 có năng suất chất lượng, thích 

ứng với biến đổi khí hậu vùng đã góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, tạo ra 

sự đồng đều về chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản 

huyện. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện đã đồng ý chủ trương cho 16 tổ 

chức, cá nhân trong ngoài huyện đến đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao trên địa bàn15. Việc xây dựng mô hình chăn nuôi cũng được 

quan tâm phát triển, được nhân rộng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

cho người chăn nuôi, góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển theo hướng tập 

trung, thâm canh16.  

                                           
12Tỷ lệ các các công đoạn được cơ giới hóa: làm đất và bơm nước 100%; gieo cấy 45%; thu hoạch 98%; sấy, 

tuốt, đập, tách hạt 70%; vận chuyển 98%. 
13100% cao su, 95% giống sắn cao sản, trên 90% giống lúa chất lượng;100% giống ngô lai, rau  màu 
14 Đến nay tỷ lệ đàn lợn có chất lượng cao chiếm khoảng 90% toàn đàn; và gia cầm có năng suất cao chiếm trên 

70% toàn đàn. 
15 Các văn bản: (1) Công văn số 888/UBND-TH, ngày 29/4/2020 của UBND huyện Đăk Hà về việc đồng ý 

chủ trương triển khai đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (trồng nấm dược liệu) tại thôn Kon 

Gung, xã Đăk Mar); (2) Công văn số 1045/UBND-TH, ngày 20/5/2020 về việc đồng ý chủ trương triển khai 

đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (trồng nấm dược liệu trong nhà kính) tại thôn 1, xã Hà Mòn, 

huyện Đăk Hà; (3) Công văn số 1218/UBND-TH, ngày 11/06/2020 của UBND huyện Đăk Hà về việc đồng ý 

chủ trương đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (trồng nấm dược liệu trong nhà kính) tại thôn 6, 

xã Ngọk Wang và đã được Điều chỉnh, bổ sung tại Công văn số 2400/UBND-TCKH ngày 21/10/2020); (4) 

Công văn số 1232/UBND-TH, ngày 12/6/2020 về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự án trồng nấm và cây dược 

liệu tại thôn Đoàn Kết, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà; (5)  Công văn số 1278/UBND-TH, ngày 16/06/2020 về 

đồng ý chủ trương triển khai đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (trang trại trồng dưa lê trong 

nhà lưới) tại thôn 1, xã Đăk Mar; (6) Công văn số 1324/UBND-TH, ngày 23/6/2020 về việc đồng ý chủ 

trương đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (trồng cây Đinh Lăng, Sâm dây, nấm) tại thôn 2, xã 

Hà Mòn, huyện Đăk Hà; (7) Công văn 1324/UBND-TH, ngày 23/06/2020 về việc đồng ý chủ đầu tư dự án sản 

xuất nông nghiệp công nghệ cao (trồng cây đinh lăng, sâm dây, nấm) tại thôn 2, xã Hà Mòn; (8) Công văn số 

1535/UBND-TCKH, ngày 21/07/2020 của UBND huyện Đăk Hà về việc đồng ý chủ trương triển khai đầu tư 

dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (trồng cây đinh lăng và sâm bố chính trong nhà kính) tại thôn 

Thống Nhất, xã Hà Mòn); (9) văn số 1536/UBND-TH, ngày 21/07/2020 về việc đồng ý chủ trương triển khai 

đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp (trồng trang trại nấm) tại thôn 1, xã Đăk Mar; (10) Công văn số 

1962/UBND-TH, ngày 03/09/2020 của UBND huyện Đăk Hà về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự  án sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao (trồng cây đinh lăng trong nhà kính) tại thôn 5, xã Hà Mòn); (11) Công văn số 

1992/UBND-TCKH, ngày 07/09/2020 về đồng ý chủ trương đầu tư dự án sản xuất công nghệ cao (trồng nấm 

bào ngư) tại thôn Kon Teo, xã Đăk Long; (12) Công văn số 1993/UBND-TCKH, ngày 07/09/2020 của UBND 

huyện Đăk Hà về đồng ý chủ trương đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (trồng cây đinh lăng và 

sâm dây, nấm và chăn nuôi gia cầm) tại thôn 5 xã Hà Mòn); (13) Công văn số 1994/UBND-TCKH, ngày 

07/09/2020 về đồng ý chủ trương đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (trồng nấm trong nhà) tại 

thôn 1, xã Hà Mòn; (14) Công văn số 2245/UBND-TH, ngày 01/10/2020 về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự 

án sản xuất nông nghiệp (Nhà trồng nấm ) tại thôn Đăk Lợi, xã Đăk Ngọk (Thôn 11, xã Đăk Ui cũ); (15) Công 

văn số 2589/UBND-TH, ngày 13/11/2020 về việc đồng ý chủ trương thực hiện dự án đầu tư trang trại trồng 

nấm YOSOLAR tại thôn Lang Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà; (16) số 2951/UBND-TCKH, ngày 

25/12/2020 của UBND huyện Đăk Hà về việc đồng ý chủ trương thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp công 

nghệ cao tại thôn 1, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà). 
16 Trên địa bàn huyện đã hình thành tổ hợp tác chăn nuôi heo sọc dưa (tại xã Đăk Pxi: 21 hội viên với 461 con). 

Năm 2022, chương trình khuyến nông trên địa bàn huyện triển khai mô hình nuôi Thỏ sinh sản: 62.400.000 

đồng/ 160 con/02 xã Đăk Pxi và Đăk Ui. 
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- Tình hình phát triển cây dược liệu: Thực hiện Chương trình số 59- 

CTr/HU ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá VI 

thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 19/5/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh 

Khoá XVI về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 

2025, định hướng đến năm. Đến thời điểm hiện tại, diện tích dược liệu trên địa 

bàn huyện là 374,14 ha, đạt 137,55% kế hoạch.  

b. Chăn nuôi, thủy sản: Chăn nuôi đang có xu hướng chuyển dần từ quy 

mô nhỏ lẻ hộ gia đình sang hình thức tập trung, liên kết và ứng dụng công nghệ 

cao. Hiện nay trên địa bàn có 02 trang trại quy mô lớn (1 trang trại chăn nuôi 

lợn17, 01 trang trại chăn nuôi gia cầm18), 03 trang trại chăn nuôi lợn quy mô 

vừa, 03 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ (02 trang trại chăn nuôi lợn, 01 trang 

trang trại chăn nuôi bò). Thu hút các cá nhân, tổ chức đầu tư chăn nuôi theo 

hướng trang trại ứng dụng công nghệ cao. Đến nay trên địa bàn huyện Đăk Hà có 

6 dự án chăn nuôi đang triển khai thực hiện. 

- Tổng đàn gia súc 31.513 con19, đạt 105,78% kế hoạch. Tổng đàn gia 

cầm 428.920 con, đạt 130,33% kế hoạch. Diện tích nuôi trồng thủy sản 316 ha20, 

đạt 100 % kế hoạch. Tổng sản lượng thủy sản là 4.510 tấn, đạt 100,23% kế 

hoạch (Trong đó: Sản lượng nuôi trồng là 3.800 tấn, sản lượng khai thác là 710 

tấn).  

- Về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc: Trong kỳ đã xuất hiện lại ổ dịch 

Tả lợn Châu phi tại 3 xã Đăk La, Đăk Hring, Ngọk Réo21 (các địa phương đã 

kịp thời triển khai công tác khử trùng tiêu độc). 

c. Lâm nghiệp và công tác quản lý bảo vệ rừng: 

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, thực hiện trồng rừng. Chỉ tiêu 

trồng rừng sản xuất năm 2022 của UBND huyện Đăk Hà được UBND tỉnh giao 

năm 2022 là 298 ha, HĐND huyện giao 450 ha. Kết thúc mùa vụ trồng rừng, 

trên địa bàn huyện đã trồng tổng cộng: 513,07 ha22 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. Bên cạnh đó, tiếp nhận từ Chi 

cục Kiểm lâm tỉnh 7.059 cây xanh phân tán các loại (như: Sao xanh, Xoan, Dầu, 

Bằng lăng tím, Giáng Hương, Sưa, Bàng Đài Loan, Trắc, Thông). Thường 

xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn các cộng đồng, hộ 

gia đình được hỗ trợ trồng rừng thực hiện việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ, 

PCCCR đối với diện tích rừng trồng năm 2021, 2022. Tỷ lệ che phủ rừng năm 

2022 là 46,73% đạt 100% so với kế hoạch. 

                                           
17 Trang trại chăn nuôi lợn thịt ứng dụng công nghệ cao tại thôn 5 - xã Ngọk Wang với quy mô 2600 con. 
18 Chăn nuôi gà liên kết với công ty CP quy mô 36.000 con. 
19 Tổng đàn trâu là 1.275 con; đàn bò là 7.393 con; đàn lợn là 18.894 con; đàn dê 3.951 con 
20 Diện tích ao hồ nhỏ là 146 ha, diện tích nuôi trồng mặt nước lớn 170 ha 
21 Xã Ngọc Réo có 03 con/15 con tổng đàn lợn chết và tiêu hủy vào ngày 4/5/2022.  Đăk La và Đăk Hring: Từ 

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

xã Đăk Hring tiêu hủy 7/7 con/1 hộ. 
22 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 ha22. 
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- Công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển 

lâm sản trái pháp luật được tăng cường(23), phát hiện xử lý đối với các cá nhân, tổ 

chức có hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định24. Công tác phòng cháy 

chữa cháy rừng được thực hiện thường xuyên, sẵn sàng chủ động về nhân lực, 

phương tiện tham gia chữa cháy khi xảy ra cháy rừng25 (Trong năm 2022 trên địa 

bàn huyện không xảy ra cháy rừng).  

d. Công nghiệp - Xây dựng 

- Công tác quản lý cấp phép xây dựng được thực hiện thường xuyên, đảm bảo 

đúng quy định26. Tiếp nhận và thẩm định 56 lượt hồ sơ công trình xây dựng cơ 

bản với tổng mức đầu tư trình thẩm định 116.613.560.966 đồng, tổng mức đầu tư 

sau thẩm định 116.852.505.500 đồng; Thẩm định tăng so với tổng mức đầu tư 

ban đầu 238.944.534 đồng27. 

- Công tác quy hoạch được quan tâm thực hiện. Điều chỉnh tổng thể quy 

hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà đến năm 2035; điều chỉnh Đồ án 

Quy hoạch chi tiết xây dựng làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thị 

trấn Đắk Hà phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển Du lịch trên địa 

bàn huyện. Phê duyệt Dự toán chuẩn bị đầu tư lập đồ án quy hoạch xây dựng chi 

tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà; phê duyệt 

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu dân cư Tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk, Nhiệm vụ 

quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Đắk Hà (khu vực Đông Bắc trung tâm thị trấn 

Đắk Hà). 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. Phê duyệt 

nhiệm vụ và Dự toán cắm mốc giới quy hoạch chung xây dựng xã Đăk Ngọk, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2030. 

                                           
(23)  Thành lập và duy trì các Chốt BVR tại các khu vực trọng điểm; Đoàn kiểm tra liên ngành huyện thường 

xuyên thực hiện công tác kiểm tra, truy quét, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm 

nghiệp trên địa bàn các xã trọng điểm và lâm phần các đơn vị chủ rừng; Chỉ đạo Tổ CTLN QLBVR từ cấp huyện 

đến cấp xã và các Chốt BVR liên ngành, Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường công tác trinh sát, kiểm tra, truy quét, 

ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn các xã, lâm phần các đơn vị chủ rừng đặc 

biệt trong các dịp Lễ, Tết, ngày nghỉ cuối tuần; Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát hoạt động đối 

với các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ sở mộc dân dụng, cơ sở gây nuôi động vật hoang dã. 
24 Số vụ vi phạm do Hạt Kiểm lâm phát hiện, thụ lý, xử lý năm 2022 giảm 04 vụ (tương ứng giảm 66,66%), khối 

lượng vi phạm giảm 7,526 m3 (tương ứng 67,38%), diện tích rừng bị thiệt hại giảm 0,29 ha (tương ứng 100%). 

Tổng số vụ vi phạm do các cơ quan, đơn vị, địa phương phát hiện năm 2022 không tăng, không giảm nhưng khối 

lượng vi phạm giảm 1,244 m3 (tương ứng giảm 11,12%), diện tích rừng thiệt hại giảm 0,29 ha (tương ứng giảm 

100%). 
25 Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Đăk Hà chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai tốt 

Phương án PCCCR mùa khô năm 2021-2022 cấp xã, chủ rừng, Phương án huy động lực lượng tham gia chữa 

cháy rừng các cấp đã được phê duyệt; Củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện công tác 

QLBVPTR&PCCCR từ cấp huyện đến cấp xã, thôn và chủ rừng là tổ chức và hộ gia đình, cộng đồng; Mua sắm, 

sửa chữa, trang bị máy móc, phương tiện, dụng cụ PCCCR sẵn sàng phục vụ công tác PCCCR; Tổ chức trực 

24/24h tại trụ sở cơ quan, đơn vị, các Chốt BVR liên ngành, tại hiện trường các khu vực trọng điểm trong suốt 

thời gian cao điểm về cháy rừng, để kịp thời nắm bắt và xử lý thông tin về PCCCR trên địa bàn; Hạt Kiểm lâm tổ 

chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện phương án PCCCR đối với các xã, các đơn vị chủ 

rừng và chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng trên địa bàn.  
26 Cấp giấy phép xây dựng cho 205 lượt hồ sơ. 

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

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

dầu tăng, giá vật liệu tăng một số công trình khác. 
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* Thực hiện lĩnh vực đột phá tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, 

đô thị, công nghiệp, dịch vụ:  

- Về triển khai để đạt mục tiêu mỗi huyện, thành phố hình thành một khu 

đô thị mới hoặc khu dân cư mới: Địa bàn huyện Đăk Hà hiện tại chưa hình 

thành khu đô thị mới hoặc khu dân cư mới. Hiện đang tiếp tục triển khai thực 

hiện một số Đồ án quy hoạch tại đô thị28. 

- Về chỉnh trang, phát triển đô thị kết hợp với thương mại, dịch vụ; chấn 

chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường:  

+ Hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến đường Hai Bà Trưng (2 km); đang 

triển khai thi công công trình đường Chu Văn An (Dự kiến hoàn thành trong 

tháng 12, chiều dài khoảng 550m), chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình đường 

Trường Chinh, Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến đường Lê Hồng 

Phong (Trung tâm Dạy nghề huyện) với tổng mức đầu tư khoảng 159 tỷ đồng; 

đầu tư xây dựng mới sân bê tông khuôn viên nhà văn hóa TDP8 với tổng diện tích 

1.800m2. Đang triển khai đầu tư xây dựng mới hơn 9.750m đường điện hạ thế tại 

các điển khu dân cư các TDP trên địa bàn thị trấn với tổng mức đầu tư dự kiến 8 

tỷ đồng. Ngoài ra, trong dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, huyện đang đầu tư 

hệ thống đèn LED trang trí dọc đường Hùng Vương với tổng mức kinh phí 666,6 

triệu đồng.  

+ Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, 

thị trấn tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn, 

nhất là địa bàn thị trấn Đăk Hà. Về công tác kêu gọi thu hút đầu tư theo hình 

thức xã hội hóa để xây dựng các chợ đã có trong quy hoạch, hạn chế tình 

trạng ̣lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán gây cản trở giao thông, ảnh hưởng 

đến mỹ quan đô thị. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ 

trương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cục bộ đối với chợ dân sinh tại thôn 5, 

xã Hà Mòn29 đến nay chợ đã đi vào hoạt động ổn định, cùng với hệ thống 

Chợ Trung tâm và chợ TDP4B phục vụ tốt hoạt động giao thương trên địa 

bàn. Công tác xây dựng kế hoạch bố trí ngân sách địa phương từ nguồn thu 

quản lý chợ và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện duy tu bảo dưỡng, 

nâng cấp chợ hiện có: Đối với nguồn thu quản lý chợ, Uỷ ban nhân dân huyện 

giao trong dự toán đầu năm của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị 

huyện để cân đối cho các nhiệm vụ chi sự nghiệp của đơn vị. Việc thu gom, 

xử lý rác thải, vệ sinh môi trường và các công trình phúc lợi công cộng theo 

quy hoạch: Hiện tại việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện do 

Công ty TNHH thương mại và công nghệ môi trường DH thực hiện; khối 

lượng rác thải thu gom trong năm 2022 là 4.122,93 tấn (số liệu tính đến 

                                           
28 Gồm: điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi; Quy hoạch 

chi tiết trung tâm thị trấn Đắk Hà (khu vực Đông Bắc); Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Tổ dân phố 2A. Phê duyệt 

dự toán chuẩn bị đầu tư lập đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Tổ dân phố 10, thị 

trấn Đăk Hà. 
29 Tại Công văn 2591/UBND-HTKT ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh. 
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31/10/2022). Đã tổ chức thực hiện trồng thay thế 500 cây xanh đường Hùng 

Vương, tổng mức đầu tư 1.073.837.829 đồng30.  

- Về phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với đô thị 

- dịch vụ: Trên địa bàn thị trấn có Cụm CN-TTCN, Làng nghề thị trấn Đăk 

Hà; Cụm Công nghiệp Đăk Mar và Đăk La.  

e. Thương mại - Dịch vụ 

Thường xuyên đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại 

trên địa bàn huyện(31); triển khai tổ chức thành công Phiên chợ nông nghiệp sạch 

năm 2022 (lần 1). Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và duy trì hoạt 

động của BCĐ 389 huyện(32); chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chấn chỉnh, bình 

ổn thị trường, đảm bảo cung cầu hàng hóa phục vụ nhân dân trong tình hình diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên địa bàn. Tham mưu UBND huyện 

kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Đắk 

Hà năm 2022, tổ chức bình chọn công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022 với 06 sản phẩm đạt yêu cầu(33). 

f. Thu, chi ngân sách:  

Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 31/12/2022 là: 748.876,17 triệu 

đồng. Trong đó, ngân sách huyện và xã hưởng 678.592,4 triệu đồng, đạt 

142,8% so với dự toán tỉnh giao và đạt 138,65% so với dự toán huyện giao34. 

Chi ngân sách địa phương đến ngày 31/12/2022 là: 547.489,15 triệu đồng, đạt 

109,72% so với nhiệm vụ chi năm 2022.  

g. Đầu tư phát triển 

                                           
30 Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND huyện Đăk Hà về việc phê duyệt dự toán xây dựng 

công trình: Trồng  thay thế cây xanh trên vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn  từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến 

đường Đào Duy Từ). 
31 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh; Báo 

cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 11/01/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về 

lãnh đạo phát triển thương mại-dịch vụ trên địa bàn huyện Đắk Hà giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 

2030; Báo cáo hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022; Báo cáo tình hình 

thực hiện nhiệm vụ cải thiện hiệu quả Logistic giai đoạn 2017-2021 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2022-2026; 

Báo cáo phục vụ công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022; Báo cáo công tác quản lý, khai thác chợ 

trên địa bàn huyện Đăk Hà; Báo cáo đánh giá tình hình triển khai các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả; Báo cáo kết quả rà soát và thực thi Nghị định số 39/2007/NĐ của Chính phủ về cá nhân hoạt 

động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn; Báo cáo tình 

hình thực hiện Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí trên địa bàn huyện. 
32

Chủ trì 02 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống 

gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và 

trong dịp Tết Trung thu năm 2022. Kết quả kiểm tra 70 cơ sở, qua đó Đoàn kiểm tra hướng dẫn các cơ sở có sai 

sót cam kết khắc phục tồn tại; đồng thời chuyển cho UBND các xã thị trấn xử phạt hành chính 10 cơ sở với số 

tiền 5.100.000 đồng; tiêu hủy tại chỗ 17,58kg thực phẩm dạng rắn và thực phẩm dạng lỏng là 37,9 lít. 
33 Sản phẩm: Cà phê sữa thượng hạng; cà phê sữa dừa; cà phê sầu riêng của cơ sở HTX nông nghiệp sản xuất và 

Thương mại Sáu Nhung, sản phẩm cà phê bột pha phin của cơ sở HTX Nông nghiệp Công bằng Pô Kô, sản 

phẩm cà phê hạt nguyên chất Coffee Đăk Mar; cà phê bột nguyên chất Coffee Đăk Mar của HTX dịch vụ thế hệ 

mới Đăk Mar 

34 Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn là 186.897,85 triệu đồng (Trong đó, ngân sách huyện và xã 

hưởng là 128.157,6 triệu đồng); Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 509.780,16 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 dư ới nộp 

lên là 11.716,91 triệu đồng. 
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- 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 63.945 triệu đồng (Kế hoạch vốn đã bố trí chi tiết đến thời 

điểm hiện nay là 62.448 triệu đồng). Thực hiện và giải ngân đến hết ngày 

31/12/2022 là 47.523 triệu đồng, đạt 76,1% so với kế hoạch vốn đã bố trí chi tiết. 

Ước thực hiện và giải ngân đến 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

- Tổng số nợ khối lượng thanh toán các công trình sau quyết toán còn lại 

đến nay trên địa bàn huyện là 13.340 triệu đồng. Trong đó: Dự án Đường tránh 

lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô: 

2.424 triệu đồng; Đường giao thông nông thôn từ xã Đăk La đi Ngọk Réo huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum: 8.255 triệu đồng; còn lại các công trình có quy mô nhỏ 

khác 2.661 triệu đồng. 

k. Thu hút đầu tư phát triển 

Trong năm huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thu hút 

đầu tư đối với danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện 

được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 

02/8/2021, theo đó trên địa bàn huyện Đăk Hà có 37 dự án thu hút đầu tư giai 

đoạn 2021-2025(35). Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư 

đã được UBND tỉnh cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn 

huyện tiếp tục khảo sát, đầu tư(36); Phối hợp, đề xuất UBND tỉnh gia hạn thời 

gian khảo sát đối với 01 dự án(37), thu hồi chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư 

đối với 02 dự án(38). Phối hợp với các Sở ngành liên quan thẩm định, tham mưu 

UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với 04 dự án(39). Trong năm, 01 dự án đã 

được UBND chấp thuận chủ trương đầu tư(40). Tiếp tục triển khai phối hợp triển 

khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Tổ hợp chăn 

nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm xuất khẩu tại xã Ngọk Réo của Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Ma Vin41. 

                                           
(35) 12 dự án lĩnh vực nông, lâm nghiệp; 03 dự án lĩnh vực công nghiệp; 11 dự án lĩnh vực thương mại - dịch vụ - 

du lịch; 11 dự án lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị. 
(36) Dự án Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Kon Tum; Dự án Phát triển cây Mắc ca, kết 

hợp trồng các loài cây nông, lâm nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao kết hợp khu đô thị sinh thái, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu gắn với du lịch nghỉ dưỡng nông nghiệp 

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

Dự án điện gió Đăk Psi 1, Đăk Psi 2, Đăk Psi 3, Đăk Psi 4, Đăk Psi 5; Dự án điện mặt trời Đăk Psi. 
(37) Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp khu đô thị sinh thái, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu 

gắn với du lịch nghỉ dưỡng nông nghiệp nông thôn tại huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum. 
(38) Dự án khu đô thị tại Thôn 1, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng TMP Kon 

Tum; Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu kết hợp phát triển du 

lịch sinh thái nông nghiệp nông thôn do Công ty TNHH Khương Chi làm chủ đầu tư. 
(39) Nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH đầu tư Hồng Phát; dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 

do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ An Phú Đăk Hà đề xuất; 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 
(40) Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời 

chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà máy gạch không nung. 
41 Về diện tích hiện nay nhân dân đang canh tác nằm trong diện tích dự kiến thực hiện dự án:  

- Tổng diện tích dự kiến thực hiện dự án: 590 ha theo khảo sát, trong đó dự kiến: Đất trồng lúa: 5.55 ha. 

Đất trồng cây lâu năm: 51,34 ha. Đất trồng cây hàng năm: 205,20 ha. Đất rừng: 325,25 ha. Đất giao thông: 

1,86 ha. Đất sông suối: 0,80 ha. Tổng số hộ: 241 hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong vùng dự án. Cụ thể: 

Thôn Kon Sơ Tiu: 29 hộ gia đình, cá nhân. Thôn Kon Rôn: 12 hộ gia đình, cá nhân. Thôn Kon Bơ Băn: 200 
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l) Phát triển doanh nghiệp, Hợp tác xã 

Đã giải quyết 248 hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép 

kinh doanh(42). 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. Công 

tác quản lý Nhà nước về HTX được thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi 

cho HTX phát triển, từ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đồng 

thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tư vấn thành lập HTX hoạt 

động theo luật HTX năm 2012. Trên địa bàn huyện có 24 HTX, trong đó có 19 

HTX đang hoạt động hiệu quả theo Luật HTX 2012(43) (03 HTX thành lập mới: 

                                                                                                                                    
hộ gia đình, cá nhân. Trong đó có 12 hộ đã có bìa đỏ, diện tích 19,1 ha. Đã thực hiện đo đạc 216/241 hộ 

(đạt 88,7%); 25 hộ chưa tham gia đo đạc, chiếm 10,37% (Thuộc thôn Kon Bơ Băn). Tổng diện tích đã đo 

đạc: 445,93 ha (Trong đó: Đất trồng cây lâu năm: 104,88 ha. Đất trồng cây hàng năm: 335,03 ha. Đất 

trồng lúa: 5,5 ha. Đất nuôi trồng thủy sản: 0,52 ha). Đã thực hiện công tác kiểm kê tài sản trên đất: 158 hộ 

(Trong đó: Thôn Kon Sơ Tiu: 28/29 hộ gia đình, cá nhân. Thôn Kon Rôn: 12/12 hộ gia đình, cá nhân. Thôn 

Kon Bơ Băn: 118/200 hộ gia đình, cá nhân); còn lại 58/216 hộ chưa phối hợp kiểm kê tài sản trên đất. Diện 

tích đất đã thực hiện công tác đo đạc, kiểm kê tài sản trên đất của 158 hộ gia đình, cá nhân. Tổng diện tích: 

369,87 ha (Trong đó: Đất trồng cây lâu năm: 96,53 ha. Đất trồng cây hàng năm: 269,05 ha. Đất trồng lúa: 

3,77 ha. Đất nuôi trồng thủy sản: 0,52 ha). 

- Theo lựa chọn của Nhà đầu tư: Tập Đoàn Ma Vin lựa chọn diện tích khoảng 43 ha/26 hộ gia đình, cá nhân 

để thỏa thuận hỗ trợ đất và tài sản trên đất giai đoạn 1 để xây dựng nhà máy. Trong năm 2022, xã Ngọk 

Réo đã tổ chức mời 26 hộ, đại diện Tập đoàn MaVin và các cơ quan liên quan để thỏa thuận, hỗ trợ đợt 01 

với diện tích 43 ha/26 hộ (Cuộc họp có 18 hộ tham dự, 08 không tham dự). Tại cuộc họp 13 hộ gia đình 

thống nhất theo thỏa thuận, 05 hộ chưa thống nhất. Ngày 26/7/2022, xã Ngọk Réo tiếp tục tổ chức cuộc họp 

mời 13 hộ gia đình để Tập đoàn Mavin tiếp tục thỏa thuận lần 02. Trong cuộc họp phát sinh thêm 01 hộ dân 

ngoài diện tích đợt 01 xin được thỏa thuận và giao đất cho Tập đoàn, do đó tổng số hộ thực hiện thỏa thuận 

đợt 01 là 27 hộ/46,7ha. Kết quả sau 02 lần thỏa thuận, có 16 hộ/27 hộ đã thống nhất thỏa thuận xong với 

diện tích 23,7ha/46,7ha (Đạt 50,7%). Còn 11 hộ/23 ha chưa thống nhất, trong đó: Chưa thống nhất giá hỗ 

trợ 03 hộ người kinh/diện tích 11,4ha) và chưa thống nhất chủ trương thực hiện dự án (08 hộ DTTS/diện 

tích 11,6ha). Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng liên hệ với Nhà đầu tư 

tiếp tục phối hợp với địa phương tiếp tục họp để thỏa thuận với 11 hộ dân (03 hộ người kinh chưa thống 

nhất giá hỗ trợ và 08 hộ DTTS chưa thống nhất chủ trương thực hiện dự án). Tuy nhiên đến nay Nhà đầu tư 

chưa sắp xếp thời gian để thực hiện. 

- Ủy ban nhân dân  huyễn đã có báo cáo đề nghị UBND tỉnh tổ chức làm việc với Tập đoàn Ma Vin để 

thống nhất việc có tiếp tục đầu tư thực hiện dự án hay không để UBND huyện có cơ sở trả lời cho người 

dân nằm trong vùng dự án được biết. Nếu Công ty vẫn tiếp tục triển khai dự án thì đề nghị Công ty thường 

xuyên phối hợp với địa phương và các cơ quan chuyên môn của huyện trong công tác tuyên tuyền, vận 

động, thỏa thuận hỗ trợ cho người dân. Đồng thời, đề nghị Công ty quan tâm hỗ trợ, tạm ứng kinh phí để 

các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện công tác phối hợp vận động nhân dân đo đạc, kiểm đếm tài 

sản trên đất của các hộ dân nằm trong dự án. 
(42) 08 Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, 06 Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu, 01 Giấy phép bán lẻ sản phẩm gas, 

151 hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh, 71 hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, 02 hồ sơ 

cấp lại giấy CNĐKKD, 02 hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, 03 hồ sơ đăng ký thành lập HTX và 04 hồ 

sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX; Rà soát, xử lý thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

đối với 63 trường hợp quá thời gian (06 tháng) kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh nhưng không tiến hành hoạt động kinh doanh và không đăng ký thuế, kê khai nộp thuế theo 

quy định. 
(43) HTX NN, TM và DV Cựu quân nhân Đăk Hring, HTX Nông nghiệp SX&TM Sáu Nhưng, HTX Nông 

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

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

Phú Hoàng, HTX NN và Dịch vụ thương mại ứng dụng công nghệ cao Bắc Tây Nguyên Farm, HTX Đăk Hà 1, 

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

và Thương mại Lộc Phát, HTX Cây ăn quả Ngọk Wang, HTX Kim Phước Quý, HTX nông lâm nghiệp thương 

mại và dịch vụ Đăk Pxi; HTX Mắc ca Thành công Đăk Hà; HTX nông nghiệp công nghệ cao Liên Minh Farm. 
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HTX nông lâm nghiệp thương mại và dịch vụ Đăk Pxi; HTX Mắc ca Thành Công 

Đăk Hà; HTX nông nghiệp công nghệ cao Liên Minh Farm), 05 HTX ngừng hoạt 

động(44) (trong đó 01 HTX ngừng hoạt động nhưng chưa thực hiện thủ tục giải 

thể45 và 04 HTX ngừng hoạt động quá 01 năm nhưng khó khăn trong việc giải 

thể, giải thể bắt buộc). 

 m) Ngân hàng cộng đồng: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo thu hồi vốn 

vay các ngân hàng cộng đồng, tuy nhiên đến nay chưa thu hồi dứt điểm vốn vay 

(UBND huyện đã có báo cáo Thường trực Huyện ủy về việc thu hồi và đề xuất 

giải pháp thu hồi, xử lý dứt điểm số tiền "Ngân hàng cộng đồng" trên địa bàn 

huyện)46. 

1.3. Xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường 

và ứng phó với biến đổi khí hậu 

a. Xây dựng nông thôn mới:  
- Công tác xây dựng nông thôn mới luôn được quan tâm, chỉ đạo. Đến nay 

tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 5 xã(47). 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. Việc triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, 

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

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt được những kết quả như sau: 

+ Xã nông thôn mới nâng cao: có 02 xã (Hà Mòn và Đăk Mar); Xã Đăk La 

đạt 5/10 tiêu chí; Xã Đăk Ngọk đạt 9/10 tiêu chí. 

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

chí số 4 về an ninh trật tự). 

+ Xã nông thôn kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực: Xã Hà Mòn có 2/5 tiêu 

chí đã đạt (Tiêu chí số 4: An ninh trật tự; Tiêu chí số 5: Tổ chức sản xuất). 

+ Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu: Thôn Thống nhất - Xã Hà Mòn 

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

nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; Thôn Đăk Tin xã Đăk Ngọk, Thôn Bình 

Minh xã Hà Mòn đạt 10/10 tiêu chí; Thôn 2 -Xã Đăk La đạt 7/10  tiêu  chí. 

+ Xây dựng thôn (làng) ĐBDTTS đạt nông thôn mới: Hiện nay các địa 

phương đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định, chưa có kết quả đánh giá. 

- Chương trình Đề án mỗi xã một sản phẩm được thực hiện có hiệu quả. 

Trên địa bàn huyện đã có 27 sản phẩm tham gia chương trình OCOP được đánh 

giá và xếp hạng năm 2020, năm 2021. Có 21 sản phẩm được UBND tỉnh đánh 

giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận (Trong đó có 7 sản phẩm đạt 4 sao, có 

                                           
(44) HTX NN TM &DV hợp nhất; HTX 19/5; HTX Toàn Thắng; HTX Nông lâm nghiệp - Nuôi trồng thủy sản và 

dịch vụ du lịch Hương Nguyên; HTX dịch vụ thương mại nông lâm nghiệp Thành Nhân. 
45 HTX dịch vụ thương mại nông lâm nghiệp Thành Nhân. 
46 Đối với số tiền 19.798.510 đồng của Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo số tiền 19.798.510 đồng là do bà Y Năk, 

thôn Kon Krơk (trước đây là Phó Chủ tịch HLHPN xã, Tổ trưởng tổ quản lý NHCĐ thôn Kon Krơk), thu hồi của 

các hộ dân sau đó chiếm dụng không nộp về Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo. Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo đã 

nhiều lần làm việc với hộ này. Tuy nhiên hiện nay bà YNăk đã li dị chồng và không còn sinh sống tại địa bàn xã.  

Cá nhân có liên quan với số tiền 250 triệu đồng, xin cam kết hoàn trả. 
(47)Xã Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La, Đăk Ngọk, ĐăkHring. 
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14 sản phẩm đạt 3 sao)48. Có 01 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia49. 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 202250; đăng ký 11 sản 

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

năm 2022. 

b) Công tác quản lý tài nguyên; phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường 

và ứng phó với biến đổi khí hậu: 

- Công tác quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường. Hoàn chỉnh 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 

2030 huyện Đăk Hà(51), Kế hoạch sử dụng đất năm 2022(52); hiện nay đang tập 

trung hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trình cấp thẩm quyền xem xét 

phê duyệt. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân, giao đất, thu hồi và cho thuê đất được thực hiện thường xuyên(53). 

- Công tác khai thác quỹ đất và giới thiệu quỹ đất để thu hút đầu tư được 

thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trong năm 2022, tổ chức đấu 

giá quyền sử dụng đất với 43 lô đất, tổng giá trị bán đấu giá thành là 28,201 tỷ 

đồng, tương ứng với tổng diện tích là 11.077,5 m2. Các Phòng chuyên môn đã 

tham mưu UBND huyện giới thiệu quỹ đất cho các nhà đầu tư, khảo sát lập đối với 

05 dự án54. 

                                           
48Năm 2020 Sản phẩm đạt 4 sao gồm 2 sản phẩm: Cà phê rang xay DAKMARK của Công ty TNHH MTV Nguyên 

Huy Hùng và sản phẩm Cà phê đặc biệt Sáu Nhung của Hợp tác xã Nông nghiệp, sản xuất và thương mại Sáu 

Nhung;(Quyết định  số 789/QĐ-UBND, ngày 17/8 2020) 

- Năm 2021 sản phẩm đạt 4 sao gồm 05 sản phẩm: Cà phê bột nguyên chất COFFEE Đăk Mar; Cà phê hạt 

nguyên chất COFFEE Đăk Mar; Cà phê sữa thượng hạng Sáu nhung; Cà phê sầu riêng Sáu Nhung; Tinh coffee 

Sáu Nhung.(QĐ 28/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17/11/2022 ) 

- Năm 2020 sản phẩm đạt 3 sao gồm 8 sản phẩm: Cà phê bột nguyên chất Coffee Đăk Mar, Cà phê hạt nguyên 

chất Coffee Đăk Mar của Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ thế hệ mới Đăk Mar; Hải Tình Coffee của Hợp tác xã 

kiểu mới sản xuất nông nghiệp và dịch vụ thương mại Hải Tình; Cà phê Vy Phú Hoàng của Hợp tác xã sản xuất 

kinh doanh chế biến cà phê bột Vy Phú Hoàng, Nấm linh chi của HTX Cựu quan nhân, Cà phê bột Tân Sang 

Hoàng, cà phê bột Phú Sỹ, cà phê bột Noni.(tại  Quyết định  số 789/QĐ-UBND, ngày 17/8 2020 và Quyết định 

số 24/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh KonTumPhê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy 

chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ ba (03) sao đến bốn (04) sao năm 2020), 

- Năm 2021 sản phẩm đạt 3 sao gồm 6 sản phẩm:Cà phê bột pha phin HTX Pô Kô; Cà phê nguyên hạt HTX Pô Kô; 

Trà gạo lứt HTX Pô Kô; Cà phê sữa dừa HTX Sáu Nhung; Cà phê Ca cao HTX Sáu Nhung; Măng le HTX Bách 

Thắng.(quyết định 28/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17/11/2022 ) 
49 Cà 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) 
50 Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 
51 Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 
52 Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 
(53)  Công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 116 trường hợp với tổng diện tích 775.778,6m2 

(19 trường hợp đất ở với diện tích 4.366,8m 2 và 97 trường hợp đất nông nghiệp với diện tích 771.421,8 m2); 

Cấp 71 giấy chứng nhận QSD đất đối với các trường hợp trúng đấu giá QSD đất với diện tích 14.458,6m2; Cho 

thuê lại đất đối với 05 trường hợp với diện tích 9.283,7m2; Cho phép chuyển mục đích sử dụng, từ mục đích đất nông 

nghiệp sang mục đích đất ở đối với 316 trường hợp với tổng diện tích 74.136,2m2. Giao đất, giao rừng cho 05 

cộng đồng dân cư tại địa bàn xã Đăk Long, Đăk Hring,với diện tích 587,72ha. 
54 (1) Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Đăk Pe, xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà cho Công ty TNHH MTV Ngàn Vũ với diện 

tích khoảng 20 ha, (2) Dự án: khu đô thị mới của Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Thành Trung tại Tổ dân phố 1, 

thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum với diện tích khoảng 17 ha;  (3) Dự án: nông  nghiệp công  nghệ  cao  tại  xã  

Đăk  La, huyện Đăk Hà của Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Thành Trung với diện tích khoảng 20,5 ha; (4) Dự án 

đầu tư Trang trại trồng trọt, chăn nuôi công nghệ cao của Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Song 
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- Triển khai theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, bão lũ và tăng 

cường thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Tỉnh ủy, Huyện ủy và của UBND huyện, khẩn trương khắc phục thiệt hại do 

thiên tai gây ra. Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn 

sàng di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo tuyệt đối 

an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại cho người dân.  

- Công tác quản lý về môi trường được thực hiện một cách đảm bảo; 

không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việc kiểm tra, 

giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất được quan 

tâm thực hiện, không để xảy ra tình trạng ứ đọng rác thải. 

2. Văn hóa - xã hội 

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

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

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

chế độ55. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và đảm bảo an sinh xã hội trong 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 202256, 75 năm ngày Thương binh - Liệt 

sỹ (27/7/1947-27/7/2022) được quan tâm triển khai57.  

- Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động năm 2022 trên địa 

bàn huyện đảm bảo theo kế hoạch58. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu 

                                                                                                                                    
Anh tại địa bàn xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà với diện tích 24,92 ha; (5) Dự án đầu tư Trang trại trồng trọt, 

chăn nuôi công nghệ cao của Công ty Cổ phần nông nghiệp An Thành Phát tại địa bàn xã Ngọk Hring, huyện 

Đăk Hà với diện tích 25,56 ha. 
55 Tổng số đối tượng người có công hiện nay đang quản lý là 655 người. Tổng kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp 

người có công với cách mạng hàng tháng, trợ cấp một lần là 14.598.751.000; 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. Tổng số tiền chi 

trợ cấp thường xuyên, một lần cho đối tượng bảo trợ xã hội và nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp hàng tháng đến 

thời điểm báo cáo là: 14.174.610.000 đồng đồng. Phối hợp tổ chức đưa đón 42 đối tượng tham gia điều dưỡng 

tập trung tại Trung Tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh và các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định do sở Lao 

động – TB&XH tỉnh tổ chức; xét chọn lập danh sách đối tượng đi tham quan Thủ Đô và thăm Lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước theo chỉ tiêu được phân bổ, luân chuyển hằng năm trên địa bàn huyện 04 đối tượng; 01 đối tượng 

người có công tiêu biểu tham dự Hội nghị tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội; Rà soát, thống kê và triển khai hỗ trợ 

xây mới 05 căn nhà, sửa chữa 04 căn nhà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng năm 2022 

với tổng số tiền 280.000.000 đồng.  
56 Công tác thăm hỏi, tặng quà: 7.865 suất quà với số tiền 3.206.855.000 đồng, cụ thể: Quà cấp Trung ương: 

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

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

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

34.296.000 đồng 

Tiếp nhận và cấp 36.765 kg gạo để hỗ trợ cho 573 hộ/2.451 khẩu trên địa bàn huyện có nguy cơ thiếu đói dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh năm 2022 đến tay người dân đảm bảo trước tết 

Nguyên đán và 23.685 kg gạo Chính phủ cho 371 hộ/1.579 khẩu cho các hộ có nguy cơ thiếu đói dịp giáp hạt 

đầu năm 2022. 
57 Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) 

và tổng hợp danh sách thăm tặng quà của Chủ tịch nước, của UBND tỉnh và của UBND huyện tặng đối tượng 

người có công nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Trong đó: Qùa Chủ tịch nước tặng 613 đối 

tượng, số tiền 316.500.000 đồng; quà UBND tỉnh tặng 641 đối tượng, số tiền 194.100.000 đồng; quà UBND 

huyện tặng 732 đối tượng, số tiền 229.600.000 đồng. 
58 UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai kế hoạch đào tạo nghề đạt chỉ tiêu kế hoạch 

tỉnh giao và đảm bảo kế hoạch giải ngân nguồn vốn sự nghiệp thuộc CTMTQG trong năm huyện đã tổ chức 

tuyển sinh đặt hàng đào tạo nghề cho 495 chỉ tiêu (đạt 100% kế hoạch tỉnh giao) gồm 09 lớp nghề nông nghiệp 

cho 278 người lao động và 07 lớp nghề phi nông nghiệp đào tạo nghề cho 217 người lao động. 



13 

 

động tại huyện Đăk Hà thu hút hơn 350 đại biểu, hội viên, thanh niên, người lao 

động, học sinh tham gia59.  

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bảo hiểm xã 

hội huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, tăng giảm thẻ BHYT cho hộ nghèo, 

hộ cận nghèo năm 202260. Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh 

mới trong năm năm 2022 do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, thiên tai 

để kịp thời thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trong năm theo 

quy định. 

* Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo 

theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ (giai đoạn 

2022 - 2025) 

- Hộ nghèo: 1.507 hộ/7.492 khẩu, chiếm tỷ lệ 8,13% tổng số hộ dân toàn 

huyện. Trong đó, hộ nghèo DTTS: 1.397 hộ/7.168 khẩu, chiếm tỷ lệ 92,7% tổng 

số hộ nghèo. 

- Hộ cận nghèo: 1.137 hộ/6.218 khẩu, chiếm tỷ lệ 6,13% tổng số hộ dân 

toàn huyện. Trong đó, hộ cận nghèo DTTS: 1.018 hộ/5.799 khẩu, chiếm tỷ lệ 

89,5% tổng số hộ cận nghèo. 

- Số hộ thoát nghèo: 1.301 hộ/7.403 khẩu, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo 

là 6,74%. 

- Số hộ thoát cận nghèo: 783 hộ/4.298 khẩu, tương ứng tỷ lệ giảm hộ cận 

nghèo là 0,83%. 

2.2. Giáo dục và đào tạo, y tế và Khoa học công nghệ. 

a) Giáo dục và đào tạo 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, 

hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. 

Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đầu năm 2022-2023 đạt 91,89 (Mầm Non: 

84,6%, Tiểu học: 100%, THCS: 100%). Công tác phổ cập giáo dục mầm non 

(PCGDMN) cho trẻ 5 tuổi được duy trì và giữ vững61; công tác phổ cập giáo 

dục tiểu học (PCGDTH)62, phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS)63 

và xóa mù chữ (XMC) được duy trì và nâng cao64.  

- Năm học 2022 -2023, toàn huyện có 41 đơn vị trường học. Các phòng 

học được sửa chữa, nâng cấp và xây mới, cơ bản đảm bảo việc dạy và học theo 

                                           
59 Trong đó có 95 lao động được tư vấn, phỏng vấn. Kết thúc phiên giao dịch có 20 lao động đăng ký làm việc 

trong tỉnh, ngoài tỉnh và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong thời gian tới. 
60 Cấp mới và gia hạn 30.556 thẻ BHYT hộ nghèo, hộ cận nghèo, DTTS, người sinh sống tại vùng khó khăn năm 

2022 trên địa bàn huyện theo quy định 
61 Có 11/11 xã, thị trấn chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. 
62 Đến nay huyện Đăk Hà đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3, cụ thể: có 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3; 

Huyện đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3. 
63 Số xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 1: 02/11 xã (Đăk Pxi, Đăk La); số xã, thị trấn đạt chuẩn 

PCGDTHCS mức độ 2: 07/11 xã (Đăk Mar, Đăk Hring, Đăk Long, Đăk Ui, Ngọk Wang, Ngọk Réo, Đăk Ngọk); 

số xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 3: 02/11 xã (Hà Mòn, Thị trấn). Huyện đạt chuẩn PCGDTHCS 

mức độ 1. 
64 Đến nay, huyện Đăk Hà đạt chuẩn XMC mức độ 2, (11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn XMC mức độ 2). 
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Chương trình Giáo dục phổ thông 201865. Công tác xây dựng trường học đạt 

chuẩn Quốc gia được chú trọng66, dự kiến cuối năm 2022 toàn huyện có 27/41 

trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 65,85%. 

- Công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị 

phục vụ công tác dạy và học tiếp tục được đầy mạnh triển khai67. Phòng học 

được bổ sung, cơ bản đảm bảo việc dạy và học. Các cơ sở giáo dục cơ bản đã bổ 

sung thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo cho công tác dạy học. 

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

biến tích cực68. Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị trong việc huy động tối 

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

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

hưởng ứng Cuộc vận động“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào 

DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn 

huyện Đăk Hà, giai đoạn 2021-2025. 

b) Công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng y tế cơ sở, chất lượng khám, chữa bệnh 

được nâng cao. Các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch 

bệnh ở người được triển khai thường xuyên. Nâng cao năng lực thực hiện tốt 

công tác y tế dự phòng, phòng chống bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm; sàng 

lọc và phát hiện sớm, chữa trị kịp thời, không để phát sinh, lây lan các dịch 

bệnh, bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng. Trong năm 2022 các ca bệnh đều 

                                           
65 Toàn huyện có 701 phòng học; trong đó: kiên cố: 288 phòng; bán kiên cố: 393 phòng; mượn, nhờ: 20 phòng; 

phòng học dùng cho bộ môn: 38 phòng 
66 Toàn huyện có 23/41 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 56,1% (trong đó mầm non 9/15 trường, chiếm tỷ 

lệ 60,0%; tiểu học 10/14 trường, chiếm tỷ lệ 71,42%; THCS 3/7 trường, chiếm tỷ lệ 42,86%; TH&THCS 1/5 

trường, chiếm tỷ lệ 20,0%).  
67 Quyết định số 1069/QĐ-UBND, ngày 12/9/2022 của UBND huyện  về Bổ sung kinh phí cho phòng Giáo dục - 

Đào tạo huyện để triển khai  thực hiện gói thầu: Mua sắm trang thiết bị giáo dục năm 2022  cho các đơn vị 

trường học trên địa bàn huyện Đăk Hà với số tiền 6.072.679.000 đồng (Sáu tỷ, không trăm bảy mươi hai triệu, 

sáu trăm bảy mươi chín ngàn đồng chẵn); Quyết định số 32/QĐ-UBND, ngày 14/1/2022 của UBND huyện về 

việc bổ sung kinh phí cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để thanh toán  công trình: Sửa chữa Trường mẫu giáo xã 

Đăk Pxi, Điểm trường thôn Kon Pao Kơ La; Hạng mục: Sửa chữa 02 phòng học với số tiền là 254.576.000 đồng 

(Hai trăm năm mươi bốn triệu, năm trăm bảy mươi sáu ngàn đồng chẵn); Quyết định số 76/QĐ-UBND, ngày 

21/1/2022 của UBND huyện về  bổ sung kinh phí cho phòng Giáo dục - Đào tạo huyện để thanh toán giá trị, 

khối  lượng hoàn thành các hạng mục hệ thống nhà vệ sinh,  cấp nước sạch các trường học trên địa bàn huyện 

với số tiền là 197.641.000 đồng (Một trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi mốt ngàn đồng); Quyết định 

số 738/QĐ-UBND, ngày 12/7/2022 của UBND huyện về Bổ sung kinh phí cho phòng Giáo dục - Đào tạo huyện 

để đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo xã Đăk Hring; Hạng mục: Sửa chữa Nhà lớp học điểm trường thôn Kon 

Mong; thôn Kon Proh Turia (thôn 6 và thôn 9 cũ) và thôn Đăk Kang Yốp với số tiền: 609.804.000 đồng (Sáu 

trăm lẻ chín triệu, tám trăm lẻ bốn ngàn đồng chẵn); Quyết định số 770/QĐ-UBND, ngày 19/7/2022 của UBND 

huyện về bổ sung kinh phí cho phòng Giáo dục - Đào tạo huyện để đầu tư xây dựng sửa chữa các công trình 

trường học trên địa bàn huyện (Trường THCS xã Đăk Mar; Trường TH Kơ Pa Kơ Lơng) với số tiền: 

697.841.000 đồng (Sáu trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm bốn mươi mốt ngàn đồng chẵn) 
68 Mầm non (5 tuổi): Đạt yêu cầu 1204/1213, tỉ lệ 100%. Có 09 trẻ không tham gia khảo sát (08 trẻ khuyết tật 

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

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

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

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

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

64,60%;  khá: 1.048/3.610, tỷ lệ: 29,03%; trung bình: 233/3.610, tỷ lệ: 6,18%; yếu: 7/3.610, tỷ lệ: 0,19%. 
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giảm so với cùng kỳ năm 2021(69). Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được 

triển khai thường xuyên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ước thực hiện trong năm 

2022 là 12%, giảm 1,03% so với năm 2021. Chất lượng khám, chữa bệnh được 

nâng cao, các thủ tục khám, chữa bệnh được đơn giản hóa70. Duy trì 100% 

trạm y tế có bác sĩ; 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Công tác đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường71.  

c) Khoa học - công nghệ 

 Triển khai mô hình cung ứng giống chuối tiêu hồng trên địa bàn các xã(72) đảm 

bảo theo kế hoạch; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo ISO huyện, duy 

trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO quốc gia TCVN 

9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp xã đáp ứng cho 

việc kiểm soát TTHC cấp huyện chặt chẽ; Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 

số 04-NQ/HU ngày 11/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI về lãnh 

đạo phát triển thương hiệu “Cà phê Đăk Hà” vươn tầm quốc tế giai đoạn 2020-2025, 

định hướng đến năm 2030; báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh cà phê và quản lý sử 

dụng chỉ dẫn địa lý “Đắk Hà’’ cho sản phẩm cà phê Đắk Hà; báo cáo sơ kết 10 năm 

thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; báo cáo 

đánh giá kết quả 12 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 06/5/2010 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 

ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống trên địa bàn 

huyện. Tham mưu Hội đồng sáng kiến huyện đánh giá, công nhận sáng kiến cấp cơ sở 

(đợt 1) năm 2022(73); Tham mưu trình Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận sáng kiến 

đợt 02 năm 2021( 74) 

2.3. Văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông 

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, các hoạt động mang tính thời sự trên địa bàn. Tuyên truyền rộng rãi 

trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh Covid -19, dịch 

bệnh sốt xuất huyết... trên người và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để người 

dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh. Tuyên truyền Cuộc vận 

động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho ĐB DTTS 

vươn lên thoát nghèo bền vững”.  

                                           
(69) Bệnh sốt xuất huyết: Ghi nhận 157 trường hợp mắc, không có trường hợp tử vong, giảm 67 ca so với năm 

2021. Bệnh tay - chân - miệng: Ghi nhận 06 trường hợp mắc; không có trường hợp tử vong, giảm 05 ca so với 

cùng kỳ năm 2021. Bệnh quai bị, Bệnh thuỷ đậu, Bệnh sởi: Hiện tại trong năm 2022 chưa ghi nhận ca bệnh nào 

mắc. 
70 Trong năm qua Trung tâm y tế huyện đã không ngừng ứng dụng các tiến bộ khoa  học, công nghệ để cải tiến 

và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cho người bệnh và 

nhân viên y tế, đã có nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn công tác khám và điều trị cho người bệnh tại 

đơn vị mang lại hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị; đặc biệt là ứng dụng các trang thiết bị máy móc hiện đại 

trong việc thực hiện các kỹ thuật mới tiên tiến để nâng cao chất lượng khám và điều trị cho người bệnh. 
71 Trong năm 2022 không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm 
72 Số lượng giống 8.000 cây, cho các xã Đăk La, Đăk Ngọk, Đăk Mar, Ngọk Réo, Ngọk Wang, Đăk Pxi, Đăk 

Long.  
73 Kết quả công nhận 102 sáng kiến cấp huyện của các tác giả, nhóm tác giả ngành giáo dục. 
74 Kết quả công nhận 01/03 sáng kiến đề nghị cấp tỉnh công nhận. 
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- Các giá trị văn hóa của dân tộc tiếp tục được bảo tồn, gìn giữ và phát 

huy(75). Các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa tiếp tục được bảo tồn, khôi 

phục76. Các hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm chú trọng77. Tăng 

cường đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các thiết chế văn hóa, góp phần nâng 

cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân Dần78. Đẩy mạnh công tác sưu tầm, tiếp 

tục phục hồi và giữ gìn các sinh hoạt văn hóa, các lễ hội, các ngành nghề truyền 

thống. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì; 

nếp sống văn minh được đẩy mạnh thực hiện.  

* Thực hiện lĩnh vực đột phá về đẩy mạnh du lịch với nhiều loại hình: 
Đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều loại hình, lập hồ sơ công nhận điểm du 

lịch cho 5 điểm: Di tích lịch sử cách mạng điểm cao 601; Rừng đặc dụng Đăk 

Ui; Di tích lịch sử Đập mùa Xuân; Làng du lịch cộng đồng thôn Kon Trang 

Long Loi; Hợp tác xã nông nghiệp công bằng PoKo; kêu gọi thu hút du lihcj 

thác Đăk Pe. Triển khai Đề án phát triển du lịch cộng đồng thôn Kon Trang 

Long Loi, thị trấn Đăk Hà giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 203079. 

Triển khai nội dung 08 phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn 

mới thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 202280. 

2.4. Tình hình triển khai các chính sách dân tộc 

- Chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ: luôn được quan tâm, thực hiện tốt các chính sách đối 

                                           
(75)Tính đến nay, trên địa bàn huyện có 58 nhà Rông/46 thôn dân tộc thiểu số, còn 01 thôn chưa có nhà Rông 

nhưng có hội trường thôn. Trong số 58 nhà Rông, có 41 nhà Rông làm bằng vật liệu truyền thống, 17 nhà Rông 

làm bằng vật liệu vừa truyền thống vừa hiện đại (mái tôn, sàn, trụ bê tông).  Toàn huyện có 96 bộ cồng chiêng 

(trong đó 46 bộ cồng chiêng của cá nhân, 50 bộ của tập thể). Số thôn DTTS có bộ cồng chiêng tập thể là 43 

thôn/47 thôn, 04 thôn không có cồng chiêng tập thể (01 thôn không có bộ cồng chiêng tập thể nhưng có cồng 

chiêng của hộ gia đình; 03 thôn không có cồng chiêng (trắng cồng chiêng). Rà soát và xây dựng kế hoạch mở 08 

lớp truyền dạy cồng chiêng xoang tại các thôn DTTS trên địa bàn huyện năm 2021 (xã Đăk Hring, xã Đăk Ui, xã 

Ngọk Wang, xã Đăk Pxi, xã Đăk Long).Đến nay 02 thôn đã khai giảng (thôn Kon Stiu 2, xã Ngok Wang; thôn 

Kon Proh, xã ĐăkHring). Tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Đăk Hà năm 2021 với các hoạt động 

như: Thi trình diễn hóa trang lễ hội của người dân tộc thiểu số và biểu diễn nghệ thuật dân gian, cồng chiêng 

xoang; Thi giã gạo; Trưng bày, giới thiệu nghề truyền thống, tái hiện Lễ hội bắc máng nước, Lễ hội mừng Nhà 

Rông mới tại thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà. Ngày hội có sự tham gia của Đội nghệ nhân, các CLB văn hóa dân 

gian 11 xã, thị trấn. 
76 Lập hồ sơ công nhận điểm du lịch cho: Di tích lịch sử cách mạng điểm cao 601; Di tích lịch sử Đập mùa Xuân. 
77 Tổ chức các hoạt động Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022,  Đại hội Thể dục thể thao huyện Đăk Hà lần thứ 

VII. Tham gia Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên lần thứ 

III, năm 2022 tại Măng Đen. Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ I 

năm 2022.  
(78) Ban hành các Kế hoạch: Trao tặng cồng chiêng cho các thôn dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2022; 

mở lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho các em thanh thiếu niên tại các thôn dân tộc thiểu số; tổ chức hội 

thi cồng chiêng, xoang trên địa bàn huyện năm 2022; bảo tồn và phát huy bền vững g iá trị di sản văn hóa Việt 

Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; tuyên truyền, tham gia các hoạt động tại Diễn đàn Du lịch Kon 

Tum - Tiềm năng và triển vọng năm 2022. Tổ chức trao tặng cồng chiêng cho 02 thôn Kon Pông và thôn Mnhuô 

Mriang - xã Đăk Ui, thôn Kon Đao Yôp - xã Đăk Long. Thành lập đoàn nghệ nhân tham gia Liên hoan diễn xướng 

dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên lần thứ III, năm 2022 tại Măng Đen. 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. 
79 Đề án số 22/ĐA-UBND, ngày 31/7/2020 của UBND huyện về du lịch cộng đồng thôn Kon Trang Long Loi, Thị 

trấn Đăk Hà giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 
80 triển khai thực hiện nội dung số 8 nguồn sự nghiệp hỗ trợ hoạt động phát triển điểm du lịch nông thôn tại thôn 

Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk 
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với người uy tín 81; thực hiện rà soát danh sách người có uy tín trên địa bàn 

huyện. 

- Đối với Chương trình MTQG Phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS&MN 

giai đoạn 2021-2025: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

năm 2022 trên địa bàn huyện (nguồn vốn sự nghiệp). Kết quả huy động nguồn lực 

thực hiện Chương trình năm 2022, gồm: Nguồn hỗ trợ từ NSTW: 39.213 triệu 

đồng (Trong đó, vốn ĐTPT là: 29.178 triệu đồng; vốn SN là: 10.036 triệu 

đồng); Nguồn vốn đối ứng từ NSĐP82; Nguồn vốn tín dụng: Phê duyệt đối tượng 

thụ hưởng theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ83; tính đến nay, đã 

giải ngân được 4.400/9.950 triệu đồng, đạt 44,22%  kế hoạch phê duyệt (Quyết 

định số 1070/QĐ-UBND, ngày 12/9/2022 của UBND huyện). 

-  Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, rà soát các hộ đồng bào DTTS trên địa 

bàn huyện có đất ở, đất sản xuất và không có đất ở, đất sản xuất. Chỉ đạo các 

ngành, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện 

chỉ tiêu về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS trên địa bàn. Tính đến nay, 

tổng số hộ DTTS trên địa bàn là 8.114 hộ.  Kết quả thực hiện chỉ tiêu về đất ở, đất 

sản xuất cho hộ đồng bào DTTS, cụ thể: số hộ DTTS có đất ở là 8.098 hộ/8.114 hộ, 

chiếm 99,80%; số hộ DTTS có đất sản xuất là 7.994 hộ/8.114 hộ, chiếm 98,52% 

(đạt và vượt chỉ tiêu năm 2022 theo kế hoạch). 

3. Công tác nội vụ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiểu nại, 

tố cáo, tư pháp 
a) Công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền cơ sở, 

chuyển đổi số 

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

huyện, kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính năm 202284. Triển khai 

khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao 

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số cải cách hành 

chính (PAR INDEX) tỉnh Kon Tum năm 2022. 

- Tiếp tục rà soát triển khai sắp xếp tinh gọn, bộ máy các cơ quan hành chính 

nhà nước, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã85 theo hướng chuẩn 

                                           
81 Tổ chức thăm hỏi, tặng 146 xuất quà cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa 

bàn huyện, với tổng số tiền là 72,928 triệu đồng;  Phối hợp với Ủy ban Dân tộc Trung ương và Ban Dân tộc tỉnh 

thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho 04 cơ quan, đơn vị và 135 đối tượng là 

người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; nhân sĩ trí thức tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS; hộ gia đình 

chính sách, học sinh người DTTS có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 133 triệu đồng.. Phối hợp với Ban 

Dân tộc tỉnh, UBND các xã, thị trấn tổ chức trao 12 điện thoại của Quỹ Thiện Tâm (VinGROUP) cho 12 người 

có uy tín trong vùng đồng bào DTTS tại các thôn trên địa bàn huyện. 
82 Đang triển khai thực hiện;   
83Quyết định số 1070/QĐ-UBND, ngày 12/9/2022 của UBND huyện về phê duyệt danh sách các hộ có nhu cầu 

vay vốn về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện CTMTQG, phát triển KK-XH vùng đồng bào DTTS&MN. 
84 Tiến hành kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính tại 05 xã (Hà Mòn, Đăk La, Đăk Ui, Ngọk 

Wang, Ngọk Réo)(84). Tiến hành kiểm tra cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại 03 xã, thị trấn (Đăk 

Long, Đăk Mar, thị trấn Đăk Hà) và 01 cơ quan chuyên môn (Phòng Giáo dục và Đào tạo) 
85 Quyết định tuyển dụng 12 công chức cấp xã (trong đó 02 trường hợp tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt, 

10 trường hợp tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển). Quyết định điều động 05 công chức; bố trí lại chức 

danh 03 công chức cấp xã; Quyết định bổ nhiệm 01 Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; 01 Phó Chỉ huy trưởng 
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hoá; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo quy trình quy định86.  

- Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Chuyển đổi số theo quy định87. 

Tham mưu Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18 tháng 02 năm 2022, của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng 

đến năm 203088. Đồng thời, thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về 

Chuyển đổi số cấp huyện; ban hành quy chế hoạt động để chỉ đạo xây dựng và 

tổ chức thực hiện về phát triển chính quyền điện tử, xây dựng chính quyền số, 

nền kinh tế số và xã hội số. Hoàn thiện việc nâng cấp Trang thông tin điện tử 

huyện thành Cổng thông tin điện tử; 11/11 xã, thị trấn thành lập Trang thông tin 

điện tử xã, thị trấn, Tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp thôn, làng, tổ dân phố 

với 95 thành viên. Nhìn chung, trong năm 2022, nhiệm vụ chuyển đổi số của 

huyện được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ 

Huyện ủy bước đầu đạt một số kết quả. Công tác tuyên truyền chuyển đổi số 

được triển khai thực hiện với nhiều hình thức; nhận thức về vai trò và lợi ích 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc của cán bộ, công chức được nâng 

cao rõ rệt; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục duy trì, phát huy 

hiệu quả, như: Hệ thống Một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến 

phục vụ hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; hệ thống hội nghị trực 

tuyến được khai thác, sử dụng hiệu quả, phục vụ tốt các cuộc họp giữa Trung 

ương, tỉnh và địa phương... 

b) Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp công dân, tiếp nhận 

đơn, thư: 

- Từ đầu năm đến nay, đã ban hành Kết luận thanh tra 05 cuộc tại 05 đơn 

vị89. Qua thanh tra, tuy chưa phát hiện trường hợp tổ chức, cá nhân nào có hành 

vi tham nhũng, tiêu cực nhưng đã phát hiện 02 đơn vị có sai phạm, đã kiến nghị 

xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 14.899.000 đồng90. 

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

ngành quan tâm. Hầu hết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã được thụ 

lý giải quyết theo đúng quy định. Đến nay, đã tiếp nhận 24 lượt công dân đến 

                                                                                                                                    
Ban chỉ huy quân sự; miễn nhiệm 02 Chính trị viên phó và bổ nhiệm 02 Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự 

cấp xã. 
86 Bổ nhiệm 2 công chức; bổ nhiệm lại 01 công chức, 10 viên chức; không bổ nhiệm lại 1 viên chức.  Điều động 

nội bộ 2 công chức chuyên môn; tiếp nhận, bố trí công tác cho 7 công chức tuyển dụng năm 2022; tiếp nhận 22 

viên chức giáo dục và đào tạo từ địa phương khác chuyển đến. Bầu bổ sung 1 Ủy viên UBND huyện; Miễn 

nhiệm 1 phó Chủ tịch UBND huyện. Thành lập, kiện toàn các tổ chức liên ngành tham mưu, giúp Uỷ 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… 
87 Công văn số 2743/UBND-VHTT ngày 07/10/2022 về tăng cường triển khai công tác Chuyển đổi số trên địa 

bàn huyện 
88Chương trình số 48-CTr/HU, ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi số huyện 

Đăk Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
89 UBND xã Đăk Ui; UBND xã Đăk Hring; Trường Mầm non Sơn Ca; Trường Tiểu học & Trung học cơ sở xã 

Ngọk Wang và UBND xã Đăk La. 
90 UBND xã Đăk Ui: 3.260.000 đồng; UBND xã Đăk La: 11.639.000 đồng. 
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kiến nghị, phản ánh (cấp huyện: 24 lượt(91); cấp xã: 0 lượt), giảm 32 lượt so 

với cùng kỳ năm 2020. Tiếp nhận 222 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân (cấp huyện tiếp nhận 100 đơn, cấp xã tiếp nhận 122 đơn); đến nay, 

UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng 

có liên quan đã xem xét, giải quyết và trả lời xong đối với 208 đơn (đạt tỷ lệ: 

94%), còn 14 đơn đang trong thời gian giải quyết (UBND huyện: 06 đơn; UBND 

các xã, thị trấn: 08 đơn). 

c) Công tác tư pháp: 

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

mới ban hành đến mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp nhận và giải quyết các việc về hộ 

tịch đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về hộ tịch92.  

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

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

nhất, đồng bộ, nhất quán, minh bạch và khả thi93. Năm 2022, UBND huyện công 

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

dân huyện Đăk Hà ban hành hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2021 với 10 văn bản 

QPPL hết hiệu lực94. 

- Tổng số vụ việc vi phạm hành chính đã phát hiện, xử lý trên địa bàn huyện: 22 

trường hợp. Trong đó: thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND huyện: 05 

trường hợp; thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã: 17 trường 

hợp. Nhìn chung, quyết định xử phạt VPHC được ban hành đảm bảo trình tự thủ 

tục theo quy định của Luật xử lý VPHC và các Nghị định có liên quan.  

- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu khắc phục các 

tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra theo Kết luận thanh tra, kiểm tra của cấp có 

thẩm quyền95. 

4. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 

                                           
(91) UBND huyện cùng các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn có liên quan đã xem xét, kiểm tra và giải quyết, trả 

lời xong đối với 22 lượt ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân; còn 02 lượt đang trong thời gian giải quyết. 
92 Tổ chức tuyên truyền được 219 cuộc với 17.542 người tham gia. Trong đó, cấp huyện tuyên truyền 21 cuộc 

với 3.545 người tham gia; cấp xã tuyên truyền 198 cuộc với 13.997 người tham gia. 
93 Phòng Tư pháp  thẩm định 05 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó đã ban hành 04 văn bản. 
94 Quyết định số 09/QĐ-UBND, ngày 11/01/2022 số UBND huyện. 
95 Kết luận số 01/KL-TT ngày 18/5/2020 của Thanh tra tỉnh về kết quả Thanh tra quá trình quy hoạch, đầu tư xây 

dựng đường Trương Quang Trọng tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà; thanh tra, xử lý đối với những sai phạm 

của ông Hà Quang Tứ liên quan đến việc xây dựng trái phép, chiếm dụng tài sản nhà nước; Kết luận số 

2963/KL-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về thanh tra việc xây dựng nhà ở thương mại, phân 

lô, bán nền trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kết luận số 04/KL-TTr ngày 11/3/2020 của Thanh tra tỉnh 

Kon Tum về thanh tra việc quản lý sử dụng đất, công tác giao khoán đất của Công ty TNHHMTV cà phê 704 và 

Công ty TNHHMTV cà phê 734; việc bàn giao đất và chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường đối với phần diện tích của 

các Công ty bàn giao cho địa phương quản lý tại huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Sa Thầy và Đăk Glei; việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số cá nhân 

chồng lên diện tích đất Công ty Công ty TNHHMTV cà phê 704 quản lý; Kết luận số 06 B/KL-TTr ngày 

04/05/2022 của Thanh tra tỉnh về kết luận thanh tra tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà; Kết 

luận số 06/KL-STNMT ngày 28/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cho thuê đất, quản lý sử dụng 

đất, xây dựng công trình trên đất tại khu vực hành lang suối, thuộc tờ bản đồ số 11, tổ dân phố 4, thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà; Kết luận số 10/KL-TTr ngày 24/8/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra tại Ủy ban nhân 

huyện Đăk Hà và các đơn vị trực thuộc; Thông  báo Kết luận kiểm tra số 113-TB/UBKTTU ngày 12/4/2022 của 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy... 
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- Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

huyện ổn định.Thường xuyên bố trí lực lượng bám địa bàn, tăng cường công tác 

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

hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.  

- Tổ chức Lễ đón 129 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về xây 

dựng quê hương. Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022 cho 123 công dân nhập 

ngũ (105 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 18 công dân thực hiện nghĩa vụ 

Công an nhân dân). Triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 trên địa bàn huyện. Triển khai công tác diễn tập 

chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022. Tổ chức huy động, tiếp nhận, bàn giao 769 

quân nhân dự bị cho đơn vị nhận nguồn tổ chức huấn luyện, diễn tập khu vực 

phong thủ tỉnh năm 2022. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, kịp thời nắm bắt, 

xử lý đối với những vấn đề phát sinh ở cơ sở(96). Chỉ đạo các đơn vị liên quan, 

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

hoạt động Pháp luân công. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, giá vật tư nông nghiệp tăng cao 

so với mọi năm tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, nhưng 

với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn dân, 

tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định, phát triển và đạt 

được nhiều kết quả quan trọng: hầu hết các chỉ tiêu lớn, quan trọng đều đều đạt 

và vượt kế hoạch đề ra97. Công tác phòng chống thiên tai, hạn hán, phòng chống 

dịch bệnh cây trồng, vật nuôi được triển khai kịp thời và thường xuyên; đầu tư 

xây dựng có trọng tâm, trọng điểm; sản xuất nông nghiệp đi vào chiều sâu theo 

hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị 

trường tiêu thụ, trong đó lựa chọn một số sản phẩm chủ lực của địa phương để 

tập trung đầu tư, hình thành sản phẩm đặc trưng của huyện, gắn với việc thực 

hiện Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Lĩnh vực quy hoạch, 

đất đai, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị được 

quan tâm đầu tư; các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, 

an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; 

trường lớp học được đầu tư ngày càng khang trang; chất lượng học tập được 

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

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

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

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

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

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

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

pháp luật trên địa bàn xã. 
97 Tổng giá trí sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 100,23% Kế hoạch; Cơ cấu tổng giá trị sản xuất theo giá hiện 

hành chuyển dịch theo đúng định hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 49,62 triệu đồng/người/năm, đạt 

100,04% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng 31.955,4 ha, đạt 102,24% kế hoạch. Cây ăn quả 1.961,9 ha, đạt 

102,18% kế hoạch. Cây dược liệu 363,3 ha, đạt 133,58% kế hoạch... 
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nâng lên; dịch bệnh được kiểm soát tương đối ổn định; chất lượng khám bệnh, 

chữa bệnh được cải thiện; công tác sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị được 

thực hiện kịp thời, nghiêm túc; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh 

mẽ; công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp được triển khai quyết liệt; kỷ luật, 

kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật 

tự an toàn xã hội được đảm bảo. Triển khai hiệu quả các chương trình, chính 

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

2. Tồn tại, hạn chế:  

- Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt (98);  Công tác quản lý quy hoạch, 

xây dựng, đất đai hoạt động khai thác khoáng sản của một số địa phương có nơi 

chưa chặt chẽ. Việc giải quyết thủ hành chính về lĩnh vực đất đai còn chậm99. 

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

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

cổ phần tập đoàn Mavin” còn gặp khó khăn.  

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn còn xảy ra (xã Đăk La, xã Ngọk 

Réo). 

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

Thường vụ Tỉnh ủy tại một số địa phương, đơn vị chưa nghiêm túc100. 

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết về lãnh đạo phát triển thương mại-

dịch vụ trên địa bàn huyện và Nghị quyết về lãnh đạo phát triển thương hiệu “Cà 

phê Đăk Hà” vươn tầm quốc tế còn một số hạn chế. 

- Việc duy trì và giữ vững một số tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã 

đạt chuẩn nông thôn mới còn chưa bền vững. 

- Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường Trung học cơ sở trên 

địa bàn huyện thấp hơn so với các năm học trước101. 

3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân khách quan: 

- Do tác động của thị trường thế giới làm giá cả một số mặt hàng chủ yếu 

phục vụ cho sản xuất tăng cao như: xăng, dầu, phân bón… bão lũ thiên tai xảy ra 

và diễn biến bất thường ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tiêu dùng của tổ 

chức, doanh nghiệp và người dân. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó 

khăn, giá sản phẩm đầu ra luôn bấp bênh làm tâm lý nhân dân chưa yên tâm 

sản xuất và sản xuất không ổn định. 

                                           
98 Cây mắc ca 323 ha, đạt 59,37% kế hoạch. Số giường bệnh/1 vạn dân là 18,48 đạt 92,4% kế hoạch. Số bác sĩ/1 

vạn dân là 4,0  đạt 80% kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.381 đạt 82,47% kế hoạch. Số người 

tham gia BHXH bắt buộc là 4.418 người đạt 84% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế/dân số trung bình là 

92,45% đạt 95,39% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội/lực lượng lao động tham gia là 15,53% đạt 85,75% 

kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện/ lực lượng lao động tham gia là 5,44% đạt 83,18% kế hoạch. 

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp/lực lượng lao động tham gia là 9,12 đạt 89,32% kế hoạch. 
99 Chủ yếu tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

100 Xã Đăk La: Cán bộ, công chức xã chấp hành không nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc công sở và Kết 

luận 1663 của Tỉnh ủy. 
101 Tỷ lệ học sinh thi vào lớp 10 trường THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Nguyễn Du và PTDTNT huyện bị điểm 0 

còn nhiều (198 em), trong đó điểm 0 môn Toán 183/865 em, chiếm tỷ lệ 21,15%; môn Ngữ văn 14/865 em, 

chiếm tỷ lệ 1,61%; môn Tiếng Anh 1/865 em, chiếm tỷ lệ 0,11%. Trong đó có 12 học sinh bị hai điểm 0 ở môn 

Toán và môn Ngữ văn (THCS Chu Văn An 02; THCS Đăk Hring 01; THCS Đăk La 01; THCS Đăk Mar 02; 

THCS xã Ngọc Réo 02; TH&THCS Đăk Long 02; TH&THCS xã Đăk Ui 02). 
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- Tồn tại, hạn chế kéo dài từ những năm trước, việc khắc phục cần có thời 

gian. 

- Công ty cổ phần tập đoàn Mavin chưa chủ động và tích cực phối hợp 

với UBND huyện để triển khai thực hiện dự án. 

- Chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm cho việc tiêu thụ sản 

phẩm cà phê bột, cà phê nhân trong nước nhất là hoạt động xuất khẩu cà phê 

chịu ảnh hưởng nặng nề. Khó khăn trong nguồn lao động thu hái nên việc thu 

hoạch cà phê chủ yếu thực hiện theo hình thức khoán sản phẩm cho người hái 

nên chưa đảm đảm bảo tỷ lệ thu hoạch quả chín đạt trên 95%. 

- Dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong 3 năm học, học sinh chủ yếu học trực 

tuyến tại nhà102 vì vậy học sinh chỉ học được những kiến thức cơ bản. Trong thời 

gian dịch Covid-19 kéo dài, một số giáo viên không tiếp cận giảng dạy, ôn tập, 

kiểm tra, đánh giá kiến thức của các học sinh theo hướng đổi mới phương pháp 

dạy học, nên các học sinh ít được tiếp cận, ôn tập, làm bài với những dạng đề 

mới, nên khi tham gia kì thi đầu vào lớp 10, năng lực làm bài dạng đề mới các 

học sinh gặp nhiều hạn chế.  

3.2. Nguyên nhân chủ quan: 

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

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

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

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

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

thiếu kiên quyết, không dứt điểm. Việc hướng dẫn của một số cơ quan chuyên 

môn chưa đảm bảo nên dẫn đến các hạn chế về lý quy hoạch, xây dựng, đất đai. 

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

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

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

cho mầm bệnh tấn công. 

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

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

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

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

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

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

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

- Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của địa phương chưa thực sự thu hút 

các tổ chức, cá nhân; cơ sở hạ tầng có nơi chưa đồng bộ.  

- Một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về mục đích của việc xây 

dựng thương hiệu cà phê, chưa thực hiện đúng chủ trương, chính sách của huyện. 

Chính sách và nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, giới thiệu 

sản phẩm trong và ngoài nước chưa nhiều; việc đầu tư xây dựng thương hiệu 

                                           
102 Hình thức học đối với địa bàn thuận lợi, có điều kiện về thiết bị máy tính, điện thoại thông minh thì học trực 

tuyến; đối với địa bàn khó khăn, các em không có điều kiện thì các thầy cô giao bài, hướng dẫn cho các em tự 

học 
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của doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đầu tư nhiều cho quảng cáo, giới thiệu 

sản phẩm tại các Hội thảo, Hội chợ. Nhiều doanh nghiệp chưa tập trung nguồn 

vốn để đầu tư thiết bị, công nghệ chế biến cà phê ướt nên chất lượng sản phẩm 

chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn. Nhiều đơn vị hoạt động chế biến, kinh doanh 

sản phẩm cà phê chưa quan tâm đến việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng 

hóa, chưa nhận thức được giá trị sử dụng của chỉ dẫn địa lý; lúng túng trong 

xác lập hồ sơ đăng ký cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê 

Đăk Hà. Hội cà phê huyện Đăk Hà chưa được kiện toàn, ảnh hưởng trong 

việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội nên việc kiểm soát hội viên và công 

tác phối hợp thẩm định để cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Đăk Hà” cho 

sản phẩm cà phê huyện Đăk Hà gặp nhiều khó khăn.  

- Một số xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới không giữ vững một số tiêu chí đã 

đạt và việc duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt cũng gặp nhiều khó khăn tập 

trung vào nhóm các tiêu chí sau: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, nhà ở dân 

cư; thu nhập. Nguyên nhân chủ yếu do hết hạn quy hoạch giai đoạn, thay đổi 

mức chuẩn nghèo do áp dụng tiêu chí mới quy định tại Quyết định số 318, 

319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022. 

- Công tác dạy và học còn theo lối mòn cũ, chưa thực sự linh hoạt trong 

hình hình dịch bệnh Covid-19103. 

 

PHẦNTHỨ HAI 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2023 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

Chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. Phục hồi, 

phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng 

trưởng. Huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi 

thế của huyện. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp. Tập trung phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các loại hình du lịch; phát triển đô thị; 

                                           
103 * Đối với giáo viên: Giáo viên luôn ôn thi theo hướng cũ, luyện tập những dạng đề cũ, hoặc dàn trải kiến 

thức, chưa chú trọng kiến thức trọng tâm, kiến thức cốt lõi dẫn đến trong quá trình học, các em chưa tiếp xúc 

nhiều với dạng đề mới lạ hoặc chưa nhìn nhận được sự thay đổi, đổi mới trong đề thi. Chưa kết hợp vừa dạy vừa 

ôn luyện củng cố, nhắc lại kiến thức cũ; đồng thời chưa chú ý đến việc chỉ học kiến thức trên sách giáo khoa mà 

không vận dụng kiến thức đó vào các dạng bài khác nhau.   

* Đối với học sinh: Tỷ lệ học sinh không xác định đúng kiểu câu được sử dụng trong văn bản, còn lúng túng 

trong lập luận khi trình bày quan điểm cá nhân trước vấn đề được đặt ra, vẫn tồn tại những bài học sinh chép lại 

câu hỏi/chép lại ngữ liệu (không làm bài);  Tâm lý chủ quan, nghĩ việc đánh giá của các đơn vị trường, lực học 

trong trong trường đã đủ để đậu vào lớp 10 nên không chú trọng việc học, ôn tập. Một số học sinh hổng kiến 

thức, yếu kiến thức từ các lớp dưới nhưng không đầu tư, chịu khó học tập, còn mải chơi hoặc bận phụ giúp gia 

đình.  Một số học sinh vì không thích học lên nhưng do cha mẹ ép buộc nên thi cho có; đi học không chuyên cần, 

không tham gia các lớp phụ đạo, ôn tập vào buổi chiều; khi đi học thì không tập trung chú ý nghe thầy cô giảng 

bài… 

* Đối với Nhà trường: Việc xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng đơn vị còn mang tính hành chính, sự vụ, chưa 

tập trung vào từng đối tượng đặc biệt là đối tượng học sinh khối lớp 9. Kế hoạch bài dạy khi duyệt nội dung còn 

sơ sài còn để nội dung giảng dạy dàn trải, chưa phù hợp với đối tượng học sinh. Việc tổ chức ôn tập, bồi dưỡng 

kiến thức tổng hợp cho học sinh chuẩn bị thi tuyển vào lớp 10 cũng chưa được nghiêm túc, chú trọng tại các trường 

THCS, đặc biệt là các trường tại các xã vùng xa, vùng có đông học sinh dân tộc thiểu số. 
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bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công 

nghệ trong sản xuất; tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản 

lý tài nguyên môi trường; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; đào tạo nguồn nhân lực 

có chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hiện tinh giản biên chế gắn với 

cải cách bộ máy. Từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng thương hiệu cà phê 

Đăk Hà vươn tầm quốc tế; xây dựng xã Ngọk Réo và xã Đăk Pxi đạt chuẩn nông 

thôn mới. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

II. DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Về kinh tế: 

- Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) là 6.035 tỷ đồng; theo 

giá hiện hành là 6.930 tỷ đồng. Cơ cấu giá trị sản xuất (theo giá hiện hành): 

Nông - Lâm - Thuỷ sản chiếm 37,17%; Công nghiệp - Xây dựng chiếm 34,34%; 

Thương mại - Dịch vụ chiếm 28,49%. Thu nhập bình quân đầu người: 52,42 

triệu đồng/người/năm. Tổng diện tích gieo trồng đạt 31.795,60 ha; Trong đó: 

diện tích cây trồng hàng năm: 8.822 ha, diện tích cây lâu năm: 22.571,60 ha, cây 

dược liệu 402 ha; sản lượng lương thực có hạt đạt 20.746,2 tấn. Tổng đàn gia 

súc đạt 30.705 con và 438.620 con gia cầm. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 

là 316 ha với tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản là 4.500 tấn. Tỷ lệ 

che phủ rừng (tính cây cao su) đạt 46,73%; tỷ lệ che phủ rừng (không tính cây 

cao su) đạt 45,6%. Diện tích trồng mới rừng là 370 ha. Diện tích cây ăn quả là 

2.005 ha; cây mắc ca là 440 ha. Thành lập ít nhất từ 01 Hợp tác xã trở lên. Diện 

tích gieo trồng ứng dụng công nghệ cao được công nhận là 7,36%. Năm 2023, 

xã Ngọk Réo, xã Đăk Pxi đạt chuẩn nông thôn mới; Xã Đăk Ngọk đạt chuẩn xã 

nông thôn mới nâng cao; Xã Đăk La củng cố các tiêu chí bị “rớt chuẩn”, giữ 

vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt theo bộ tiêu chí xã Nông thôn mới, phấn 

đấu đạt ít nhất 05/19 tiêu chí trở lên trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng 

cao; Xã Hà Mòn: Tiếp tục giữ vững xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 

phấn đấu xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023. Thôn (làng) ĐBDTTS 

đạt nông thôn mới: 9 thôn (phấn đấu mỗi xã một thôn, trừ xã Hà Mòn và thị trấn 

Đăk Hà). Tổng thu ngân sách nhà nước ngân sách huyện và xã hưởng là 572.067 

triệu đồng (Trong đó: thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện và xã hưởng là 

98.996 triệu đồng). 

2. Về văn hóa – xã hội: 

Dân số trung bình: 81.290 người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,20%. Tổng 

số học sinh đầu năm học trên địa bàn huyện do huyện quản lý là 22.270 em. Tỷ 

lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 91,2%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc 

gia đạt 74,36%104. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, bổ túc và 

học nghề đạt 74,5%.  Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đạt 

                                           
104 Trong đó: tỷ lệ trường mầm non đạt 73,33% (11/15 trường); tiểu học đạt 83,33% (10/12 trường); THCS đạt 57,14% 

(04/07 trường); TH và THCS đạt 80% (04/05 trường). 



25 

 

38,32%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4%/năm (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-

2025). Duy trì 100% xã, thị trấn có bác sỹ. Tổng số giường bệnh là 205 giường. 

Số giường bệnh/vạn dân đạt 22 giường (không tính giường bệnh trạm y tế xã). 

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy sinh dưỡng (thể nhẹ cân) là 14,3%; tỷ lệ trẻ em dưới 

5 tuổi suy sinh dưỡng (thể thấp còi) là 22,9%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế/dân 

số trung bình đạt 97,05%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội/lực lượng lao động 

tham gia đạt 18,3%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp/lực lượng lao động tham 

gia đạt 10,4%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện/lực lượng lao động tham 

gia đạt 6,84%. Tỷ lệ thôn, làng, TDP đạt danh hiệu văn hóa đạt 98,8%; tỷ lệ gia 

đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt 79,5%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt, giữ 

vững cơ quan văn hóa đạt 93%. Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở đạt 

99,83%; tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất đạt 98,8%. Duy trì tỷ 

lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất 

kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 98%. 

3. Về quốc phòng-an ninh: 

Thực hiện kế hoạch giao quân đạt 100%. Duy trì 11/11 xã, thị trấn vững 

mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đạt chuẩn an toàn về an 

ninh, trật tự xã hội. Phấn đấu trên 90% tin báo, tố giác tội phạm được giải quyết. 

Tỷ lệ điều tra, phá án đạt 75% trở lên. 

(Chi tiết tại biểu gửi kèm theo) 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

- Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với 

chế biến trên địa bàn huyện. Cơ cấu lại mạnh mẽ ngành nông nghiệp gắn với 

xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, phù 

hợp với tình hình biến đổi khí hậu, nhất là chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Tập 

trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của huyện. 

Tiếp tục nâng cao phát triển thương hiệu “Cà phê Đăk Hà”, nhất là việc phối 

hợp với các sở ngành liên quan trong xây dựng Quy định về sử dụng chỉ dẫn địa 

lý cho cà phê Đăk Hà.  

- Lãnh đạo tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thị trấn Đăk Hà đạt 

chuẩn đô thị văn minh. Tập trung, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bố trí nguồn 

lực hợp lý để đầu tư kết cấu hạ tầng.  

- Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn 

hóa, di tích lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể... để thu hút du khách. Tăng 

cường quảng bá, xây dựng và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa 

phương như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. 

- Triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình kinh 

tế - xã hội thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Ưu tiên đầu tư xây dựng các hạng mục, tiêu chí đối với các xã trong lộ trình. 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác 

cải cách thủ tục hành chính. Triển khai đưa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 

đi vào thực hiện có hiệu quả; triển khai cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa điện tử từ huyện xuống cơ sở. 
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- Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục; triển khai chương trình, sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sắp xếp sáp 

nhập các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện 

tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ 

sở vật chất, trang thiết bị các trường học trên địa bàn, nhất là các trường đạt 

chuẩn quốc gia; thu hút đầu tư vào lĩnh vực trường chất lượng cao trên địa bàn, 

nhất là bậc mầm non và tiểu học. Triển khai các hình thức dạy học phù hợp với 

diễn biến của dịch bệnh Covid-19. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

2.1. Lĩnh vực kinh tế 

- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Hà. Tập trung các giải pháp đẩy mạnh chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, tăng tỷ trọng 

công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Phát triển kinh tế toàn diện, 

đồng bộ các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thân của người dân. 

- Tập trung thực hiện các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, vận 

dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Cơ cấu 

lại các ngành kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh, gắn với phát triển các ngành, lĩnh vực; khuyến khích các doanh nghiệp 

đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị.  

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển nông 

nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; quy hoạch một số khu chăn nuôi tập trung 

để phát triển đàn gia súc trên địa bàn gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống 

dịch bệnh. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý phù hợp với tình hình biến đổi 

khí hậu, nâng cao chất lượng, thực hiện trồng “xen canh, tăng vụ” hiệu quả. 

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

phẩm chủ lực của huyện (cây cà phê, cao su, cây ăn quả, sắn, lúa); phát triển 

thương hiệu “Cà phê Đăk Hà”. Triển khai thực hiện quả Đề án phát triển cây ăn 

quả, cây mắc ca trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, 

chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi. Tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát và phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi; tập trung thực hiện 

khôi phục đàn gia súc; phát huy lợi thế nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại lòng hồ 

thủy điện Plei Krông và các lòng hồ, đập.  

- Tiếp tục duy trì, nâng cao độ che phủ rừng và chất lượng rừng. Triển khai 

quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy rừng. Phát huy lợi thế về rừng và diện tích đất rừng để 

phát triển kinh tế lâm nghiệp, nông lâm kết hợp. Đẩy mạnh giao đất, giao khoán 

rừng, trồng cây phân tán có giá trị, phát triển rừng gắn với tạo sinh kế; gắn việc 

quản lý, bảo vệ, phát triển rừng với phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế 

dưới tán rừng, nâng cao thu nhập cho người dân. 

- Thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, nông nghiệp sạch, an toàn theo hướng hữu cơ, trong đó cần chú ý phát triển các 

dự án nông nghiệp đầu tư chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp; phát triển các 
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vùng nguyên vật liệu trong địa bàn để chủ động hơn các yếu tố đầu vào phục vụ sản 

xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất điện; 

chế biến nông, lâm sản; phát triển du lịch.Thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP). Khai thác hiệu quả các tiềm năng, thu hút đầu tư phát triển 

thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu, sản xuất tiêu dùng. Tiếp tục duy trì công tác 

kiểm tra, giám sát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tăng cường công 

tác chống hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất 

lượng. 

- Tiếp tục hoàn thiện việc lập Quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch 

chung thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà đến năm 2035; Tiếp tục hoàn thiện Đồ án 

Quy hoạch chi tiết xây dựng làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi, thị 

trấn Đắk Hà; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết Khu đô 

thị Tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà. 

- Tiếp tục quan tâm, thu hút đầu tư phát triển một số tuyến đường giao 

thông huyết mạch, kết nối vùng, đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, chợ trung 

tâm, hình thành khu đô thị mới để tạo đột phá cho thị trấn; ưu tiên nguồn lực đầu 

tư chỉnh trang thị trấn Đăk Hà; chỉ đạo đẩy mạnh công tác rà soát điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch thị trấn, rà soát quy hoạch kế hoạch sử dụng đất còn bất cập.  

- Tăng cường công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực, bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư kết cấu hạ tầng. Tập trung 

khai thác có hiệu quả các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời. Huy động tối 

đa các nguồn tại chỗ, các nguồn vốn từ ngân sách, các tổ chức tín dụng, các chương 

trình mục tiêu để đảm bảo cho các đối tượng được vay vốn phục vụ nhu cầu đầu tư 

sản xuất, kinh doanh và giảm nghèo. Chỉ đạo các đơn vị dự toán, các cấp ngân 

sách tổ chức điều hành chi ngân sách theo tiến độ thu và dự toán được cấp thẩm 

quyền giao; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả đúng định mức, 

chế độ quy định; hạn chế chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ chi. 

 - Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ và đẩy mạnh giải ngân vốn 

hiệu quả đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, các 

chương trình mục tiêu quốc gia. Xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 

đồng bộ nhất là về giao thông, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.  

- Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và môi trường, huy động và 

sử dụng có hiệu quả hơn nguồn lực từ đất đai, tài nguyên, đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên 

địa bàn huyện.; chú trọng bảo vệ, phát triển các loại rừng, đẩy mạnh trồng mới 

rừng theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-

2025 đã đề ra.   

- Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác giao dịch hành chính đối với lĩnh vực 

đất đai. 

- Hỗ trợ nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, các thiết chế văn hóa cơ sở 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển và khai thác du lịch. Hỗ trợ công tác 

xúc tiến, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Quan 
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tâm tạo điều kiện và đề xuất cơ chế chính sách trong việc khai thác, quản lý sử dụng 

diện tích đất bán ngập lòng hồ thủy điện Plêi Krông. 

- Tăng cường quản lý giống cây trồng, vật nuôi, phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng quản lý thông tin nhất là trên 

không gian mạng. 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý có hiệu quả các điểm 

nóng vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc 

trồng, chăm sóc rừng và cây phân tán trên địa bàn. Triển khai vận động nhân 

dân tiến hành trồng dặm đối với diện tích rừng trồng năm 2021, 2022 đảm bảo 

đúng mật độ theo quy định. 

2.2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng  

giáo dục, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường củng cố, xây dựng nề 

nếp dạy và học; chú trọng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục triển khai 

thực hiện Đề án sắp xếp sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo; tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Cân đối 

ngân sách đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường 

học trên địa bàn, nhất là các trường đạt chuẩn quốc gia; thu hút các tổ chức, cá 

nhân có tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực trường chất lượng cao trên địa bàn, nhất là 

bậc mầm non và tiểu học. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học 

theo lộ trình chương trình giáo dục phổ thông mới. Nâng cao chất lượng giáo 

dục đào tạo, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới phát triển giáo 

dục đến năm 2025, quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề, thu hút nguồn 

nhân lực chất lượng cao. 

-  Chú trọng thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm 

an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo đa chiều, bền vững; gia tăng diện bao 

phủ bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm tự nguyện. Thực hiện đồng bộ hiệu quả 

các chương trình, dự án phục vụ trực tiếp cho công tác giảm nghèo, nhân rộng 

các mô hình giảm nghèo bền vững.  

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

dân. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến 

dịch bệnh trên người; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn 

huyện. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân và 

kinh doanh thuốc. Thực hiện hiệu quả các chính sách nâng cao chất lượng dân số; 

các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, y tế dự phòng, thực hiện chính sách 

dân số và phát triển; chính sách khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, 

người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân 

tham gia BHYT, nhất là các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, huy động 

các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thẻ BHYT cho các hộ có hoàn cảnh khó 

khăn.  

- Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước. 

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thông tin- thể thao huyện. Tăng cường quản 

lý chặt chẽ đối với các hoạt động văn hoá, thông tin, tuyên truyền. Tiếp tục đẩy 
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mạnh phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng phát huy 

các giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn các bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển 

mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe 

toàn dân. Tăng cường quản lý và xử lý thông tin trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, Internet và mạng xã hội. 

- Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, nhất là các thông 

tin về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, những mô hình 

hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. Tăng cường công tác truyền 

thông đến nhân dân nâng cao cảnh giác đối với tình trạng một số tổ chức, cá 

nhân sử dụng chiêu thức lừa đảo thông qua mạng xã hội, điện thoại, tin nhắn... 

để chiếm đoạt tài sản công dân. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

hiệu quả Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc 

thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững".   

- Tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực trong việc triển khai thực 

hiện các mục tiêu nhiệm vụ thuộc chương trình MTQG trên địa bàn. Tiếp tục 

triển khai thực hiện các chương trình chính sách dân tộc, 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. Tăng cường công tác 

giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn huyện. 

2.3. Lĩnh vực nội chính 

- Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an 

ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp đấu tranh có hiệu quả đối với 

các loại tội phạm. Tăng cường công tác bám nắm địa bàn, giải quyết tốt tình hình 

ANTT tại cơ sở. Tổ chức giao nhận quân năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

Phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về Luật an ninh mạng.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương, sắp xếp và tinh gọn bộ máy. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng 

đầu đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh phòng chống 

tham nhũng, tiêu cực. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là 

công tác cải cách thủ tục hành chính. Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết một 

số thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Đầu tư nâng cấp trụ sở bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã; triển khai đưa dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3,4 đi vào thực hiện có hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai 

các nhiệm vụ cải thiện chỉ số thành phần của chỉ số PARINDEX và PAPI. 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công 

tác theo dõi thi hành pháp luật. Rà soát, đánh giá các quy định của pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính đảm bảo các quy định cụ thể, rõ ràng, công khai, minh 

bạch. Tiếp tục phổ biến giáo dục pháp luật thông qua nhiều hình thức.  

- Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp 

thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất 
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là những vụ khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi 

trường... 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; thực hiện tốt Luật tín 

ngưỡng tôn giáo; đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng vấn đề tôn 

giáo để gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xem xét, giải quyết đơn 

thư, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo, đồng thời hướng dẫn các tổ chức 

tôn giáo tổ chức các cuộc lễ trọng theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường thanh tra trách nhiệm về quản lý nhà nước của các cơ quan 

hành chính, trong đó tập trung các lĩnh vực: Công tác quản lý, sử dụng, giao đất, 

giao rừng; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính ngân sách; đầu tư mua 

sắm. Chú trọng việc tổ chức giải quyết đơn thư, khiếu nại; tăng cường thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí; công khai minh bạch, đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống tham nhũng. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham 

nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023  của UBND 

huyện Đăk Hà./. 

Nơi nhận:                    
- TT Huyện uỷ (b/c);                                                              

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- LĐ, CV VP; 

- Phòng TC-KH; 

- Lưu: VT.                                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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