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BÁO CÁO  

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 31/2021 

và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 32/2021 

 

 

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về việc định kỳ báo 

cáo kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện. 

Văn phòng HĐND-UBND tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

tuần 31 và nội dung chỉ đạo trong tuần 32/2021, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TUẦN 30/2021 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của TT HĐND huyện 

 a. Đối với Thường trực HĐND huyện 

Tiếp công dân định kỳ tháng 8; Dự Phiên họp của Chính phủ trực tuyến toàn 

quốc với các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 

Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; 

Giải quyết công việc của TT HĐND huyện.  

b. Điều hòa, phối hợp và công tác các Ban HĐND huyện. 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các Ban HĐND huyện nhiệm kỳ 

2021-2026; thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XV 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Tình hình triển khai nhiệm của các cơ quan, đơn vị địa phương 

2.1. Về kinh tế, văn hóa, xã hội 

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội trong tuần 

32 cụ thể như: Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; Triển khai tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản 

xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; Đảm bảo nguồn 

cung hàng hóa thiết yếu, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng nhằm đẩy giá lên cao 

và thu lời bất chính; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài 

nguyên nước, đê điều, phòng chống thiên tai trên trên địa bàn huyện; Ứng phó với 

mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; Chỉ đạo thực hiện nội dung kiến nghị xử 

lý về kinh tế theo Kết luận của Thanh tra UBDT; Chỉ đạo công tác quản lý quy 

hoạch, quản lý bồi thường GPMB liên quan đến các dự án phía đông thị trấn Đăk 

Glei; Thực hiện Công điện 06/CĐ-CTUBND ngày 09/8/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; Triển khai quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện; Đề xuất các 

giải pháp cấp bách về chỉ đạo thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn huyện 

năm 2021; Rà soát diện tích rừng không phù hợp với kết quả kiểm kê rừng năm 

2014, kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Glei; Tăng 

cường phối hợp trong công tác phát triển rừng trên địa bàn huyện Đăk Glei; Triển 
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khai thực hiện tăng cường thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kết nối cung ứng tiêu 

thụ nông sảntrên địa bàn huyện; Tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây 

hại cây trồng vụ Mùa năm 2021 trên địa bàn huyện; Rà soát làm rõ hồ sơ dự án và 

kết quả BT GPMB dự án: kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô 

- Tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa  XII; các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Ban hành kế hoạch 

thực hiện 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”; Rà soát mức độ đạt 

chuẩn các Tiêu chí số 11 và Tiêu chí số 12, đề xuất các giải pháp thực hiện trong 

thời gian tới; tăng cường đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện; Tiếp tục tuyên truyền, vận động 

thuyết phục nhân dân tích cực, tự nguyện đăng ký đến tái định cư tại huyện Ia 

H'Drai. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện. Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập 

lại tỉnh Kon Tum (12/8/1991 - 12/8/2021); Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày 

sinh Đại tướng Võ Nguyễn Giáp (25/8/1911-25/8/2021); Thực hiện công tác tuyên 

truyền phổ biến GDPL về phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2021. 

- Tiếp tục Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn nghiêm túc công tác 

khai báo y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-191; Thực hiện Chỉ thị 

13/CT-UBND, triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-CTUBND triển khai các 

biện pháp cấp bách đáp ứng dịch COVID-19; Thực hiện Công điện 04/CĐ-

CTUBND về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ 

vận chuyển hàng hóa thiết yếu; Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; thực hiện Công điện 05/CĐ-CTUBND 

của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng, 

chống dịch COVID-19; Chỉ đạo Tổ kiểm tra kiểm tra việc thực hiện các biện pháp 

phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện; Công an huyện Đăk Glei đã lập biên 

bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp2 với số tiền 

7.500.000đ về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, quy định tại 

Khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28/9/2020 quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Tăng cường chủ động phòng, chống dịch 

COVID-19 khu vực biên giới; tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; Tập trung 

triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng chống bệnh Cúm gia 

cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao khác lây lan trên 

diện rộng; Khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh gia 

súc, gia cầm và đẩy nhanh kế hoạch tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò 

                                              
1Tại Trung tâm Y tế Đăk Glei: 13 trường hợp; Tại C189: 0 trường hợp, Trung tâm GDNN-GDTX: 44 

trường hợp; Trường PTDT Nội trú: 92 trường hợp. 
2 Triệu Đức Hùng (sinh ngày 29/10/1983; HKTT: Tổ 1, Khối phố Viêm Đông, phường Điện Ngọc, thị xã 

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). 
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trên địa bàn huyện3; Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 

Dengue trên địa bàn huyện.  

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác QLNN; Quyết định thi hành kỷ luật đối 

với viên chức quản lý; Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao 

tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trên địa bàn huyện 

Đăk Glei; Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03-6-2021 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý san ủi khai thác đất san lấp trên địa 

bàn huyện, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định về lĩnh vực đất đai, trật tự xây 

dựng, các hoạt động khái thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, khai thác khoáng sản 

trái phép và các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn; Hiện tượng làm giả 

Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Rà soát đánh giá 

diện tích rừng tự nhiên do UBND xã, thị trấn quản lý. 

- Tiếp tục chỉ đạo Công an huyện đẩy nhanh công tác điều tra truy tìm đối 

tượng có liên quan đến vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và 

lâm sản” xảy ra tại Tiểu khu 119 lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Glei 

quản lý để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm 

đối với tập thể, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra sai phạm; Tăng cường quản lý lao 

động nước ngoài trên địa bàn huyện.  

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND tiếp tục tham mưu công tác quản lý về 

đối ngoại; chủ động theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao cho các 

đơn vị, địa phương; Tham mưu tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

- Công tác tiếp công dân: Trong tuần 32, Lãnh đạo UBND huyện trực và tiếp 

công dân theo quy định. Trong tuần, có 01 công dân đến kiến nghị tại Trụ sở Ban 

Tiếp công dân huyện4;  

- Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong 

tuần tiếp nhận 01 đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân5. 

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị được thanh tra nghiêm túc thực hiện kết luận, 

kiến nghị xử lý về hành chính sau thanh tra đúng theo quy định. 

2.2. Các hoạt động khác của Lãnh đạo UBND huyện 

Lãnh đạo UBND huyện: Họp xem xét cho ý kiến một số nội dung cơ quan 

chuyên môn trình; Dự Phiên họp của Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa 

phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của 

Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;  

                                              
3 - Trong ngày, trên địa bàn huyện, phát sinh 08 con  gia súc mắc bệnh VDNC (trâu: 0, bò: 08); chăm sóc 

khỏi triệu chứng lâm sàng cho 02 con ; chết: 0 con bò/0kg. 

- Lũy kế đến 13/8/2021, trên địa bàn huyện có 59 hộ/23 thôn/08 xã, thị trấn  có trâu, bò mắc bệnh VDNC. 

Tổng đàn nguy cơ là: 243 con bò; Tổng số mắc là: 101 con (bò: 99 con, trâu: 02 con), trong đó: đã chết và tiêu hủy 

03con bê/268kg; đã chăm sóc khỏi triệu chứng cho 21 con bò; đang chăm sóc: 75 con (bò: 73, trâu: 02).  
4 ông Nguyễn Văn Ba, 56 Trần Phú, TT Đăk Glei. Nội dung: Đề nghị xem xét cấp gíây chứng nhận QDS 

đất 
5 01 đơn của Bà Ngô Thị Hoa, thôn Đăk Xanh – TT Đăk Glei. 
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- Đ/c Chủ tịch UBND huyện: Tiếp công dân định kỳ tháng 8; Thăm, tặng 

quà động viên các Chốt phòng chống dịch Covid-19 Đồn 673 và làm việc với Ủy 

ban nhân dân xã Đăk Long; Họp Thường Trực Huyện ủy làm việc với tập thể Đảng 

ủy xã Đăk Nhoong; Họp BCĐ Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào 

DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững; Dự họp bàn về 

Quyết  định thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND  ngày 10/3/2017 của 

UBND tỉnh về định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư 

công của tỉnh Kon Tum   

- Đ/c Đỗ Sum – Phó Chủ tịch TT UBND huyện: Tham gia đoàn giám sát 

theo Quyết định 529-QĐ/HU ngày 26/7/2021 của Huyện ủy về giám sát Chương 

trình số 70-CTr/HU ngày 04/5/2018 của BTV Huyện ủy về đầu tư, phát triển và 

chế biến dược liệu đối với Đảng ủy xã Ngọc Linh.  

- Đ/c Rơ Châm Định – Phó Chủ tịch UBND huyện: Họp hội đồng tuyển 

dụng viên chức; Dự công bố Quyết định thanh tra việc quản lý sử dụng đất, công 

tác giao khoán đất của Công ty TNHH MTV Cà phê 704 và Công ty TNHH MTV 

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 về cho địa phương quản lý; Tham gia cùng Sở Nông 

nghiệp & PTNT kiểm tra thực tế tại khu tái định cư thôn Đăk Đoát, xã Đăk Pét; Dự 

họp thảo luận thống nhất Chương trình tổ chức Đại hội Hội Dược liệu tỉnh Kon 

Tum lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự họp triển khai nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất, 

kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong điều kiện dịch 

Covid-19. 

2.3. Các công việc trễ hạn của các cơ quan đơn vị gồm:  

 2.3.1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Công văn số 1301/SXD- ngày 03/8/2021 của Sở Xây dựng về việc phối hợp báo 

cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Hoàn thành 

trước ngày 09/8/2021. 

 - Công văn số 06/BTCD-CV ngày 06/8/2021 của Ban Tiếp công dân về việc tham 

mưu trả lời đơn kiến nghị của bà Ngô Thị Hoa. Hoàn thành trước ngày 13/8/2021. 

 2.3.2. Phòng Nông nghiệp & PTNN 

- Văn bản số 2094/SNN-CCPTNT, ngày 30/07/2021 của Sở NN&PTNT về 

việc  đề nghị phối hợp báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13-

NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 Hoàn thành trước ngày 

10/8/2021. 

- Nhắc lần 2. Văn bản số 1996/SNN-KH, ngày 22/07/2021 của Sở 

NN&PTNT về việc đề nghị cung cấp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ 

cấp xuất khẩu nông sản giai đoạn 2020-2021 cho WTO. Hoàn thành trước ngày 

28/7/2021.  

- Văn bản số 27/VPĐP-OCOP, ngày 05/07/2021 của Sở NN&PTNT về việc 

triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm lần 

thứ nhất năm 2021” Hoàn thành trước ngày 10/8/2021. 

2.3.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 
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Công văn số 2029/STNMT-QHKHSDĐ ngày 29/7/2021 của Sở TT&MT 

tỉnh về trả hồ sơ xin giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú, huyện Đăk 

Glei, tỉnh Kon Tum. Hoàn thành trước ngày 02/8/2021.  

2.3.4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Công văn số 3006/STC-QLG-CS ngày 03/08/2021 của Sở Tài chính về 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chính sách về thu tiền sử dụng đất, thu 

tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Luật Đất đai năm 2013. Hoàn thành trước ngày 

06/8/2021.  

- Công văn số 2071/SKHĐT-DN ngày 02/08/2021 của Sở Kế hoạch & ĐT 

tỉnh về báo cáo khó khăn và kiến nghị của khu vực KTTT, HTX trong dịch bệnh 

Covid-19 và thực hiện chuyển đổi số. Hoàn thành trước ngày 10/8/2021.  

- Công văn số 07/LMHTX-NV ngày 04/08/2021 của Liên minh Hợp tác xã 

về việc xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện NQ 13 và 15 năm thực hiện 

NQ 26 đối với KTTT, HTX lĩnh vực phi nông nghiệp. Hoàn thành trước ngày 

13/8/2021.  

- Công văn số 2914/STC-QLNS ngày 29/7/2021 của Sở Tài chính về việc 

triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - 

NSNN 03 năm 2022-2024. Hoàn thành trước ngày 10/8/2021. 

- Công văn số 3039/STC-QLNS ngày 04/08/2021 của Sở Tài chính về việc 

phối hợp cung cấp thông tin xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2022. 

Hoàn thành trước ngày 10/8/2021. 

2.3.5. Phòng Lao động – TBXH 

 Công văn số 1369/SLĐTBXH-HCTH ngày 06/8/2021 của Sở LĐTBXH về việc 

đề nghị tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch hành động giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Đề 

án 161 trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trước ngày 15/8/2021. 

2.3.6 Hạt Kiểm lâm 

- Văn bản số 156/CV-VP, ngày 28/07/2021 của văn phòng HĐND-UBND về việc 

chuyển đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí PCT UBND huyện “ kiểm tra, xác minh kết quả 

dự báo các điểm có dấu hiệu nghi ngờ, biến động mất rừng trên địa bàn huyện”. Hoàn 

thành trước ngày 13/8/2021. 

- Văn bản số 2203/SNN-CCKL, ngày 10/08/2021 của Sở NN&PTNT về việc xử 

lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý trên địa bàn 

tỉnh. Hoàn thành trước ngày 13/8/2021. 

 Nhắc chung các đơn vị 

Các phòng ban chuyên môn, UBND các xã thị trấn tích cực tham mưu có 

hiệu quả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Chủ tịch 

UBND huyện giao. Chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ trễ hạn và 

các ý kiến kiến nghị cử tri qua các kỳ họp HĐND không để tình trạng tồn đọng, 

chậm trễ công việc làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của UBND 

huyện. Lưu ý: Các đơn chậm trễ nhắc việc lần 3 trở lên không có lí do chính 

đáng, Văn phòng HĐND-UBND tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo 

Thường trực Huyện ủy vào thứ 5 hằng tuần. 
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II. Phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn 

vị trong tuần 33/2021:  

1. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

 a. Đối với Thường trực HĐND huyện 

Làm việc với Đ/c Y Thị Bích Thọ, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Tổ 

trưởng Tổ cấp ủy viên phụ trách địa bàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện; Dự Hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đột xuất.  

b. Điều hòa, phối hợp và công tác các Ban HĐND huyện. 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các Ban HĐND huyện nhiệm kỳ 

2021-2026. 

2. Ủy ban nhân dân huyện 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện 

các nội dung đã trễ hạn hoặc chưa hoàn thành nêu tại Mục I văn bản này. Tham 

mưu thực hiện dứt điểm trong tuần 33/2021. 

2.1. Phòng Lao động TB&XH 

 - Công văn số 1355/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 05/8/2021 của Sở 

LĐTBXH về việc đề nghị phối hợp tăng cường chỉ đạo kế hoạch thu thập thông tin 

thị trường lao động năm 2021.  

 - Kế hoạch số 66/KH-SLĐTBXH ngày 06/8/2021 của Sở LĐTBXH về việc 

triển khai thực hiện Quyết định số 610/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2021 

của Bộ Lao độngTBXH 

 - Công văn số 2712/UBND-KGVX ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

chấp thuận vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài tại Công ty 

Cổ phần Tân Tấn Nhật. 

 - Công văn số 1335/SLĐTBXH-TEBDGPCTNXH ngày 04/8/2021 của Sở 

LĐTB&XH  về việc thông báo kinh phí và hướng dẫn triển khai các hoạt động quý 

3/2021 hợp phần BVTE của DA “Phát triển trẻ thơ toàn diện” tỉnh Kon Tum 2017-

2021.  

 - Kế hoạch số 2684/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

2.2. Phòng Nội vụ 

Văn bản số 1753/SNV-XDCQ&TCBM ngày 14/07/2021 của Sở Nội vụ về 

việc tiếp tục rà soát, thực hiện quy định về quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại Nghị định 

số 93/2019/NĐ-CP. 

Văn bản số 1565/SNV-TĐKT ngày 25/06/2021 của Sở Nội Vụ tỉnh về khen 

thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2021. 
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Thông báo Kế luận số 293-TB/HU ngày 11/8/2021 của Thường trực Huyện 

ủy về tham mưu rà soát, cũng cố tổ chức, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp. 

2.3. Phòng Tài nguyên & Môi trường 

- Công văn số 2212/STNMT-TNKSN ngày 11/8/2021 của Sở TN&MT về 

việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050”.  

- Công văn số 2181/STNMT-TTr ngày 10/8/2021 của Sở TN&MT về việc 

lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

 2.4. Phòng Tư pháp  

Kế hoạch số 2027/KH-UBND ngày 18/06/2021 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2.5. Phòng Dân tộc 

- Kế hoạch số 30/KH-BDT ngày 19/03/2021 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum 

về triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình 

Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Kế hoạch số 1961/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh về  thực 

hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2.6. Phòng Nông Nghiệp & PTNN 

- Văn bản số 654/SNN-KH, ngày 26/03/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát  

triển  Nông  thôn  tỉnh  Kon  Tum Về việc đề nghị báo cáo tổng kết Đề án về đầu 

tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh. 

- Văn bản số 59/CCPTNT-BTDC, ngày 31/03/2021 của Chi cục Phát triển 

nông thôn về việc phúc đáp nội dung báo cáo số 187/BC-UBND ngày 24/3/2021 

của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.  

2.7. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Công văn số 3171/STC-QLNS ngày 12/8/2021 của Sở Tài chính về việc kinh phí 

lập các quy hoạch cấp huyện năm 2021. 

 2.8. Phòng Kinh tế & Hạ tầng 

 - Báo cáo số 23/Bc-UBND ngày 28/7/2021 của UBND xã ĐăkKroong về 

việc kiểm tra rà soát điều chỉnh quy hoạch TT xã Đak Krong.  

 - Công văn số 2031/STNMT-MT ngày 29/7/2021 của Sở TNMT về việc 

tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

 - Văn bản số 1227/SCT-QLTM ngày 13/7/2021 Sở Công thương về phương 

án Chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu để cung ứng cho nhân dân khi xảy ra thảm họa 

dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng và thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
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 - Công văn số 2436/UBND-HTKT ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành 

khai thác các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. 

 - Công văn số 2375/UBND-HTKT ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác trên địa bàn tỉnh. 

 - Công văn số 1359/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 03/8/2021 của Sở GTVT 

về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện quá cảnh đi qua và đi vào tỉnh 

Kon Tum. 

 - Công văn số 1368/SCT-QLNL ngày 02/8/2021 của Sở Công thương về 

việc đăng ký nhu cầu đầu tư cấp điện hộ dân nông thôn bằng năng lượng tái tạo. 

 - Công văn số 1375/SCT-TTr ngày 03/8/2021 của Sở Công thương về việc 

tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ mùa năm 2021. 

 - Công văn số 1384/SCT-TTr ngày 03/8/2021 của Ban chỉ đạo 389 Sở công 

thương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 02 tháng 8 năm 

2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 - Công văn số 1291/SXD-PTĐT  ngày 03/8/2021 của Sở Xây dựng về việc 

đề nghị báo cáo triển khai thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-

2025.  

- Công văn số 1426/SGTVT-QLKCHTGT ngày 11/8/2021 của Sở GTVT về việc 

tham gia góp ý dự thảo Quyết định xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

- Công văn số 267/CQLĐBIII-CCQLĐBIII.4 ngày 12/8/2021 của Cục Quản lý 

đường bộ III về việc đề nghị xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên đường 

HCM, đoạn qua xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 

 2.9. Thanh Tra 

- Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 02/03/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum ban hành Quy định về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực 

hiện kết luận thanh tra của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum. 

- Công văn số 484/TTr-PGSKT&XLSTT ngày 28/6/2021 của Thanh tra tỉnh 

Kon Tum đôn đốc tổ chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra. 

- Công văn số 2843/UBND-KTTH  13/08/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo 

số 277-TB/TU ngày 06/8/2021. 

2.10. Công an huyện 

- Quyết định 203/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về 

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Kon Tum. 

- Văn bản số 1061/BCD-CAT ngày 07/5/2021 của Ban chỉ đạo về PCTP, 

TNXH và XDPTTDBVANTQ tỉnh Kon Tum về hướng dẫn tiêu chí, hồ sơ đề xuất 

địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội để thực hiện chuyển hóa. 

- Văn bản số 2009/CAT-PC07 ngày 26/7/2021 của Công an tỉnh về việc 

triển khai Kế hoạch số 1438/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh 
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2.11. Các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động 

triển khai thực hiện đúng nội dung, thời gian chương trình, kế hoạch đề ra trong 

tháng 8/2021. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 32 

và nhiệm vụ trọng tâm tuần 33/2021 của Văn phòng HĐND-UBND huyện./. 
 

Nơi nhận:    
- TT HĐND huyện (b/c);   

- CT, các PCT UBND huyện(c/đ); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (t/h); 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng 
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