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BÁO CÁO  

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 33/2021 

và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 34/2021 

 

 

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 33 và nội dung chỉ đạo trong tuần 34/2021, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TUẦN 33/2021 

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

33 cụ thể như: Tiếp tục 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 

khai thực hiện tăng cường thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kết nối cung ứng tiêu 

thụ nông sản trên địa bàn huyện; Tăng cường công tác phòng, chống sinh vâṭ gây 

haị cây trồng vu ̣Mùa năm 2021; Chủ đôṇg rà soát kế hoac̣h sản xuất và cu ̣thể hóa 
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danh muc̣ vâṭ tư nông nghiệp trong điều kiện Covid-19 trên địa bàn huyện; Triển 

khai phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021 

- 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 và xử lý các hành vi vi 

phạm có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện2; 

Tăng cường các biện pháp bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

cho trẻ em; Đẩy nhanh kế hoạch tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò 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; 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;  

- 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; Kiện toàn các Chốt 

kiểm soát liên ngành quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống dịch Covid-19 có sử 

dụng sào chắn (ba-ri-e) trên địa bàn huyện; 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 

                                              
1Tại Trung tâm Y tế Đăk Glei: 14 trường hợp; Tại C189: 0 trường hợp, Trung tâm GDNN-GDTX và 

Trường PTDT Nội trú: 134 trường hợp. 
2 Trong tuần, lập biên bản vi phạm hành chính 04 trường hợp, xử phạt VPHC 03 trường hợp với số tiền 

7.000.000 đồng (trong đó: 01 trường hợp 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”: 5.000.000 đồng; 02 trường hợp về hành vi “không 

đeo khẩu trang nơi công cộng”: 2.000.000 đồng). 
3 Đến 20/8/2021, trên địa bàn huyện có 90 hộ/26 thôn/08 xã, thị trấn  có trâu, bò mắc bệnh VDNC. Tổng 

đàn nguy cơ là: 343 con trâu, bò; Tổng số mắc là: 137 con (bò: 135 con, trâu: 02 con), trong đó: đã chết và tiêu hủy 

06 con bê/658kg; đã chăm sóc khỏi triệu chứng cho 41 con bò; đang chăm sóc: 89 con (bò: 87, trâu: 02)).    
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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. 

- Công tác tiếp công dân: Trong tuần 33, Ban tiếp công dân trực và tiếp công 

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

Tiếp công dân huyện;  

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

tuần không tiếp nhận đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân. 

- 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; Họp bàn Phương án cưỡng chế tại Cơ sở Bảo lộc TT Đăk 

Glei. 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy; 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 Kiểm tra sát hạch vào công chức không qua thi tuyển. 

- Đ/c Đỗ Sum – Phó Chủ tịch TT UBND huyện: Họp Ban Thường vụ 

Huyện ủy; Họp 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; Họp Hội đồng sơ tuyển học sinh được hưởng chế độ nội trú năm học 

2021-2022; Họp trực tuyến triển khai tập huấn trực tuyến quy trình rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.  

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

duṇg viên chức; Tham gia Đoàn kiểm tra của BTV Huyện ủy kiểm tra công tác 

thực hiện quy chế Dân chủ; Làm việc với Liên đoàn bản đồ địa chất Trung Trung 

Bộ về thăm dò cho hoạt động điều tra địa chất, đánh giá tiềm năng khoáng sản; 

Họp rà soát, làm rõ hồ sơ dự án và kết quả bồi thường GPMB dự án: Kè chống sạt 

lở bờ sông Pô Kô (đoạn qua thị trấn Đăk Glei); Họp bàn xử lý vướng mắc quy 

hoạch 03 loại rừng trong việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp. 

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 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 (nhắc lần 2). 

- Công văn số 1380/SXD-PTĐT ngày 16/8/2021 của Sở Xây dựng về việc 

triển khai thực hiện Đề án“Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” (lần 2). 

Hoàn thành trước ngày 20/8/2021. 

- Công văn số 1429/SCT-QLNL ngày 10/8/2021 của Sở Công thương về 

việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng 

điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4. Hoàn thành trước ngày 20/8/2021. 
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 2.3.2. Phòng Nông nghiệp & PTNN 

Văn bản số 2093/SNN-CCCNTY, ngày 30/07/2021 của Sở NN&PTNT về 

việc rà soát, thống kê các cơ sở, hộ chăn nuôi trong nội thành, nội thị, khu đông 

dân cư trên địa bàn tỉnh phục vụ xây dựng Nghị quyết.  Hoàn thành trước ngày 

20/8/2021. 

2.3.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Công văn 261-CV/VPHU ngày 16/7/2021 của Văn phòng Huyện ủy Đăk 

Glei Về việc Chuyển đạt ý kiến chỉ đạo của thường trực Huyện ủy đề nghị tham 

mưu tham luận theo đề nghị của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Hoàn 

thành  trước ngày 15/8/2021. 

- Công văn 2124/STNMT-QHKHSDĐ ngày 05/8/2021 của Sở Tài Nguyên 

và Môi Trường V/v tổng hợp danh mục dự án trình Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua đấu giá quyền sử 

dụng đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hoàn thành  trước ngày 20/8/2021. 

2.3.4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- 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 10/8/2021. (Theo CV 277/TCKH-

QLNS ngày 16/8/2021 của Phòng TCKH còn 28 đơn vị chưa gửi báo cáo về 

phòng). 

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

hợp cung câp thông tin xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2022. Hoàn 

thành trước 10/8/2021 

- Công văn 2071/SKHĐT-DN ngày 02/08/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Kon Tum 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 07/LMHTX-NV ngày 04/08/2021 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

Kon Tum Về 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 267/QBVPTR-KHKT ngày 02/08/2021 của Quỹ bảo vệ phát 

triển rừng tỉnh Kon Tum V/v triển khai Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 

tháng 7 năm 2020 của Chính phủ vận động, quản lý và sử dụng viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Hoàn thành  trước ngày 

15/8/2021 

- Công văn 3171/STC-QLNS ngày 12/08/2021 của Sở Tài Chính tỉnh Kon 

Tum Về việc kinh phí lập các quy hoạch cấp huyện năm 2021. Hoàn thành  trước 

ngày 20/8/2021 

 II. Phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn 

vị trong tuần 34/2021:  

1. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

 a. Đối với Thường trực HĐND huyện 
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Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII và 

phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

Trung ương Đảng; Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 8 

tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021; Dự 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đột xuất; Tham gia cùng Đoàn công tác đồng 

chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 của Chốt kiểm soát dịch; Trao huy hiệu Đảng tại xã Đăk Nhoong và Ban 

Quản lý rừng phòng Hộ Đăk Glei.    

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 34/2021. 

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 đoaṇ 2021 - 2030 

trên điạ bàn tỉnh Kon Tum.  

2.2. Phòng Nội vụ 

- 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. 

- 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”.  
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- 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. 

Văn bản số 174/STP-PBGDPL  ngày 18/8/2021 của Sở Tư pháp tỉnh về rà 

soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp 

luật, hòa giải viên ở cơ sở. 

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 2308/SNN-CCKL, ngày 20/08/2021 của Sở NN&PTNT về góp 

ý dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

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

- Văn bản số 2288/SNN-KH, ngày 15/08/2021 của Sở NN&PTNT về đề 

nghị báo cáo co chế chính sách phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.  

- Văn bản số: 2273/SNN-QLXDCT, ngày 17/08/2021 của Sở NN&PTNT về 

tham gia góp ý dự thảo Quyết định quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, 

chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2.7. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Công văn 2287/SKHĐT-TH ngày 20/08/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Kon Tum Về việc kiến nghị, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phục hồi, phát 

triển kinh tế đến năm 2023.  

- Công văn 35/TTr-UBND ngày 20/08/2021 của UBND xã Mường Hoong 

Về việc v/v xin lắp điểm cầu trực tuyến. 

- Công văn 2244/SKHĐT-XTĐT ngày 12/08/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Kon Tum Về việc rà soát xây dựng bảng mô tả danh mục dự án thu hút đầu tư 

giai đoạn 2021-2025.  

- Công văn 308-CV/VPHU ngày 16/7/2021 của Văn phòng Huyện ủy Đăk 

Glei Về việc báo cáo thực hiện KL 45-KL/TU. 

- Công văn 2053/SKHĐT-KTĐN ngày 30/07/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Kon Tum vè việc triển khai Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 
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2020 của Chính phủ vận động, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không 

thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

- Công văn 3244/STC-TCDN ngày 17/08/2021 của Sở Tài Chính tỉnh Kon 

Tum Về việc Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 và kế hoạch 

tài chính năm 2022 của các Quỹ ngoài ngân sách của địa phương.  

 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 

 - 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. 
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- 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. 

- Công văn số 636/TTr-NV3 ngày 16/08/2021 của Thanh tra tỉnh Kon Tum 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác PCTN 6 tháng cuối năm 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. 

- Kế hoạch số 2298/KH-TCTLN ngày 16/8/2021 của Tổ công tác liên ngành 

kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy về việc phối hợp kiểm soát 

các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.  

- Kế hoạch số 2906/KH-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về việc sơ 

kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ 

quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 

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 33 

và nhiệm vụ trọng tâm tuần 34/2021 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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