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BÁO CÁO 
Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện kế hoạch  

kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh quý I năm 2022; phương hướng,  
nhiệm vụ quý II năm 2022 

 

Căn cứ quy chế làm việc của UBND huyện Đăk Glei nhiệm kỳ 2021-2026; 
Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND huyện Đăk 

Glei về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện báo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và 
tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh quý I năm 2022; 

phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 cụ thể như sau: 

I. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUÝ I 

NĂM 2022 
Trong quý I/2022, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nhằm thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết HĐND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều 
hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN được giao. Chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã 
hội trong dịp lễ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tăng cường công tác kiểm tra việc 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ tại một số đơn vị, địa phương; tăng cường chỉ 
đạo công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; ngăn chặn và xử lý nghiêm các 

hoạt động khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn; tăng cường triển 
khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung chỉ đạo triển khai thực 

hiện Chương trình, Kế hoạch thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội 
quý I năm 2022 trên địa bàn huyện. Thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách, hỗ 

trợ cứu đói, rét cho nhân dân đảm bảo an tâm đón Tết Cổ truyền dân tộc. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QPAN QUÝ I/2022 

1.Về kinh tế: 
- Ước tổng điện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 850 ha, đạt 97,2% so với kế 

hoạch và bằng 106,8% cùng kỳ năm trước1. Hoạt động chăn nuôi trên địa bàn huyện 
tương đối ổn định2; đến nay chưa phát sinh các dịch bệnh lở mồm long móng, cúm 
gia cầm, viêm da nổi cục ở trâu, bò... Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 10 tấn, đạt 

14,6% kế hoạch. 
- Trong quý, chưa có diện tích trồng mới cây ăn quả, cây Mắc ca và các loại 

cây dược liệu. Hiện diện tích cao su của huyện là 1.577 ha đạt 100 % kế hoạch; diện 
tích cà phê 1.759 ha, đạt 98,7% kế hoạch; diện tích Sâm Ngọc Linh 21,2 ha đạt 

70,6% kế hoạch; diện tích cây ăn quả đạt 189,5 ha đạt 50,6% so với kế hoạch; diện 

                                        
1 Trong đó: Diện tích lúa vụ Đông Xuân 800 ha, đạt 97% kế hoạch và bằng 105,6% so với cùng kỳ; diện tích 

ngô 10,2 ha, đạt 102% kế hoạch và bằng 65,8% so với cùng kỳ. 
2 Tổng đàn hiện có đến 15/3/2022 là 25.095 con đạt 4,8% kế hoạch 
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tích cây Mắc ca đạt 156,3 ha đạt 81,8% kế hoạch. Một số loại cây dược liệu như 
Đảng Sâm, Đương quy… 623,5 ha. 

- Hiện chưa có diện tích trồng rừng mới vì thời tiết đang là mùa khô3; công tác 
sử dụng và phát triển rừng được các đơn vị đơn vị chủ rừng, địa phương thực hiện 

theo tiến độ; bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã phối hợp tổ chức tuần tra, truy 
quét kịp thời phát hiện 04 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp với diện tích thiệt hại 0,705 

ha giảm 04 vụ so với cùng kỳ4.  
- Tình hình thị trường trong quý diễn ra sôi động, lượng hàng hóa đáp ứng 

nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2022; không xảy ra hiện 
tượng “sốt giá”, tăng giá hoặc hiện tượng bán hàng giả, hàng kém chất lượng ở 
những thời điểm trước, trong, sau dịp Tết.  

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến 15/3/2022 thực hiện 8.217 triệu 
đồng ước đến 31/3/2022 thực hiện 9.000 triệu đồng đạt 22,3% dự toán HĐND huyện 

giao và bằng 151,5% cùng kỳ; thực hiện chi ngân sách địa phương trên địa bàn đến 
15/3/2022 thực hiện 77.554 triệu đồng, ước đến 31/3/2022 thực hiện 80.000 triệu 

đồng đạt 19,6% tổng nhiệm vụ chi năm 2022 bằng 100,3% so với cùng kỳ.  
- Tổng vốn huy động toàn địa bàn ước là 524 tỷ đồng, tăng 44 tỷ đồng so với 

cùng kỳ năm 2021. Tổng dư nợ cho vay là 1.103 tỷ đồng, tăng 133 tỷ dồng so với 
cùng kỳ năm 2021. Tổng nợ xấu là 3,39 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,3% tổng dư nợ. 

- Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 là: 52.969 triệu đồng để thực hiện 18 
công trình (12 công trình chuyển tiếp, 6 công trình khởi công mới và điều tiết nguồn  

thu tiền sử dụng đất theo quy định của HĐND)5. Tính đến ngày 15/03/2022 đã giải 
ngân: 3.062 triệu đồng đạt 6% kế hoạch nếu chưa tính nguồn thu tiền sử dụng đất6 
giải ngân đạt 10% kế hoạch vốn giao. 

- Toàn huyện có 11 hợp tác xã, 63 tổ hợp tác thu hút hơn 2.000 thành viên và 
người lao động tham gia.  

- Xây dựng nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Đến ngày 
15/3/2022, toàn huyện có 03 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, không có xã nào 

                                        
3 - Hạt Kiểm lâm chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho các xã, thị trấn chỉ đạo các bộ phận chuyên môn 

phối hợp các thôn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân  đăng ký tham gia trồng rừng, đồng thời tiến hành rà soát, 

xác định vị trí đất trồng rừng đảm đúng quy định. Đến nay, đã rà soát được 652,96 ha/10 xã, thị trấn và đang tiếp tục 

tuyên truyền vận động người dân tham gia đăng ký trồng rừng. 

- Trên cơ sở diện tích đất của các hộ dân đăng ký trồng rừng, một số xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn 

phối hợp đo đếm sơ bộ được trên 70 ha (thị trấn Đăk Glei, Đăk Long, Đăk Kroong). 
4 Lâm phần do Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh quản lý xảy ra 03 vụ với diện tích rừng bị thiệt hại 0,5309 

ha, loại rừng tự nhiên, chức năng rừng Đặc dụng. 01 vụ vi phạm xảy ra trên diện tích rừng 178 của hộ gia đình quản lý 

với diện tích rừng bị thiệt hại 0,1744 ha, loại rừng tự nhiên, chức năng sản xuất. 

- Công tác xử lý vi phạm: Tổng số vụ xử lý: 03 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích rừng bị thiệt hại 0,4914 

ha. Trong đó: 

+ Xử phạt hành chính: 01 vụ Phá rừng trái pháp luật (tồn năm 2021 chuyển qua), diện tích rừng bị thiệt hại 0,015 

ha rừng tự nhiên.Tổng số tiền xử phạt 11.000.000 đồng. Tang vật tịch thu: 01 cái rựa. 

+ Xử lý hình sự: 02 vụ phá rừng trái pháp luật, diện tích rừng bị thiệt hại 0,4769 ha, thuộc lâm phần BQL 

Khu BTTN Ngọc Linh quản lý. 

+ Số vụ tồn chưa xử lý: 02 vụ/0,228 ha, đang trong quá trình điều tra, xác minh, xử lý theo quy định. 
5 Trong đó: Phân cấp huyện quản lý: 23.949 triệu đồng (thực hiện 16 công trình 5: 21.259 triệu đồng; điều tiết 

nguồn thu tiền sử dụng đất theo NQHĐND: 900  triệu đồng; thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản 

lý đất đai: 1.790 triệu đồng). Phân cấp tỉnh quản lý: 29.020 triệu đồng (thực hiện 01 công trình chuyển tiếp thực hiện 

nguồn vốn ngân sách trung ương và 01 công trình khởi công mới thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh).  
6 Nguồn thu tiền sử đất năm 2022 là 23.920 triệu đồng (nguồn t ỉnh: 16.000 triệu đồng, nguồn huyện 7.920 

triệu đồng) 
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đạt dưới 8 tiêu chí, bình quân đạt 14,2 (tiêu chí/xã)7. Toàn huyện hiện có 10 sản 
phẩm OCOP đạt 3 sao. 

- Công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-20308; đã tổ chức 15 đợt 
kiểm tra tình hình khai thác cát, sỏi… trái phép tại các xã, thị trấn. Chỉ đạo thực hiện 

công tác cấp GCN QSD đất, cho thuê đất hộ gia đình, cá nhân theo quy định.  

2. Về văn hóa, xã hội:  

- Các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, 
thực hiện đầy đủ, kịp thời; đặc biệt là công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

cho Nhân dân theo chủ trương “mọi người, mọi nhà đều được vui tết, đón xuân, bảo 
đảm an sinh xã hội”9. Tổ chức thăm, tặng quà cho 2.532 hộ nghèo với kinh phí 
1.519,20 triệu đồng; cho 1.226 hộ cận nghèo với kinh phí 367,80 triệu đồng.  Bên 

cạnh đó, đã tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ 35,415 tấn gạo cho người dân có nguy cơ 
thiếu đói trong dịp Tết. Tiếp nhận và phân bổ cho 05 tấn gạo của Công ty Cổ phần 

tập đoàn Lộc Trời, địa chỉ 23 đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, Thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang cho 05 xã10 trong dịp Tết và hỗ trợ xã gặp khó khăn do 

dịch Covid-19. Lữ đoàn 40 Quân Đoàn 3, Gia Lai đến thăm, tặng 30 xuất quà (trị 
giá 200.000 đồng và 300 kg gạo) cho 30 hộ gia đình chính sách, có công cách mạng 

và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại UBND xã Đăk Plô. Thực hiện hỗ trợ cứu 
lạnh, cứu rét cho nhân dân với tổng số lượng 1.185 cái chăn đắp và áo lạnh cho nhân 

dân theo quy định. 
- Hiện nay, trong ngành giáo dục và đào tạo huyện đang có 814 trường hợp 

giáo viên, học sinh là đối tượng F011. Số ca F0 đã khỏi là 278 trường hợp, trong đó 
91 giáo viên, nhân viên và 187 học sinh. Số ca F0 đang điều trị là 536 trường hợp, 
trong đó 122 giáo viên, nhân viên và 414 học sinh.Hiện các cơ sở sở giáo dục trên 

địa bàn huyện đang triển khai hình thức dạy trực tiếp và trực tuyến đối với các cấp 
học, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.  

                                        
7 Các xã: Xã Đăk Pék đạt 19/19 tiêu chí; Xã Đăk Môn đạt 19/19 tiêu chí; Xã Đăk Kroong đạt 19/19 tiêu chí; 

01 xã đạt 15/19 tiêu chí (Đăk Choong), 02 xã đạt 14/19 tiêu chí (xã Đăk Long và xã Đăk Man), 02 xã đạt 13/19 tiêu 

chí (xã Đăk Nhoong và xã Xốp); 01 xã đạt 12/19 tiêu chí (Xã Đăk Plô ) và 01 xã đạt 10 tiêu chí (xã Mường Hoong), 1 

xã đạt 8/19 tiêu chí (xã Ngọc Linh). 
8 Thông báo số 61/TB-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Đăk Glei 
9 Thực hiện thăm chúc Tết đối với quà của Chủ tịch nước cho 745 người, với tổng kinh phí thực hiện 224,40 

triệu đồng. Trong đó: mức quà 600.000 đồng cho 03 đối tượng 9, kinh phí thực hiện 1,80 triệu đồng; mức quà 300.000 

đồng cho 742 đối tượng9, kinh phí thực hiện 222,60 triệu đồng. 

- Đối với quà của UBND tỉnh: Thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh, tổ chức thăm và tặng quà cho các 

đối tượng người có công cách mạng: 10 đối tượng với mức 1.500.000 đồng/đối tượng (tiền mặt 1.200.000 đồng, hiện 

vật 300.000 đồng) , tổng kinh phí thực hiện: 15,0 triệu đồng. 

- Đối với quà của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN 

huyện tặng các đối tượng chính sách Người có công cách mạng: Thăm các đối tượng không thuộc diện Chủ tịch nước 

tặng quà (Tuất thương binh, Bệnh binh, Chất độc hóc học; Con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chấ t  độc 

hóa học, Vợ liệt sĩ tái giá, Quân nhân xuất ngũ….): Thực hiện thăm, tặng quà cho 126 đối tượng (bằng tiền mặt, 

300.000 đồng/đối tượng)  tổng kinh phí, thực hiện 37,80 triệu đồng. 

- Thực hiện thăm, tặng quà cho đối tượng Bảo trợ xã hội của 12 xã, thị trấn với 60 đối tượng (bằng tiền mặt, 

300.000 đồng/đối tượng)  với tổng kinh phí: 18, 0 triệu đồn 

- Công tác hỗ trợ người có hoản cảnh khó khăn; bị đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 tính từ khi triển khai thực hiện đến nay đã tực hiện 02/12 nhóm đối tượng người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 với tổng kinh phí 172, 284 triệu đồng. 
10 Đăk Môn; Mường Hoong; Ngọc Linh; Đăk Choong; Xốp  
11Trong đó 213 giáo viên, nhân viên (64 giáo viên mầm non, 88 giáo viên tiểu học và 61 giáo viên THCS) và 

601 học sinh (71 học sinh mầm non, 351 học sinh tiểu học và 179 học sinh THCS). 
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- Trong quý tiếp nhận cách ly điều trị 2.390 F0 mắc dịch COVID-19 (119 ca 
tại Trung tâm Y tế;  2.263 ca tại nhà; chuyển tuyến trên 08 ca)  theo quy định. Hoạt 

động tiêm chủng phòng chống dịch COVID-19 được triển khai theo tiến độ với tỷ lệ 
bao phủ cao12. Các dịch bệnh khác được kiểm soát và ổn định13; không ghi nhận vụ 

ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn huyện. Tỷ lệ bao phủ BHYT ước đạt 87,5%, 
tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 13,4%. 

3. Công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, 
tránh các cuộc thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lắp về đối tượng. Trong quý I, 
Thanh tra huyện đã công bố 02 Kết luận thanh tra14 (năm 2021 chuyển sang), qua 

thanh tra, thu hồi kinh phí hết nhiệm vụ chi còn tồn về NSNN và kinh phí sai phạm 
với tổng số tiền: 284.379.852 đồng15 (tại UBND xã Đăk Kroong). Công bố Quyết 

định và đang triển khai 01 cuộc thanh tra tại 01 đơn vị16; tăng cường công tác kiểm 
tra, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các kiến nghị, kết 

luận được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện.  

- Trong quý, công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được duy 
trì, nghiêm túc thực hiện; trên địa bàn huyện đã tiếp 01 lượt17 công dân đến kiến 

nghị tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện và tiếp nhận 04 đơn kiến nghị của công 
dân; trong đó: 02 đơn18 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, đến nay đã 

giải quyết xong 02 đơn; 02 đơn19 không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND huyện 
đã chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.  

4. Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

- Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tình hình trật tự, an toàn xã hội được 
đảm bảo. Các lực lượng vũ trang huyện đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, bảo 

vệ an toàn các tổ chức cơ sở đảng cũng như các mục tiêu kinh tế, chính trị và duy trì 
nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc xảy ra; 

đã tổng kết nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự năm 2021 và ban hành văn bản 
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 202220; tổ 

                                        
12 Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin COVID-19 tính đến 15/3/2022: Tỷ lệ đối tượng ≥18 tiêm mũi hai (đủ mũi) 

đạt 100%; tỷ lệ số đối tượng 12-17 tuổi tiêm mũi hai (đủ mũi) đạt 99,27%; tỷ lệ tiêm mũi 3(≥18T) mũi bổ sung là 

91,5%, mũi nhắc lại là 25,08%. 
13 Ghi nhận 01 ca mắc thủy đậu, 01 ca mắc quai bị; 05 ca sốt xuất huyết 08 ca bệnh lao. 
14 Kết luận số 08/KL-CT, ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei kết luận thanh tra công tác 

quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại Cơ sở Bảo Lộc; Kết luận số 01/KL-CT ngày 16/03/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện kết luận thanh tra công tác quản lý sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý đất đai, công tác tiếp công dân, 

giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác phòng chống tham nhũng tại UBND xã Đăk Kroong  
15 Trong đó: Thu hồi nộp NSNN: 28.239.962 đồng, bổ sung chứng từ: 55.770.000 đồng, giảm dự toán số tiền 

200.369.890 đồng  đã hết nhiệm vụ chi nhưng đơn vị chưa hoàn trả về NSNN. 
16 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đăk Pék. 
17 Ông Phan Doãn Niên, thôn Đăk Dung, TT Đăk Glei;  
18 Ông Trần Xuân Ngọc, thôn 14A, xã Đăk Pék kiến nghị việc gia đình ông Sơn (Ngụ) chăn nuôi heo làm ô 

nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước; Ông A Nhị, thôn Đông Lốc, xã ĐăkMan kiến nghị về việc cho thôi đảm nhiệm 

cán bộ cấp xã và chế độ, chính sách khi thôi nhiệm vụ. 
19 Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, thôn Nú Kon, xã Đăk Môn kiến nghị cung cấp Quyết định phê duyệt Kế hoạch 

sử dụng đất và Quy hoạch sử dụng đất ở năm 2022 của huyện; Đơn đề nghị của các hộ kinh doanh, buôn bán xã Đăk 

Pék đề nghị hỗ trợ bị cháy Ki ốt tại chợ Đăk Pék;  
20 Kế hoạch số 76-KH/HU, ngày 31-12-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 
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chức Lễ giao nhận quân năm 2022 đúng hướng dẫn của Bộ Tổng tham mưu Quân 
đội nhân dân Việt Nam21. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội 

phạm về hình sự, ma túy; xử lý nghiêm các đối tượng chế tạo, vận chuyển, sử dụng 
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý, ngăn ngừa, 

kiềm chế tai nạn giao thông.  
- Công tác đối ngoại tiếp tục được duy trì, đã chỉ đạo các xã biên giới thường 

xuyên cũng cố giữ vững mối quan hệ hợp tác với các xã-cụm bản giáp ranh với nước 
CHDCND Lào. 

(Có phụ lục tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quý I năm 2022 kèm 
theo) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

- Nhìn chung trong quý, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển 
và đạt được nhiều kết quả: Việc vui xuân, đón Tết của Nhân dân trên địa bàn huyện 

diễn ra đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không có trường hợp nào 
đói và không có Tết, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19; hoạt động cung ứng hàng hóa, vận tải hành khách, bảo đảm an 
toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, cung 

cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí , chính sách, 
an sinh xã hội... được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộ i 

trên địa bàn ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. 
- Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, còn có một số hạn chế, yếu kém 

và khó khăn, thách thức như: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã 
làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện. Tình trạng vi 
phạm Luật lâm nghiệp vẫn còn xảy ra.  

- Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp ủy, chính quyền cơ sở và một số cơ quan, đơn vị chức năng có lúc, có nơi chưa 

được quan tâm đúng mức. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân 
còn hạn chế. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2022 
1. Các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tập trung chỉ đạo 

triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy 
ban nhân dân huyện về thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân 

huyện về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 
54/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 của UBND huyện về ban hành Chương trình Công 

tác trọng tâm năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện. Tăng cường vai trò, trách 
nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện nỗ lực tối đa để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. 

2. Tiếp tục theo dõi, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tuyệt đối 

không chủ quan, lơ là, bị động, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên 
địa bàn; thực hiện chiến dịch phòng, chống dịch hiệu quả cả về y tế và kinh tế - xã 

hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép. 

                                        
21 Giao quân đạt 100% chỉ tiêu (93/93 Thanh niên). 
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3. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022, vụ mùa; tăng 
cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng; giám sát tình hình dịch 

bệnh trên đàn vật nuôi; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống và xử lý dứt 
điểm các ổ dịch. Thực hiện nghiêm túc và quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng, 

phòng cháy chữa cháy rừng và phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô 
năm 2022 gắn với triển khai hiệu quả kế hoạch trồng rừng năm 2022; thường xuyên 

tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét đột xuất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý 
dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp theo quy định. 

 4. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải 
ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2022. Triển khai thực hiện có 
hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022. Chương trình hành động về tiếp 

tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. 

5. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai 
các dự án trọng điểm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, 

quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai trên địa bàn huyện.  

6. Triển khai tổ chức dạy và học có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục phát huy 

dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp, hiệu quả đảm bảo phòng 
chống dịch Covid-19; tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo triển khai ứng dụng 

“An toàn COVID-19” trong các trường học. Thực hiện đảm bảo chỉ đạo của Ủy ban 
nhân dân tỉnh, huyện về phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức các hoạt động 

văn hóa, thể thao, lễ hội, tuyên truyền trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai đảm 
bảo các mục tiêu của Đề án chính sách Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
đến năm 2030. Khẩn trương xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 02 xã 

Mường Hoong và Ngọc Linh giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, kịp 
thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao 

động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

7. Triển khai tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo tổ chức Kỳ thi tuyển công chức 

cấp xã diễn ra đảm bảo an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan.  

8. Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11 
tháng 10 năm 2021 của Chính phủ “về ban hành Quy định tạm thời thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo 
của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; kịp thời triển khai 

đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023) ngay 
sau khi được Chính phủ ban hành. Tổ chức thực hiện thần tốc Chiến dịch tiêm chủng 

vắc xin phòng dịch COVID-19 mùa xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, khoa học, 
hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. 

9. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật 

Giao thông đường bộ. Tiếp tục tăng cường triển khai công tác đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông và quản lý hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn. 
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Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình 
thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh quý I năm 2022; phương 

hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022./.  
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện (đ/b); 
- Các Phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Y Thanh 
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