
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK GLEI 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của UBND huyện Đăk Glei) 

 

TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

 Tháng 01 

1 
Kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng 

năm 2022 

Đ/c Chủ tịch 

UBND  

Ban CHQS 

huyện 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện, các ban, 

ngành, đoàn thể 

và UBND các xã, 

thị trấn 

UBND 

huyện 

Tháng 

01/2022 
 

2 Kế hoạch giao nhận quân năm 2022 
Đ/c Chủ tịch 

UBND  

Ban CHQS 

huyện 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện, các ban, 

ngành, đoàn thể 

và UBND các xã, 

thị trấn 

UBND 

huyện 

Tháng 

01/2022 
 

3 

Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa 

cháy rừng mùa khô 2020-2022 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND  

Hạt Kiểm Lâm 

UBND các xã, thị 

trấn, các chủ rừng 

và các đơn vị có 

liên quan 

UBND 

huyện 

Trước 

15/01/2022 
 

4 

Kế hoạch triển khai Quyết định 

số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt 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. 

Đ/c Chủ tịch 

UBND  
Phòng Dân tộc 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan, 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

01/2022 
 

5 - Kế hoạch triển khai Chiến lược phát Đ/c Đỗ Sum Phòng VHTT Các phòng, ban, UBND Trong tháng  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2214/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


2 

 

 

 

TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

triển văn hoá và Chiến lược văn hoá đối 

ngoại đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 

- Kế hoạch phát triển Chính quyền số và 

đảm bảo an toàn thông tin mạng trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh 

Kon Tum năm 2022 trên địa bàn huyện 

Đăk Glei 

Phó Chủ tịch 

UBND 

đơn vị huyện 01/2022 

6 
Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2022 

trên địa bàn huyện Đăk Glei 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tư 

pháp 

Các phòng, ban, 

đơn vị thuộc 

huyện; UBND 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

01/2022 
 

7 

Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tư 

pháp 

Các phòng, ban, 

đơn vị thuộc 

huyện; UBND 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

01/2022 
 

8 

Kế hoạch công tác pháp chế và kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2022 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tư 

pháp 

Các phòng, ban, 

đơn vị thuộc 

huyện; UBND 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

01/2022 
 

9 
Quyết định công bố Danh mục văn bản 

QPPL của HĐND-UBND năm 2021 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tư 

pháp 

Các phòng, ban, 

đơn vị liên quan 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

01/2022 
 

10 
Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2022 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tư 

pháp 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

01/2022 
 

11 
Quyết định Kế hoạch khuyến nông năm 

2022 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Trung tâm 

Dịch vụ vụ 

Nông nghiệp 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

01/2022 
 



3 

 

 

 

TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

12 

Kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu sản xuất nông nghiệp, phát triển 

dược liệu, chăn nuôi, NTM, NSH hợp vệ 

sinh,… năm 2022 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Phòng Nông 

nghiệp & 

PTNT 

 

Chi cục Thống 

kê; Phòng Tài 

chính - Kế hoạch; 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

 

Trong tháng 

01/2022 

 

 

13 

Kế hoạch ra quân nông thôn mới đầu 

năm 2022 

 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Phòng NN & 

PTNT 

 

UBND các xã, thị 

trấn 

 

UBND 

huyện 

 

Trong tháng 

01/2022 

 

 

14 
Kế hoạch phòng chống thiên tai & 

TKCN năm 2022 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

 

Phòng Nông 

nghiệp & 

PTNT 

 

BCĐ 

PCTT&TKCN, 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

 

Trong tháng 

01/2022 

 

 

15 

Phát động phong trào thi đua thực hiện 

thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

năm 2022. 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

 

Phòng Nội vụ 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

 

Trong tháng 

01/2022 

 

 

Tháng 2 

1 Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2022 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện 

Các phòng, ban 

ngành, đoàn thể 

và UBND các xã, 

thị trấn 

UBND 

huyện 
 

Sau khi có 

Kế hoạch 

của UBND 

tỉnh 

2 

Kế hoạch đánh giá chuyển đổi số doanh 

nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển 

đổi số trên địa bàn huyện 

Đ/c Đỗ Sum   

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng VHTT 
Các phòng, ban, 

đơn vị 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

02/2022 
 

3 

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn huyện năm 2022. 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

 

Công an huyện 
Các đơn vị liên 

quan 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

02/2022 
 

4 Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao Đ/c Chủ tịch Công an huyện Các phòng, ban UBND Trong tháng  



4 

 

 

 

TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật gắn với vận động quần chúng 

nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở 

của lực lượng CAND giai đoạn 2021-

2027” 

UBND 

 

ngành, đoàn thể 

và UBND các xã, 

thị trấn 

huyện 02/2022 

5 
Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí năm 2023 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch 

Các đơn vị liên 

quan 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

02/2022 
 

6 
Kế họach theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện  

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tư 

pháp 

Các phòng, ban, 

đơn vị thuộc 

huyện; UBND 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

02/2022 
 

7 
Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) năm 2022 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Phòng NN & 

PTNT 

 

HTX, THT, DN, 

các đơn vị, chủ 

thể, UBND các 

xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

 

Trong tháng 

02/2022 

 

 

8 

Báo cáo tình hình thực hiện Đồ án điều 

chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị 

trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei đến năm 

2025. Đề xuất UBND huyện điều chỉnh 

quy hoạch chung. 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng 

UBND các xã, thị 

trấn, các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Trước ngày 

28/02/2021 
 

9 
Tổ chức công bố, công khai Đồ án quy 

hoạch chi tiết Phía Đông Sông Pô Kô 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng 

UBND các xã, thị 

trấn, các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Trước ngày 

28/02/2021 
 

10 
Kế hoạch thực hiện Đề án sức khỏe học 

đường giai đoạn 2021 - 2030 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Tháng 

02/2022 
 



5 

 

 

 

TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

11 Báo cáo thống kê đất đai năm 2021 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Phòng Tài 

nguyên & Môi 

trường 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Tháng 

02/2022 
 

 Tháng 3 

1 
Kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ 

năm 2022 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

 

Ban CHQS 

huyện 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện, các ban, 

ngành và UBND 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

3/2022 
 

2 

Kế hoạch kiểm tra, truy quét các cơ sở 

mộc kinh doanh mua bán, chế biến, vận 

chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa 

bàn huyện 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Hạt Kiểm lâm 

huyện 

UBND các xã, thị 

trấn, các chủ rừng 

và các đơn vị có 

liên quan 

UBND 

huyện 

Trước 

28/3/2022 
 

3 
Tổ chức Đại hội TDTT huyện lần thứ 

VII năm 2022 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Trung tâm  

VHTTDL&TT 

huyện 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Hoàn thành 

trước ngày  

25/3/2022 

 

4 

Kế hoạch về công tác phòng, chống tội 

phạm; phòng, chống tội phạm buôn bán 

người năm 2022 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Công an huyện 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

Ban Chỉ đạo 

PCTP, 

TNXH và 

XDPT BV 

ANTQ 

Trong tháng 

3/2022 
 

5 

Kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt các 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác 

xã trên địa bàn huyện năm 2022 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch 

Các phòng, ban, 

đơn vị có liên 

quan 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

3/2022 
 

6 

Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 

huyện; tình hình kinh tế - xã hội, QPAN 

tháng 3 và quý I/2022; phương hướng, 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch 

Các phòng, ban, 

đơn vị có liên 

quan 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

3/2022 
 



6 

 

 

 

TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

nhiệm vụ quý II/2022 

7 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 

2022. 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tư 

pháp 

Các phòng, ban, 

đơn vị thuộc 

huyện; UBND 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

3/2022 
 

8 
Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Cúm gia 

cầm đợt 1 năm 2022 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Trung tâm 

Dịch vụ vụ 

Nông nghiệp 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Tháng 

3/2022 
 

9 
Kế hoạch thu quỹ phòng chống 

TT&TKCN năm 2022 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Phòng Nông 

nghiệp & 

PTNT 

 

Các cơ quan, ban 

ngành, UBND 

các xã, thị trấn 

 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

03/2022 

 

 

10 

Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường 

giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ 

năng sống cho học sinh, sinh viên giai 

đoạn 2021-2030 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Tháng 

03/2022 
 

11 
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 

2022 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Phòng Nội vụ 

Phòng Giáo dục – 

Đào tạo và các cơ 

quan, đơn vị có 

liên quan 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

03/2022 

 

 

11   

Quyết định thành thành lập Đoàn VĐV  

tham gia Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ 

VII 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Trung tâm  

VHTTDL&TT 

huyện 

Các cơ quan, ban 

ngành, UBND 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

03/2022 

 

 

Tháng 4 

1 

Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa 

cháy rừng mùa khô 2020-2022 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Hạt Kiểm lâm 

huyện 

UBND các xã, thị 

trấn, các chủ rừng 

và các đơn vị có 

TT Huyện 

ủy, UBND 

huyện 

Trước 

15/4/2022 
 



7 

 

 

 

TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

liên quan 

2 
Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng Chức 

danh nghề nghiệp viên chức 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Phòng Nội vụ 

Phòng Giáo dục-

Đào tạo và cơ 

quan, đơn vị có 

liên quan 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

4/2022 

Sau khi có 

ý kiến của 

Ban 

Thường vụ 

Huyện ủy 

3 

Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác cải 

cách hành chính năm 2022 (Đối với cán 

bộ công chức cấp xã, thị trấn) 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Phòng Nội vụ 

Cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

4/2022 

Sau khi có 

ý kiến của 

Ban 

Thường vụ 

Huyện ủy 

4 

 Kế hoạch tổ chức Liên hoan văn nghệ 

quần chúng chào mừng kỷ niệm 30/4; 

01/5; gắn với chào mừng kỷ niệm 48 

năm Ngày Chiến thắng Đăk Pék 

(16/5/1974 - 16/5/2022); kỷ niệm 132 

năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ 

đại (19/5/1890-19/5/2022) 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Trung tâm  

VHTTDL&TT 

huyện 

Phòng Giáo dục 

và đào tạo, 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

4/2022 

 

 

5 

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển du 

lịch cộng đồng, du lịch nông thôn trên 

địa bàn huyện, gắn với công tác xây 

dựng Nông thôn mới. 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng VHTT 
Các phòng, ban, 

đơn vị 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

4/2022 

Chương 

trình kiểm 

tra, giám 

sát của 

BTV 

Huyện ủy 

6 
Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác bảo 

vệ BMNN năm 2021. 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Công an huyện 

Các cơ quan, ban 

ngành, UBND 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

4/2022 
 



8 

 

 

 

TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

7 Quy chế bảo vệ Bí mật nhà nước. 
Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Công an huyện 

Các cơ quan, ban 

ngành, UBND 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

4/2022 
 

8 

- Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm 

long móng đợt 1 năm 2022 

- Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Tam liên 

lơn đợt 1 năm 2022. 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Trung tâm 

Dịch vụ vụ 

Nông nghiệp 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Tháng 4-

5/2022 
 

9 

Kế hoạch công tác tiêm phòng, giám sát 

tiêm phòng, khử trùng tiêu độc cho đàn 

gia súc, gia cầm đợt I/2022 trên địa bàn 

huyện 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Phòng Nông 

nghiệp & 

PTNT 

 

Trung tâm DV 

nông nghiệp; 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

 

Trong tháng 

4/2022 

 

 

10 

Kế hoạch tuyên truyền các văn bản của 

Nhà nước về công tác ATVSLĐ năm 

2022 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng Lao 

động – 

Thương binh 

& Xã hội 

UBND các xã, thị 

trấn; các doanh 

nghiệp và cơ 

quan, đơn vị 

UBND 

huyện 

 

Trong tháng 

4/2022 

 

 

11 

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển 

giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

2045 trên địa bàn huyện 

Đ/c Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Tháng 

04/2022 
 

12 

Kế hoạch kiểm tra các nhà hàng, quán 

ăn, cơ sở gây nuôi các loại động vật 

hoang dã trên địa bàn huyện Đăk Glei 

Đ/c Rơ Châm 

Định - PCT 

UBND 

Hạt Kiểm lâm 

huyện 

UBND các xã, thị 

trấn, các chủ cơ 

sở và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Trước 

25/4/2022 
 

Tháng 5 

1 

Đề án/kế hoạch thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Phòng Dân tộc 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan, 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

Trước 

30/5/2022 
 



9 

 

 

 

TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện 

2 

Tổng kết triển khai thực hiện Đề án 

"Tuyên truyền  PBGDPL pháp luật cho 

thanh, thiếu niên" giai đoạn 2018- 2022 

trên địa bàn huyện  

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tư 

pháp 

Các phòng, ban, 

đơn vị thuộc 

huyện; UBND 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

Tháng 

05/2022 
 

3 

Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển du 

lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng VHTT 
Các phòng, ban, 

đơn vị 

UBND 

huyện 

Tháng 

05/2022 
 

4 
Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Tụ huyết 

trùng trâu bò năm 2022 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Trung tâm 

Dịch vụ vụ 

Nông nghiệp 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Tháng 5-

6/2022 
 

5 
Chỉ đạo hướng dẫn lịch thời vụ cơ cấu 

cây trồng vụ Mùa năm 2022 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Phòng Nông 

nghiệp & 

PTNT 

 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

5/2022 
 

 Tháng 6 

1 

Kế hoạch tổ chức diễn tập chiến đấu 

phòng thủ cho 03 xã Đăk Plô, xã Đăk 

Man và thị trấn Đăk Glei năm 2022 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Ban CHQS 

huyện 

Văn phòng 

HĐND-UBND, 

các phòng, ban và 

Đảng ủy, UBND 

xã  Đăk Plô, xã 

Đăk Man và thị 

trấn Đăk Glei 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

6/2022 
 

2 
Kế hoạch tổ chức huy động lực lượng 

Dự bị động viên tham gia huấn luyện 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Ban CHQS 

huyện 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan, 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

6/2022 
 



10 

 

 

 

TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

3 

Kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn và 

phát triển nghề truyền thống của các dân 

tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Phòng Dân tộc 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan, 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

Trước 

30/06/2022 
 

4 

Ban hành Quy định bảo đảm an toàn 

phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ 

gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh 

doanh; Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ 

PCCC và cứu nạn cứ hộ năm 2022. 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Công an huyện 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan, 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

6/2022 
 

5 

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị 

24-CT/TU ngày 26/12/2019 của Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng trong công tác phòng, chống 

sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ 

và sử dụng trái phép các loại Pháo trên 

địa bàn huyện. 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Công an huyện 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan, 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

6/2022 
 

6 

Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 

năm; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội 6 tháng cuối năm 2022 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan, 

UBND các xã, thị 

trấn 

Trình TT 

Huyện ủy, 

các ban 

HĐND, ĐB 

HĐND 

Trong tháng 

6/2022 
 

7 
Ban hành kế hoạch tiêm phòng vắc xin 

Dại chó, mèo năm 2022. 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Trung tâm 

Dịch vụ vụ 

Nông nghiệp 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Tháng 6-

7/2022 

 

 

8 

Hội nghị Sơ kết Công tác quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng 6 tháng đầu năm; 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

Đ/c Rơ Châm 

Định - PCT 

UBND 

UBND huyện 
Hạt Kiểm lâm 

huyện 

Văn phòng 

Huyện uỷ 

và HĐND-

TT Huyện 

ủy, UBND 

huyện 

Trước  

ngày 20/6 



11 

 

 

 

TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

năm 2022 UBND 

huyện 

 Tháng 7 

1 
Kế hoạch tổ chức Bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng-an ninh cho các đối tượng 

Đ/c Chủ tịch 

UBND huyện 

Ban CHQS 

huyện 

Các cơ quan, ban 

ngành đoàn thể 

và HĐGDQPAN 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

7/2022 
 

2 

 Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá truyền 

thống huyện Đăk Glei năm 2022, Chào 

mừng ngày cách mạng tháng 8 và quốc 

khánh 2/9. 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Trung tâm  

VHTTDL&TT 

huyện 

Các cơ quan, ban 

ngành đoàn thể 

của huyện, 

UBND các xã, thị 

trấn; 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

7/2022 
 

3 

Kế hoạch và ra quyết định thành lập 

Ðoàn VÐV bóng chuyền Nữ tham gia 

giải thi đấu bóng truyền nữ tại tỉnh Kon 

Tum 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Trung tâm  

VHTTDL&TT 

huyện 

UBND các xã, thị 

trấn và các Ðơn 

vị có liên quan 

UBND 

huyện 

Trước ngày 

15/7/2022 
 

4 
Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Viêm da 

nổi cục năm 2022. 

Đ/c Rơ Châm 

Định 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Trung tâm 

Dịch vụ vụ 

Nông nghiệp 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Tháng 7-

8/2022 
 

5 

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật trẻ 

em, phòng chống tai nạn thương tích cho 

trẻ em năm 2022 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng Lao 

động – 

Thương binh 

& Xã hội 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

 

Trong tháng 

7/2022 
 

 Tháng 8 



12 

 

 

 

TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

1 
Kế hoạch Giáo dục quốc phòng – an 

ninh năm 2023 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Ban CHQS 

huyện 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

8/2022 
 

2 

Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng đội 

ngũ trí thức người dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030. 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Phòng Dân tộc 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan, 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

Trước 

30/8/2022 
 

5 
Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Cúm gia 

cầm đợt 2 năm 2022. 

Đ/c Rơ Châm 

Định 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Trung tâm 

Dịch vụ vụ 

Nông nghiệp 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Tháng 8-

9/2022 
 

6 

Sáp nhập Trường Tiểu học và THCS 

thành Trường Tiểu học – THCS của 2 xã 

(xã Mường Hoong và xã Ngọc Linh). 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Phòng Nội vụ 

Phòng GD-ĐT, 

UBND xã Mường 

Hoong, Ngọc 

Linh và các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

8/2022 
 

 Tháng 9 

1 
Kế hoạch khám sức khỏe tuyển nghĩa vụ 

quân sự năm 2023 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Ban CHQS 

huyện 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện; HĐKSK 

NVQS huyện 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

9/2022 
 

2 

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tư 

pháp 

Các phòng, ban, 

đơn vị thuộc 

huyện; UBND 

các xã, thị trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

9/2022 
 

3 - Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm Đ/c Rơ Châm Trung tâm UBND các xã, thị UBND Tháng 9-  



13 

 

 

 

TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

long móng đợt 2 năm 2022. 

- Ban hành kế hoạch tiêm phòng vắc xin 

Tam liên lơn đợt 1 năm 2022. 

Định 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Dịch vụ vụ 

Nông nghiệp 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

huyện 10/2022 

4 

Kế hoạch tổ chức và tập huấn nghiệp vụ 

công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận 

nghèo năm 2022 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng Lao 

động – 

Thương binh 

& Xã hội 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

 

Trong tháng 

9/2022 
 

Tháng 10 

1 

 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày 

thành lập lại huyện Ðăk Glei 

(01/11/1975-01/11/2022) 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Trung tâm  

VHTTDL&TT 

huyện 

UBND các xã, thị 

trấn; Ban Văn 

hóa –Thông tin 

các xã, thị trấn và 

các  bộ phận có 

liên quan 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

10/2022 
 

2 

Kế hoạch rà soát bổ sung và đưa ra khỏi 

danh sách người có uy tín trong đồng 

bào DTTS theo Quyết định 12/2018/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 

2023 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Phòng Dân tộc 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan, 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

Trước 

30/10/2022 
 

3 

- Kế hoạch “ Phát triển Chính quyền số 

và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh 

Kon Tum năm 2023” trên địa bàn huyện 

- Kế hoạch Kỷ niệm các ngày lễ lớn 

trong năm 2023. 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng VHTT 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan, 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

10/2022 
 

4 
Báo cáo và Dự thảo Kết luận về tình 

hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tài 

chính – Kế 

Các phòng, ban, 

đơn vị có liên 
Huyện ủy 

Trong tháng 

10/2022 
 



14 

 

 

 

TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 

năm 2023 

hoạch quan 

5 
Ban hành kế hoạch khử trùng tiêu độc 

đợt 2 năm 2022. 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Trung tâm 

Dịch vụ & 

Nông nghiệp 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Tháng 10-

11/2022 
 

6 Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Phòng 

TN&MT 

 

Các phòng ban, 

các đơn vị có liên 

quan, UBND các 

xã, thị trấn 

UBND tỉnh 

 

Trong tháng 

10 
 

Tháng 11 

1 

Tổ chức cuộc thi “thanh niên xung kích 

tham gia cuộc thi cải cách hành chính 

nhà nước, xây dựng công sở văn minh, 

hiện đại” 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Phòng Nội vụ 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

11/2022 
 

2 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 

phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển KT-XH năm 2023 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch 

Các đơn vị liên 

quan 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

11/2022 
 

3 

Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác 

phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, 

tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo năm 2022 trên địa bàn huyện 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Thanh tra 

huyện 

Các cơ quan đơn 

vị có liên quan, 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

11/2022 
 

4 
Ban hành kế hoạch tiêm phòng vắc xin 

Cúm gia cầm đợt 2 năm 2022 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Trung tâm 

Dịch vụ vụ 

Nông nghiệp 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

 

Tháng 11-

12-2022 
 

5 Phương án chống rét cho cây trồng, vật Đ/c Rơ Châm Phòng Nông BCĐ CTXDNTM  UBND Trong tháng  



15 

 

 

 

TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

nuôi Định Phó Chủ 

tịch UBND 

nghiệp & 

PTNT 

huyện huyện 11/2022 

6 
Phương án chống hạn cho cây trồng vụ 

Đông Xuân 2022-2023 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Phòng Nông 

nghiệp & 

PTNT 

 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

11/2022 
 

7 

Kế hoạch công tác tiêm phòng đợt 

II/2022, giám sát công tác tiêm phòng, 

khử độc trên địa bàn các xã, thị trấn 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Phòng Nông 

nghiệp & 

PTNT 

 

Trung tâm DV 

nông nghiệp; 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

 

Trong tháng 

11/2022 

 

 

8 

Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng diện tích chuyên dùng công trình 

sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo cho các cơ sở giáo dục 

Đ/c Phó Chủ tịch 

UBND 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Tháng 

11/2022 
 

 Tháng 12 

1 
Báo cáo Tổng kết công tác quốc phòng, 

quân sự năm 2022 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Ban CHQS 

huyện 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện; các 

phòng, ban và 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

12/2022 
 

2 
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước 

năm 2023 trên địa bàn huyện 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Phòng Nội vụ 

Phòng Tư pháp, 

Phòng Tài chính-

Kế hoạch, Phòng 

Văn hóa-Thông 

tin, Văn phòng 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

12/2022 
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TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

HĐND-UBND 

huyện và các cơ 

quan, đơn vị có 

liên quan 

3 

Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại 

công tác cải cách hành chính nhà nước 

đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2022 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Phòng Nội vụ 

Phòng Tư pháp, 

Phòng Tài chính-

Kế hoạch, Phòng 

Văn hóa-Thông 

tin, Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện và các cơ 

quan, đơn vị có 

liên quan 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

12/2022 
 

4 

Kế hoạch tuyên truyền cổ động trực 

quan, thiết kế pano, Tổ chức trang trí 

pano, treo băng rôn chào mừng năm mới 

2023 

Đ/c Đỗ Sum 

Phó Chủ tịch 

UBND 

Trung tâm  

VHTTDL&TT 

huyện 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

có liên quan 

UBND 

huyện 

Trước ngày 

20/12/2022 
 

5 

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán năm 

2023 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch 

Các phòng, ban, 

đơn vị có liên 

quan;UBND các 

xã, thị trấn 

UBND 

huyện 
  

6 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra 

năm 2023 của Thanh tra huyện 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Thanh tra 

huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

12/2022 
 

7 

Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân 

định kỳ của lãnh đạo UBND huyện năm 

2023 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 

Thanh tra 

huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

12/2022 
 

8 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Đ/c Chủ tịch Thanh tra Các cơ quan, đơn UBND Trong tháng  
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TT Nội dung 
Chỉ đạo thực 

hiện 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Trình cấp 

có thẩm 

quyền 

Thời gian 

trình 
Ghi chú 

đấu tranh Phòng, chống tham nhũng năm 

2023 

UBND huyện vị huyện 12/2022 

9 

Tham mưu Báo cáo đánh giá kết quả 

thực hiện chương trình xây dựng NTM 

năm 2022 trên địa bàn; nhiệm vụ, giải 

pháp xây dựng NTM năm 2023 

Đ/c Rơ Châm 

Định Phó Chủ 

tịch UBND 

Phòng Nông 

nghiệp & 

PTNT 

 

Văn phòng Điều 

phối XDNTM, 

UBND các xã, thị 

trấn 

UBND 

huyện 

 

Trong tháng 

12/2022 

 

 

10 

Báo cáo Tổng kết công tác bảo đảm an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn huyện năm 2022. 

Đ/c Chủ tịch 

UBND 
Công an huyện 

Các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, 

thị trấn 

UBND 

huyện 

Trong tháng 

12/2022 
 

 

Tổng cộng 101 nhiệm vụ. 
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