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tháng cuối năm 2022 

 

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

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Về thực hiện chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện và 

xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

- Đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng và ban hành 

Chương trình công tác năm 20221 với 101 đầu công việc, Ủy ban nhân dân 

huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đến từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ 

đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và tiến độ thực hiện. Giao Văn phòng HĐND-

UBND theo dõi, đôn đốc thực hiện thường xuyên, cụ thể hóa vào kế hoạch công 

tác hằng tháng để kiểm tra tiến độ thực hiện. 9 tháng năm 2022 với 70 công việc 

(tính đến 31/8/2022),  các cơ quan, đơn vị đã tham mưu UBND huyện với 65 

đầu công việc chiếm 99,93%, hiện còn lại 052 đầu công việc nội dung chủ yếu là 

tham mưu UBND huyện ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện trong 

năm 2022.  

- Công tác ban hành văn bản chỉ đạo: trong 9 tháng năm 20223, Ủy ban 

nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 1.014 quyết định 

(trong đó có 02 quyết định quy phạm pháp luật, 334 quyết định Ủy ban nhân 

dân huyện, 678 quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện), 04 Chỉ thị và 

1.752 Công văn, 130 thông báo để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện cụ thể: 

2. Về thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện 

- Ủy ban nhân dân huyện tuân thủ nguyên tắc làm việc theo chế độ kết 

hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch4 và từng thành viên Ủy ban nhân dân huyện. Các thành viên 

Ủy ban nhân dân huyện tham gia có trách nhiệm vào việc giải quyết các công 

việc chung của tập thể, đảm bảo quan hệ phối hợp trong công tác, xử lý công 

việc theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi lĩnh vực được phân công. Ủy ban 
                                                      
1 Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND huyện 
2 Đang chờ hướng dẫn của UBND tỉnh và các Sở ngành của tỉnh để triển khai thực hiện 
3 Đến ngày 31/5/2022. 
4- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì, tham gia  cuộc họp, hội nghị và làm việc với các ngành; 

tham dự các hội nghị, làm việc với TW, tỉnh về vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng. 

- Ngoài xử lý các công việc thường xuyên, UBND huyện đã dành thời gian đi kiểm tra và tổ chức các buổi làm 

việc với cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, tăng 

cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, giáo dục chính trị, tư tưởng của CBCC, VC... 
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nhân dân huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải 

quyết công việc thường xuyên theo đúng Quy chế làm việc5, quy trình chặt chẽ 

và khẩn trương, đề cao tính chủ động của cơ quan tham mưu và vai trò thẩm tra, 

tổng hợp của Văn phòng HĐND-UBND huyện trong xử lý công việc; hằng tuần, 

tháng đã tiến hành rà soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và 

có báo cáo tình hình thực hiện trong tháng để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh các 

đơn vị chậm trễ. Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo, giải 

trình theo yêu cầu của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện, của Hội đồng nhân dân 

huyện, nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo xử lý ý kiến kiến nghị của cử tri. 

- Trong 9 tháng năm 2022, UBND huyện đã tham dự nhiều cuộc họp, hội 

nghị do Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tổ chức; chủ 

trì nhiều cuộc họp và đã tổ chức các buổi kiểm tra thực tế, làm việc trực tiếp tại 

cơ sở để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đôn đốc triển khai các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Công tác tổ chức xây dựng nông thôn 

mới, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; công tác triển khai thực hiện các 

chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng rừng, dược liệu, Sâm Ngọc 

Linh; công tác hỗ trợ, củng cố phát triển các hợp tác xã, việc tổ chức thực hiện 

các giải pháp để phòng chống dịch bệnh trên người và động vật; chỉ đạo xử lý 

vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng các dự án trọng điểm; kiểm tra đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công;đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, 

điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp... 

- Để chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức trên địa bàn 

huyện, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán 

triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 

gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ 

Chính trị; Chỉ thị số 26/2016/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước; Kết luận số 1663-KL/TU 

ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ 

đạo Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện trong việc triển khai các 

nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền và lĩnh vực được phân cấp. Tiếp tục triển 

khai có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice) và việc sử 

dụng chữ ký số, gửi, nhận văn bản điện tử để tiến tới xây dựng Chính quyền số.   

3. Công tác phối hợp của Ủy ban nhân dân huyện với Hội đồng nhân 

dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - 

xã hội ở địa phương 

- UBND huyện tích cực phối hợp với HĐND huyện và Ban Thường trực 

                                                      
5Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 và Quết định số 1350/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 Phân công nhiệm vụ 

của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND dân huyện và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
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UBMTTQVN huyện trong hoạt động theo dõi và giúp đỡ các đại biểu HĐND 

làm tròn nhiệm vụ đại biểu, cũng như công tác giám sát của HĐND đối với 

UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các đại biểu 

HĐND và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước được hiệu quả hơn. 

- UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện thông qua một số nội 

dung liên quan đến vấn đề kinh tế, ngân sách và các nội dung khác theo luật 

định. 

- UBND huyện đã tích cực phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong triển khai 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp 

luật hiện hành, trọng tâm là chăm lo và bảo vệ lợi ích của nhân dân, vận động 

nhân dân tham gia vào quản lý nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ của công dân 

đối với Nhà nước, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của 

Đảng và tuân thủ pháp các quy định của pháp luật; đồng thời đã cùng với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ban hành Quy chế phối hợp để thực hiện 

tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật6; 

đồng thời phối hợp triển khai đạo thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp 

nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số 

vươn lên thoát nghèo bền vững”và “xóa bỏ các hủ tục lạc hậu” trên địa bàn 

huyện; Xây dựng nông thôn mới… 

- UBND huyện còn tham gia phối hợp với HĐND, Ban Thường trực 

UBMT TQVN huyện xây dựng các dự án, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện có liên quan đến đời sống của tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn trước khi văn bản ban hành. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Về kinh tế 

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng  đầu năm ước là 

12.752,5 ha, đạt 103% so với kế hoạch và bằng 107% so với cùng kỳ7. Tổng sản 

lượng lương thực có hạt ước 12.253 tấn đạt 95,8% so với kế hoạch. Thực hiện 

chuyển đổi diện tích đất lúa rẫy, sắn,... bạc màu, kém hiệu quả sang trồng cây 

trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực 

như cà phê, cao su, cây ăn quả, cây mắc ca,...và tăng cường thâm canh tăng năng 

suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Dịch 

bệnh trên cây trồng phát sinh trên một số loại cây ở một số khu vực, đã kịp thời 

                                                      
6  Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND-UBMTTQVN ngày 22/4/2021 về phối hợp công tác của UBND huyện với 

UBMTTQVN huyện giai đoạn 2021-2025. 
7 Trong đó: Diện tích lúa 3.365,6 ha đạt 98,1% so với kế hoạch và bằng 97,8% so với cùng kỳ; Diện tích ngô đã 

trồng 161 ha, đạt 107,3% kế hoạch và bằng 97,3% so với cùng kỳ; Diện tích cây rau 120 ha đạt 120% so với kế 

hoạch và bằng 93,8% so với cùng kỳ; Diện tích cà phê 1.794,9 ha đạt 100,7% so với kế hoạch và bằng 102,35% 

so với cùng kỳ; Diện tích cao su 1.593 ha đạt 101% so với kế hoạch và bằng 103,2% so với cùng kỳ; Diện tích 

sắn 4.282 ha đạt 112,7 % so với kế hoạch và bằng 109,8% so với cùng kỳ; Diện tích cây ăn quả 272,1 ha đạt 

72,7% so với kế hoạch và bằng 145,8% so với cùng kỳ; Diện tích Măc ca 297,7 ha đạt 155,9% so với kế hoạch 

và bằng 191% so với cùng kỳ; Diện tích Sâm Ngọc Linh 33,2 ha đạt 106,9% so với kế hoạch và bằng 156,3% so 

với cùng kỳ; Diện tích dược liệu khác 833 ha đạt 90,2% so với kế hoạch và bằng 137,3% so với cùng kỳ. 
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phát hiện, xử lý8. 

- Về sản phẩm chủ lực, dược liệu: Các sản phẩm chủ lực của huyện có sự 

phát triển khá, chỉ tiêu một số cây trồng đã đạt và vượt kế hoạch; cụ thể: Tổng 

diện tích cà phê khoảng 1.794,9 ha đạt 100,7% so với kế hoạch; Diện tích cao su 

khoảng 1.593 ha đạt 101% so với kế hoạch; diện tích cây Mắc ca khoảng 297,7 

ha đạt 155,9% so với kế hoạch (trong đó trồng mới 141,4ha, đạt 404% kế 

hoạch); Diện tích Sâm Ngọc Linh 33,2 ha đạt 106,9% so với kế hoạch (trong đó 

trồng mới 11,95 ha, đạt 119,5% kế hoạch). Tuy nhiên, diện tích trồng mới cây 

ăn quả, cây dược liệu khác chưa đảm bảo theo kế hoạch. Diện tích cây ăn quả 

khoảng 272,1 ha đạt 72,7% so với kế hoạch (trong đó trồng mới 85,6 ha, đạt 

46,3% kế hoạch); Diện tích dược liệu khác 833 ha đạt 90,2% so với kế hoạch 

(trong đó trồng mới 209,5 ha, đạt 69,8% kế hoạch). Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) được tích cực triển khai, trong 9 tháng năm 2022, huyện đã tổ 

chức thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2022 với tổng 5 sản phẩm 

đăng ký/4 chủ thể tham gia, kết quả có 01 sản phẩm đạt 03 sao cấp tỉnh.  

- Về chăn nuôi, thủy sản: Trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện 

chưa xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Ước tính tổng số đàn tính đến 

thời điểm cuối tháng 9 tháng 2022 là 28.103 con đạt 94,9% so với kế hoạch tăng 

12% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản ao hồ nhỏ trên địa bàn toàn 

huyện 31 ha, đạt 100% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ; diện tích nuôi mặt 

nước lớn khoảng 8 ha, đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng thủy sản ước khoảng 

38,9 tấn, đạt 57% kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ9. 

- Về lâm nghiệp: Công tác trồng rừng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

bền vững được chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện đã 

trồng mới 632,86 ha/651 ha10, đạt 97,21 % so với kế hoạch và trồng 15.000 cây 

phân tán. Công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận 

chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng tiếp tục được tăng 

cường11. Trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn không có cháy rừng xảy ra. 

Kịp thời phát hiện 17 vụ12, lâm sản phát hiện 34,903 m3 gỗ tròn và quy tròn các 

loại; diện tích rừng thiệt hại 1,159 ha, giảm 15 vụ so với cùng kỳ năm trước13, 

giảm 0,858 ha diện tích thiệt hại (42,54%) và giảm 58,117 m3 (62,4%) gỗ vi 

                                                      
8 Trên cây sắn: Bệnh khẳm lá virus, bệnh chổi rồng; trên cây Ngô: Sâu keo mùa thu, Sùng trắng hại rễ; trên cây 

lúa: Sâu xanh, sâu cuốn lá, bọ trĩ, Rầy các loại; trên cây cà phê: Mọt đục quả, sâu đục thân, bọ xít muỗi, bệnh 

rụng quả và các vi sinh vật gây hại trên cây Sâm Ngọc Linh… 
9 Trong đó: Sản lượng nuôi trồng: 25,7 tấn; sản lượng khai thác: 13,2 tấn 
10 Tổng diện tích theo chỉ tiêu giao và bổ sung 651,0 ha; trong đó: Diện tích theo kế hoạch giao 615,0 ha;  Diện 

tích thực hiện Thông báo số 571-TB/HU ngày 27-7-2022 của Huyện uỷ Đăk Glei, Thông báo kết luận của Ban 

thường vụ Huyện uỷ. Điều chỉnh chỉ tiêu trồng bổ sung 36 ha (UBND xã Mường Hoong: 12 ha. UBND xã Đăk 

Choong: 24 ha ).  
11 Từ đầu năm đến nay đã tổ chức tuyên truyền được 155 cuộc11 với 10.764 lượt người tham gia; Lực lượng Kiểm 

lâm, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng, Công an, Biên phòng phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy 

quét được 10.046 cuộc với 13.786 người tham gia. Trong đó: lực lượng UBND xã, thị trấn 82 cuộc với 430 lượt 

người tham gia; các đơn vị chủ rừng 9.964 cuộc với 13.356 người tham gia. 
12 - Trong đó: 10 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích thiệt hại 1,159 ha, 03 vụ khai thác rừng trái pháp luật 

với khối lượng lâm sản phát hiện 30,557m3 quy tròn các loại; 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật khối 

0,684m3 gỗ quy tròn các loại, 02 vụ mua bán, cất giấu, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với quy định nhà nước 

với 3,662m3 gỗ quy tròn các loại; 01 vụ vi phạm thủ tục hành chính. 
13 So với cùng kỳ năm 2021, tổng số vụ vi phạm là 32 vụ. 
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phạm. 

- Về công nghiệp và Xây dựng 

+ Về công nghiệp: Các ngành công nghiệp có lợi thế được chú trọng phát 

triển, một số sản phẩm chủ yếu duy trì sản xuất và tăng trưởng so với cùng kỳ14. 

+ Về quản lý, khai thác các công trình thủy điện, điện mặt trời, điện gió: 

Phối hợp các các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng đề xuất xin 

chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án Thủy điện Đăk Pék có Công ty CP 

Thủy điện Đăk Pék làm chủ đầu tư; tham gia ý kiến trước khi trình UBND 

tỉnh cho chủ trương thực hiện Dự án thủy điện Đăk Krin và Dự án thủy điện 

Đăk Mi 1B của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Krin; tham gia ý kiến góp ý 

khu vực khảo sát và lắp đặt cột đo gió Dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn 

huyện Đăk Glei do Công ty TNHH Năng lượng mới Thiên Vũ Việt Nam đề xuất 

đầu tư; phối hợp đề xuất điều chỉnh tiến độ dự án và kiểm tra điều kiện khởi 

công dự án thủy điện Đăk Mek 3; báo cáo UBND tỉnh đề nghị thu hồi chủ 

trương dự án thủy điện Đăk Ruồi 2, 3…….Hệ thống truyền tải, phân phối điện 

trên địa bàn huyện được phân bố rộng khắp, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử 

dụng của người dân, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 100%. 

+ Về quản lý quy hoạch, xây dựng: Công tác quy hoạch, quản lý quy 

hoạch xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình 

xây dựng được chỉ đạo tăng cường  thực hiện15; điều chỉnh, bổ sung các quy 

hoạch kịp thờiđể thuận lợi cho phát triển, cũng như định hướng kinh tế - xã hội. 

Công tác kiểm tra quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện tiếp tục được quan 

tâm chỉ đạo quyết liệt như: Tiến hành kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp lấn 

chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán; để rác, các vật dụng hư 

hỏng, để đất đá, xà bần, lắp đặt pano, áp phích, biển hiệu, biển quảng cáo không 

đúng nơi quy định; đậu đỗ xe sai vị trí quy định…. 

- Về thương mại và Dịch vụ: Tình hình thị trường và giá cả hàng hóa 

                                                      
14 Khai thác đá, cát, sỏi các loại ước 9 tháng đầu năm khoảng 60.987 m3, đạt 47,3% kế hoạch, tăng 25.311 m3 so 

với cùng kỳ. Xay xát lương thực khoảng 9.144,7 tấn đạt 75,8% kế hoạch tăng 519,7 tấn so với cùng kỳ…. Điện 

thương phẩm khoảng 15.246,8 kw/h đạt 75,7% kế hoạch, tăng 546,8 kw/h so với cùng kỳ…. 
15* Về quy hoạch: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý xây 

dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt; đặc biệt xử lý nghiêm các trường vi phạm quy hoạch, vi phạm trật tự 

xây dựng (xây dựng công trình sai phép, trái phép; xây dựng nhà trên đất nông nghiệp; sử dụng đất trái mục 

đích…); thực hiện đầu tư xây dựng các dự án công trình như: San ủi mặt bằng khi trung tâm huyện phía Đông 

sông Pô Kô, Dự án khai thác quỹ đất phía Đông sông Pô Kô; Xây dựng Đề án phát triển quỹ đất để đầu tư kết 

cấu hạ tầng khu vực sau Trung tâm chính trị huyện, cầu 16/5 gắn với Chợ thị trấn và cụm xã Đăk Môn; Đường 

giao thông vào trung tâm huyện, nhà đa năng và nhà làm việc trụ sở Huyện ủy...  

* Về phát triển đô thị:Hoàn thành công trình:  Xây dựng mới vĩa hè đường Trần Phú; Nâng cấp, cải tạo Đài 

truyền thanh – truyền hình huyện Đăk Glei; Nâng cấp mặt đường Trần Phú (đoạn từ ngã tư đường Hùng Vương 

– Trần Phú đến ngã tư Trần Phú –A Khanh); Cải tạo cảnh quan khu vực trước nhà đa năng huyện Đăk Glei (giai 

đoạn 2) hiện nay công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tiếp tục xây dựng mới khối nhà 2 tầng và các công 

trình phụ trợ Trường Tiểu học thị trấn, hiện nay công trình đã hoàn thành 95% khối lượng. Cải tạo năng cấp vĩa 

hè đường Lê Hồng Phong, hiện nay công trình đã hoàn thành 95% khối lượng. Thực hiện trồng mới 228 cây 

bằng lăng tím dọc bờ kè phía Đông sông Pô Kô. Tiếp tục đầy nhanh tiến độ thực hiện Dự án San ủi mặt bằng 

khu trung tâm huyện, hiện nay Ban quản lý dự án ĐTXD huyện đang hoàn thiện thủ tục bồi thường GPMB (lần 

2), triển khai thi công hạng mục san nền tại các vị trí đã đền bù.Tiếp tục chỉ đạo Tung tâm môi trường và Dịch 

vụ đô thị huyện thực hiện các nhiệm vụ đặt hàng trong năm 2022 như: Thu gom chất thải rắn đô thị, duy trì vệ 

sinh đường phố, duy tu bão dưỡng hệ thống điện công lộ, cây xanh đô thị vệ sinh môi trường trồng cây xanh, tạo 

mỹ quan đô thị tại trung tâm thị trấn đảm bảo tiêu chuẩn đô thị loại V………. 
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trong 9 tháng đầu năm 2022 cơ bản ổn định, lượng hàng hóa dồi dào. Hoạt động 

thương mại được duy trì ổn định, tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và 

doanh thu dịch vụ trên thị trường 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 144,4 tỷ đồng, 

bằng 76,7% so với kế hoạch và tăng 9% so với cùng kỳ. Công tác kiểm tra, kiểm 

soát thị trường và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại được chú 

trọng. 

- Thu, chi ngân sách; hoạt động tín dụng  

+ Về thu, chi ngân sách: Thu ngân sách Nhà nước (thu nội địa) 9 tháng 

đầu năm khoảng 21.658 triệu đồng, đạt 53,7% dự toán địa phương giao và bằng 

75,5% so cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương khoảng 251.182 triệu đồng, đạt 

42,2% nhiệm vụ chi16 và bằng 105,3% so cùng kỳ năm trước. 

+ Về tín dụng, ngân hàng: Tổng nguồn vốn huy động 9 tháng đầu năm 

ước 516 tỷ đồng, đạt 91,3% so với kế hoạch, bằng 105,7% so với cùng kỳ năm 

trước; dư nợ tín dụng ước 1.222 tỷ đồng, đạt 103,9% kế hoạch và bằng 117,2% 

so với cùng kỳ năm trước; nợ xấu ước khoảng 3.150 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 

0,3%/tổng dư nợ.  

- Đầu tư phát triển:  

+ Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2022 là: 52.871 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), trong đó:  

  Phân cấp tỉnh quản lý: 25.322 triệu đồng (thực hiện 01 công trình chuyển 

tiếp  nguồn vốn ngân sách trung ương và 01 công trình khởi công mới thuộc 

nguồn vốn ngân sách tỉnh). 

  Phân cấp huyện quản lý: 27.549 triệu đồng (thực hiện 16 công trình17: 

24.859 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). 

+ Tiến độ thực hiện giải ngân đến 15/9/2022: Tính đến ngày 15/9/2022 đã 

giải ngân: 13.723 triệu đồng đạt 26% kế hoạch (chưa tính nguồn thu tiền sử 

dụng đất18 giải ngân đạt 43% kế hoạch vốn giao). 

- Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, Hợp tác xã 

+ Về cải thiện môi trường đầu tư: Công tác cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện tiếp tục được chú trọng. 

Ban hành Chương trình số 67-CTr/HU ngày 22-7-2022 của BCH Đảng bộ huyện 

khóa XIX thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 16-5-2022 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI “về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực 

cạnh tranhvà tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”, đồng thời UBND huyện ban hành Kế hoạch số 211/KH-

UBND ngày 10/9/2022 triển khai thực hiện Chương trình số 67-CTr/HU ngày 

                                                      
16 Bao gồm nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình MTQG mới được bổ sung 86.265 trđ. 
17 Trong đó: 11 công trình chuyển tiếp và 05 công trình khởi công mới, trong 5 công trình khởi công mới còn 02 công trình: 

công trình Nhà làm việc chính Huyện ủy và công trình Đường vào Trung tâm huyện (giai đoạn 1) chưa đủ điều kiện phân bổ 

vốn  theo Điều 53 Luật đầu tư công số 39/2019/QH14. 
18 Nguồn thu tiền sử đất năm 2022 là 23.920 triệu đồng (nguồn tỉnh: 16.000 triệu đồng, nguồn huyện 7.920 triệu đồng) 
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22-7-2022 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX thực hiện Nghị quyết số 11-

NQ/TU, ngày 16-5-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI “về cải 

thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranhvà tăng cường thu hút đầu 

tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn 

huyện. 

+ Về phát triển doanh nghiệp: Ước thực hiện 9 tháng, thành lập mới 

khoảng 07 doanh nghiệp, đạt 63,6% kế hoạch và bằng 175% so với cùng kỳ; 

tổng vốn điều lệ khoảng 16,8 tỷ đồng. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của các doanh nghiệp cơ bản được duy trì. 

+ Về phát triển hợp tác xã: Toàn huyện có 12 HTX với 120 thành viên 

tham gia, trong đó có 01 hợp tác xã được thành lập mới từ đầu năm đến nay. Có 

67 Tổ hợp tác đang hoạt động với 1.938 thành viên. Ngành nghề chủ yếu: trồng 

trọt, chăn nuôi.  

- Xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý tài nguyên 

+ Về xây dựng nông thôn mới: Đến nay, toàn huyện có 03 xã được công 

nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (tăng 01 xã so với cùng kỳ năm 2021), đạt 

100% so với kế hoạch; số tiêu chí xã nông thôn mới đạt 10,45 bình quân/xã, xã 

NTM nâng cao đạt 13,33 bình quân/xã. Số thôn đạt chuẩn thôn NTM 13 thôn, 

đạt 10,0 bình quân/thôn. 

+ Công tác quản lý tài nguyên: Công tác lập Quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021-2030 đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt19, UBND tỉnh đã phê 

duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện; xây dựng Kế hoạch 

định giá đất cụ thể năm 202220. Thực hiện công bố công khai thu hồi đất, giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch21. Công tác 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên 

địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên22. Công tác quản lý nhà nước về 

hoạt động khoáng sản trong 9 tháng trên địa bàn huyện thời gian qua đã được 

thực hiện thường xuyên, có hiệu quả23, đã tổ chức hơn 30 đợt kiểm tra hoạt động 

                                                      
19 Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng 

đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Đăk Glei. 
20 Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 06/5/2022 Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022 huyện Đăk Glei. 
21 Trong 9 tháng đầu năm 2022 tham mưu UBND huyện thống nhất vị trí xin khảo sát đất để lập dự án chăn nuôi 

heo công nghệ cao trên địa bàn xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, cho Công ty TNHH MTV tư 

vấn & ĐTXD 79 Gia Lai vơi diện tích 60 ha. công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất: 11 trường 

hợp với diện tích 3.457,8 m2 (ODT: 779,9 m2; ONT: 655,0 m2; NHK: 1.614,9 m2); công nhận không thu tiền sử 

dụng đất: 11 trường hợp với diện tích 83.413,8 m2 (CLN:78.334,8 m2; NHK: 5.079,0 m2). UBND huyện thu hồi 

đất của các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng các công trình dự án: Khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu 

hạ tầng huyện Đăk Glei (Đợt 2), diện tích 32.768,9 m2; Khắc phục, sửa chữa đường vào cửa khẩu phụ Đăk Long 

- Văn Tách (Việt Nam - Lào) do ảnh hưởng của mưa bão, diện tích 186.853 m2; Xây dựng đồn Biên phòng Đăk 

Long (673), diện tích 100.000 m2; Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Ngọc Linh, diện tích 5.000 m2; 

Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, diện tích 21.432,1 m2; Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Đăk 

Choong, diện tích 1.000 m2 
22 Chuyển mục đích sử dụng đất 14 trường hợp với diện tích 3.803 m2 (Trong đó: 612 m2 đất ODT, 1.478,4 m2 

đất ONT và 1.712,6 m2 đất TMD) 
23 Trên địa bàn huyện hiện có 09 Công ty được cấp phép khai thác khoáng sản: Khai thác đá: Công ty TNHH Xí 

nghiệp Đức Tiến Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Vũ Quỳnh; Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa; Khai thác 

cát: Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa; Công ty TNHH Xí nghiệp Đức Tiến Đăk Glei; Công ty TNHH MTV 

Quốc Thiên Kon Tum; Công ty TNHH MTV Long Thịnh Lộc; Công ty TNHH MTV Hưng Long; Công ty 

TNHH MTV Đặng phát Kon Tum; Hộ kinh doanh Trần Đình Trọng; Khai thác vàng: Công ty CP Tấn Phát. 
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khai thác khoáng sản trái phép, qua kiểm tra phát hiện tình trạng khai thác 

khoáng sản trái phép khoáng sản tại xã Đăk Nhoong. Đến nay, tình hình khai 

thác khoáng sản cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, có 

nhiều chuyển biến tích cực, không còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. 

2. Về văn hóa - xã hội 

- Về giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa - thể thao 

+ Về giáo dục và đào tạo: Mạng lưới cơ sở giáo dục các cấp học tiếp tục 

được sắp xếp hợp lý. Tính đến ngày 15/9/2022 (năm học 2022-2023), toàn ngành 

có 32 đơn vị24 trường học, có 521 lớp và 14.104 học sinh25. Chất lượng giáo dục 

được cải thiện, có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt là học sinh vùng DTTS thiểu 

số26. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ngày một tăng, năm học 2021-2022, tỷ lệ huy động 

học sinh ra lớp có 13.796/13.853 em, đạt tỷ lệ 99,58% 27. Công tác xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia được chú trọng, tính đến tháng 9/2022, có tổng số 

trường đạt chuẩn quốc gia là 14/32 trường, chiếm tỷ lệ 43,75%28. 

+ Về y tế: Tiếp tục thực hiện phòng, chống hiệu quả và giảm thiểu thiệt 

hại từ đại dịch Covid-1929. Đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng và tiêm 

phòng Covid-19. Các dịch bệnh khác được kiểm soát và ổn định30. Thành lập 

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, hiện không ghi nhận vụ ngộ độc 

thực phẩm. Ước thực hiện 9 tháng năm 2022, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước 

đạt 88,7%, bằng 97,7% kế hoạch.  

+ Về văn hóa - thể thao: Các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa và danh 

thắng tiếp tục được bảo tồn, khôi phục. Hoạt động tuyên truyền các sự kiện, 

ngày lễ trong năm được thực hiện thường xuyên và phù hợp với điều kiện 

phòng, chống dịch COVID-19. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” đạt được những kết quả tích cực. Tổ chức thành công Đại hội 

                                                      
24 Giảm 02 đơn vị so với năm học 2021-2022. Lý do: Tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập trường ở hai xã Mường 

Hoong và Ngọc Linh. 
25 Có 32 đơn vị trường học (Mầm non có 12 trường; Tiểu học có 07 trường; THCS có 06 trường; TH-THCS có 

07 trường). Có 521 lớp (Mầm non có 154 lớp; Tiểu học có 251 lớp; THCS có 116 lớp). Có 14.104 em (Mầm non 

3.849 em, Tiểu học 6.222 em, THCS 4.033 em). 
26 - Khối 7,8,9: Hạnh kiểm xếp loại Trung bình trở lên 99,72%; loại Yếu 0,28%. Học lực xếp loại Trung bình trở 

lên 95,43% ; loại Yếu, Kém 4,57%. Khối 6 Hạnh kiểm xếp loại Đạt trở lên 99,15%; loại Chưa đạt 0,85%. Học 

lực xếp loại Đạt trở lên 88,88%; loại Chưa đạt 11,12%.26. 

- Học sinh DTTS : Khối 7,8,9: Hạnh kiểm xếp loại Trung bình trở lên 99,68%; loại Yếu 0,32%. Học lực xếp loại 

Trung bình trở lên 94,82%; loại Yếu, Kém 5,18%. Khối 6 Hạnh kiểm xếp loại Đạt trở lên 99,06%; loại Chưa đạt 

0,94%. Học lực xếp loại Đạt trở lên 87,93%; loại Chưa đạt 12,07%. 
27 Trong đó: Nhà trẻ 242/2545 đạt tỷ lệ 9.5%, Mầm non  từ 3 đến 5 tuổi: 3.265/3.753 em đạt tỷ lệ 94.99%, riêng 

học sinh 5 tuổi ra lớp 1.179/1.179 đạt 100%; Tiểu học 6.283/6.301 em đạt tỷ lệ 99.71%; THCS: 3.706/3.799 em  

đạt tỷ lệ 97.55%. 
28 Trong đó: Mầm non 04/12 trường chiếm tỷ lệ 33.33%; Tiểu học 05/07 trường chiếm tỷ lệ 71,4%; THCS 05/06 

trường chiếm tỷ lệ 83.3%; TH&THCS 00/07 trường chiếm tỷ lệ 00%. 
29 Thực hiện theo Nghị quyết 128 Căn cứ 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” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 

12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện 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” 
30 Số ca mắc bệnh tay chân miệng ghi nhận 02 ca mắc; số ca mắc thủy đậu ghi nhận 10 ca mắc; số ca mắc quai bị 

k ghi nhận 01 ca mắc;; bệnh lao ghi nhận 26 bệnh nhân lao, phát hiên mới 21 ca, trong đó AFB 17(+) (12 ca mắc 

mới, 04 ca bỏ trị, 01 tái phát), sốt xuất huyết Dengue 42 ca 
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TDTT huyện Đăk Glei lần thứ VII năm 202231. Thành lập đoàn VĐV huyện 

tham gia Đại hội TDTT tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 202232. Tổ chức thành 

công Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số huyện Đăk Glei lần thứ I 

năm 202233. Tổ chức thành công Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách 

năm 2022….. 

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

+ Về lao động, việc làm: Công tác đào tạo nghề tiếp tục được duy trì, đã 

tuyển sinh đào tạo được 07 lớp, với 203 chỉ tiêu, đạt 60,3 % so với kế hoạch đề 

ra; trong đó: Nghề Nông nghiệp: 05 lớp, với 153 chỉ tiêu; Nghề Phi Nông 

nghiệp: 02 lớp, với 50 chỉ tiêu. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp được triển khai tích cực, ước 9 tháng đầu năm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã 

hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 13,2%, đạt 84,4% kế 

hoạch và bằng 97,6% cùng kỳ năm trước; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp là 

5,98%, đạt 92% kế hoạch và bằng 94,8% so với cùng kỳ. Công tác hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được chỉ đạo triển 

khai kịp thời34.  

+ Về bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo: Các chế độ, chính sách bảo 

đảm an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời35. 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. 

                                                      
31 Sau Đại hội tham mưu UBND huyện khen thưởng tặng cúp, cờ, huy chương, giấy khen và tiền thưởng cho 29 

tập thể và 135 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT. 
32 Tham gia 14 môn với 51 nội dung thi đấu32, gồm: Bóng đá; Bóng chuyền nam, nữ; Cầu lông; Bóng bàn; Cờ 

tướng; Việt dã; Yoga; Karatedo; Điền kinh; Đẩy gậy; Kéo co; Bida; Bán ná; Bắn nỏ với 137 VĐV tiêu biểu của 

huyện tham gia thi đấu và đạt kết quả cụ thể: 02 Huy chương vàng; 07 Huy chương bạc; 11 Huy chương đồng; 

02 giải khuyến khích; 01 giải cầu thủ xuất sắc nhất; 01 giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất; Đạt giải khuyến 

khích toàn đoàn. 
33 Thời gian tổ chức từ ngày 30-31/9/2022, có 12 đoàn nghệ nghệ nhân của 12 xã, thị trấn với gần 300 nghệ nhân 

tham gia, tổ chức thi gồm 05 nội dung (phần thi tái hiện Lễ hội; phần thi hòa tấu cồng chiêng, xoang; phần thi 

trình diễn nhạc cụ truyền thống kết hợp cùng cồng chiêng; phần thi hát dân ca; phần thi chỉnh âm cồng chiêng). 

Kết thúc Hội thi tham mưu UBND huyện ra Quyết định khen thưởng cho 40 tập thể và 03 cá nhân có thành tích 

cao tại Hội thi. 
34 Đã thực hiện hỗ trợ 02/11 nhóm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 theo phân cấp ủy quyền với tổng kinh phí thực hiện 172,284 triệu đồng. Các nhóm còn áp dụng 

chính sách 09 tháng đầu năm 2022 tiếp tục thực hiện chỉ đạo cấp cơ sở; doanh nghiệp trên địa bàn huyện rà soát 

các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 để tổng hợp chung thẩm định đề xuất cấp tỉnh xem xét hỗ trợ theo 

phân cấp thẩm quyền quy định. Trong 09 tháng đầu năm 2022, không phát sinh. 
35 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 tượng35, kinh phí thực hiện 1,80 triệu đồng; mức quà 

300.000 đồng cho 742 đối tượng35, 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 chất 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 đồng. 
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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 xã36 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. Thực hiện hỗ trợ tiền điện quý I, II năm 2022 cho 2.532 

hộ nghèo của UBND các xã, thị trấn Đăk Glei với tổng kinh phí là: 835,560 

triệu đồng. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, để 

đảm bảo mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm 5-6% trong năm 202237. 

- Về thông tin - truyền thông: Hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung 

của huyện được nâng cấp đáp ứng nhu cầu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành 

được an toàn, thông suốt38; mạng lưới bưu chính, viễn thông được đầu tư mở 

rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ.  

3. Công tác Nội vụ, thanh tra, kiểm tra 

- Tình hình sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020, 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 

9 năm 2020, 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020: 

+ Trên cơ sở văn bản của cấp trên39, UBND huyện đã ban hành Quyết 

định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của 

Phòng Nội vụ huyện40, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện41. 

+ Trong 9 tháng năm 2022, UBND huyện đã tiến hành tổ chức lại Trường 

Tiểu học xã Ngọc Linh và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sởxã 

Ngọc Linh thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

xã Ngọc Linh; Tổ chức lại Trường Tiểu học xã Mường Hoong và Trường Phổ 

thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Mường Hoong thành Trường Phổ 

thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mường Hoong. 

- Về cải cách hành chính: 

+ UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả cấp huyện, cấp xã thực hiện việc công khai đầy đủ các thủ tục hành 

chính; thực hiện nghiêm túc cơ chế “một cửa” trên các lĩnh vực.Trong 9 tháng 

năm 2022, UBND huyện và các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 17.599 hồ 
                                                      
36 Đăk Môn; Mường Hoong; Ngọc Linh; Đăk Choong; Xốp 
37 Hộ nghèo toàn huyện còn 2.532 hộ, chiếm 18,91%. Hộ cận nghèo là 1.226 hộ, chiếm 9,16%. Trong 09 tháng 

đầu năm 2022, đã phát sinh 01 hộ nghèo tại xã Đăk Mô; 01 hộ thoát cận nghèo tại xã Đăk Môn. 
38 100% cơ quan, địa phương được đầu tư trang thiết bị CNTT, lắp đặt hệ thống mạng LAN, kết nối Internet tốc 

độ cao; 100% cán bộ, công chức có máy tính kết nối Internet phục vụ công tác chuyên môn. 
39Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thông tư số 

12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thông tư hướng dẫn về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện). 
40 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Đăk Glei về ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chứccủa Phòng Nội vụ huyện Đăk Glei. 
41 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 01/5/2022 của UBND huyện Đăk Glei về ban hành Ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei. 
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sơ. Trong đó: Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

huyện 559 hồ sơ42; Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

các xã, thị trấn: 17.040 hồ sơ43. 

+ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9001:2015 được duy 

trì triển khai áp dụng tại 13/13 phòng, ban trực thuộc UBND huyện, đảm bảo 

thực hiện tốt các thủ tục hành chính theo quy trình đã được đăng ký. 

+ Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực 

hiện kịp thời. Qua rà soát không có nội dung nào trái pháp luật. 

+ UBND huyện đã triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức bộ máy và biên chế hiện có của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện; các đơn vị sự nghiệp nhà nước trong huyện theo quy định 

của pháp luật.Triển khai thực hiện đúng quy định các nhiệm vụ được phân cấp, 

ủy quyền trong lĩnh vực tổ chức bộ máy (theo Quyết định số 29/2019/QĐ-

UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh) không có tình trạng ban hành văn bản 

vượt thẩm quyền được giao. 

- Tuyển dụng, bố trí và sử dụng công chức, viên chức và các tiêu cực 

khác: UBND huyện đã tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa 

bàn huyện44. 

- Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Lĩnh vực tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện đã được các cấp, ngành quan 

tâm thực hiện. Hầu hết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã được cơ quan 

có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo đúng quy định pháp luật, góp phần bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của công dân45. 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 lặp về đối tượng. Trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện đã triển khai 

                                                      
42Số hồ sơ mới tiếp nhận: 559 hồ sơ; kỳ trước chuyển sang: 0 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 529 hồ sơ (giải quyết 

trước hạn: 338 hồ sơ, giải quyết đúng hạn: 177 hồ sơ; giải quyết quá hạn: 14 hồ sơ); đang giải quyết: 30 hồ sơ (trong hạn: 27 

hồ sơ, trễ hạn 03 hồ sơ) 
43 Số hồ sơ mới tiếp nhận: 17.040 hồ sơ; kỳ trước chuyển sang: 0 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 17033 hồ sơ (giải 

quyết trước hạn: 11145 hồ sơ, giải quyết đúng hạn: 5888 hồ sơ; giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ); đang giải quyết: 07 hồ sơ (chưa 

đến hạn: 07 hồ sơ). 
44 Tuyển dụng 26 công chức/27 chỉ tiêu (01 chỉ tiêu không đạt tại vị trí Văn phòng - Thống kê xã Đăk Kroong do có 

06 thí sinh tham dự/8 hồ sơ đăng ký nhưng không trúng tuyển) 
45 Trong 9 tháng đầu năm 2022, UBND huyện tiếp nhận 17 đơn của công dân (tiếp nhận số đơn bằng so với cùng 

kỳ 9 tháng đầu năm 2021).  

- Phân theo loại đơn: Khiếu nại 01 đơn; Tố cáo 0; Kiến nghị, phản ánh 16 đơn. 

- Phân theo lĩnh vực: Đất đai 04 đơn; Chế độ, chính sách 01 đơn; Môi trường 01 đơn; Bồi thường, TĐC 10 đơn; 

lĩnh vực khác 01 đơn. 

- Phân theo thẩm quyền:  14 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; 03 đơn không thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND huyện. 

- Kết quả giải quyết:  

+ Đối với 14 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

kiểm tra, xác minh và đã tham mưu UBND huyện trả lời 10 đơn của công dân; còn 04 đơn các cơ quan, đơn vị 

đang xem xét, giải quyết.  

+ Đối với 03 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: Sau khi tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, 

Ủy ban nhân dân huyện đã chuyển đơn đến Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND 

Thị trấn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, đã giải quyết 02 đơn, còn 01 đơn45 đang xem xét, giải 

quyết. 
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công bố 02 Kết luận thanh tra46 (năm 2021 chuyển sang). Công bố Quyết định 

và triển khai công tác thanh tra 06 cuộc47 theo Kế hoạch đã được phê duyệt năm 

2022. Đến ngày 10/9/2022, kết thúc thanh tra tại 05 cuộc48; 01 cuộc đang triển 

khai thực hiện. Tổng số tiền sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra tại 04 đơn 

vị 49  là: 672.563.735 đồng. Trong đó: Thu hồi nộp NSNN là: 153.833.052 

đồng50; giảm dự toán số tiền 289.129.610 đồng51 đã hết nhiệm vụ chi nhưng đơn 

vị chưa hoàn trả về NSNN; bổ sung chứng từ số tiền: 55.770.000 đồng; Chi bổ 

sung số tiền: 73.831.673 đồng52, đồng thời 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 định53. 

4. Về trật tự an toàn xã hội; 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 chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; theo dõi, nắm chắc 

tình hình vùng trời, biên giới, nội địa, ngoại biên, đặc biệt là các địa bàn trọng 

điểm và trong dịp lễ, Tết; tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 đúng quy định54. 

Công tác tuần tra, kiểm tra, quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát chặt chẽ người, 

phương tiện ra vào khu vực biên giới được tăng cường; chủ quyền lãnh thổ được 

giữ vững; tình hình trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới cơ bản ổn định.Công 

tác quản lý nhà nước về tôn giáo được triển khai tích cực, nhờ đó, hoạt động của 

các tổ chức tôn giáo và cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện ngày càng đi vào nề 

nếp, ổn định. 

                                                      
46 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  
47 01 cuộc tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đăk Pék; 01 cuộc thanh tra việc tham mưu UBND huyện cấp 

giấy CNQSD đất trên địa bàn xã Đăk Pék, Đăk Nhoong và Đăk Plô; 01 cuộc thanh tra tại UBND xã Mường 

Hoong; 01 cuộc thanh tra tại Trường Mầm non xã Mường Hoong; 01 cuộc thanh tra tại Trường Mầm non Đăk 

Man và 01 cuộc thanh tra tại UBND xã Đăk Long. 
48 01 cuộc tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đăk Pék; 01 cuộc thanh tra việc tham mưu UBND huyện cấp 

giấy CNQSD đất trên địa bàn xã Đăk Pék, Đăk Nhoong và Đăk Plô; 01 cuộc thanh tra tại UBND xã Mường 

Hoong; 01 cuộc thanh tra tại Trường Mầm non xã Mường Hoong; 01 cuộc thanh tra tại Trường Mầm non Đăk 

Man. 
49 UBND xã Đăk Kroong và Trường Tiểu học Võ Thị Sáu; UBND xã Mường Hoong; Trường Mầm non Đăk 

Man. 
50 UBND xã Đăk Kroong: 28.239.962 đồng; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu: 17.486.100 đồng; UBND xã Mường 

Hoong: 59.682.224 đồng; Trường Mầm non Đăk Man: 48.424.766 đồng. 
51 UBND xã Đăk Kroong: 200.369.890 đồng; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu: 50.586.510 đồng; UBND xã Mường 

Hoong: 138.173.210 đồng. 
52 UBND xã Mường Hoong: 32.500.000 đồng; Trường Mầm non Đăk Man: 41.331.073 đồng. 
53  Công văn 188/UBND-NC, ngày 07/02/2022 về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 08/KL-CT ngày 

14/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện; Công văn 419/UBND-NC, ngày 15/3/2022 về việc thực hiện Kết luận 

thanh tra số 08/KL-CT ngày 14/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện (nhắc lần 2); Công văn 491/UBND-TTr, 

ngày 24/3/2022 về việc thực hiện kết luận thanh tra số 01/KL-CT, ngày 16/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện; 

Công văn 933/UBND-NC, ngày 21/5/2022 về việc thực hiện KLTT số 02/KL-CT ngày 10/5/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện.; Công văn 1158/UBND-NC, ngày 24/6/2022 về việc thực hiện KLTT số 03/KL-CT ngày 

17/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện; Công văn 1579/UBND-TTr, ngày 19/8/2022 v/v thực hiện KLTT số 

04/KL-CT ngày 8/8/2022 của Chủ tịch BND huyện. 
54 Giao quân đạt 100% chỉ tiêu (93/93 Thanh niên). 



13 

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 

theo dõi, nắm tình hình liên quan đến dân tộc, tôn giáo tại các địa bàn trọng 

điểm; 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.  

- Triển khai diễn tập các xã Đăk Plô, Đăk Man, Xốp, Đăk Choong và thị 

trấn Đăk Glei tổ chức thành công, đảm bảo an toàn diễn tập chiến đấu phòng 

thủ, kết hợp diễn tập theo Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 02, Nghị 

định số 03, kết thúc đợt diễn tập các xã: Đăk Plô, Đăk Man, Xốp, Đăk Choong 

đạt kết quả xếp loại Khá và thị trấn Đăk Glei đạt kết quả xếp loại: Giỏi. 

- Công tác đối ngoại tiếp tục được duy trì55, 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. 

5. Đánh giá chung 

a. Ưu điểm  

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khi tiếp tục thực 

hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã 

hội, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp 

và toàn dân, kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 tiếp tục ổn định, phát triển và 

đạt được nhiều kết quả quan trọng: Diện tích các cây trồng của huyện như cây cà 

phê, cao su, cây ăn quả, cây Mắc ca đảm bảo kế hoạch, Sâm Ngọc Linh, trồng 

mới rừng và cây phân tán đạt, vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp, 

thương mại và dịch vụ có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ; Môi trường đầu tư 

tiếp tục được cải thiện, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh được duy trì tương đối ổn định. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; Chất 

lượng giáo dục-đào tạo có chuyển biến. Công tác phòng, chống dịch bệnh được 

triển khai nghiêm túc, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn cơ bản ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. 

b. Hạn chế, khuyết điểm 

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội trong 9 tháng đầu năm 2022 có 

kết quả đạt thấp (như: Đào tạo nghề 203 người, đạt 60,3% kế hoạch; Diện tích 

trồng mới cây ăn quả ước khoảng 85,6 ha, đạt 46,3% kế hoạch; Diện tích trồng 

mới cây dược liệu khác khoảng 209,5 ha, đạt 69,8% kế hoạch; sản lượng thủy 

sản khoảng 38,9 tấn, đạt 57% kế hoạch; khai thác đá cát, sỏi các loại khoảng 

60.987 m3, đạt 47,3% kế hoạch; thành lập mới 01 HTX đạt 33,3% kế hoạch...).  

- Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn; dịch bệnh trên cây trồng, 

chưa được xử lý triệt để. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn xảy ra. 

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng 

mắc, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.  

c. Nguyên nhân 

                                                      
55 Thành lập Đoàn cán bộ huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum thăm và chúc Tết cổ truyền 2022 tại huyện Xản Xây, 

tỉnh AttaPư và huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông, Nước CHDCND Lào 
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- Nguyên nhân khách quan 

+ Nguồn thu từ tiền sử dụng đất gặp khó khăn; kết cấu hạ tầng của huyện 

còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ ảnh hướng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, 

nhất là thu hút đầu tư. 

+ Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. 

-  Nguyên nhân chủ quan 

+ Một số đơn vị, địa phương chưa thật sự chủ động, quyết liệt, sâu sát 

trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu các đơn vị chưa được phát huy đầy đủ. Tính năng động, tiên 

phong của lãnh đạo các đơn vị, địa phương chưa được phát huy.  

+ Công tác phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp ở 

một số địa phương, chủ rừng còn chậm. 

+ Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tốt, chưa kịp 

thời. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NHỮNG THÁNG 

CUỐI NĂM 2022 

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế 

nêu trên, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong năm 2022 đã đề ra 

tại Nghị quyết số  02-NQ/HU ngày 15 tháng 12 năm 2021 của  Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện khóa XIX lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc 

phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; Nghị quyết số 

57/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện 

về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2022. Trong những tháng cuối 

năm 2022 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm sau đây: 

1. Về kinh tế  

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25-11-2021 của Tỉnh ủy khóa 

XVI về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ 

cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định 

hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy 

"về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030". Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 

2022, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây 

trồng. 

- Tiến hành rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 để tham mưu điều chỉnh phù hợp đảm 

bảo theo quy định của luật pháp. Trong đó, chú trọng lồng ghép 03 Chương trình 

mục tiêu được UBND tỉnh giao, gồm: Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình giảm nghèo bền vững; 

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. Rà soát các nội dung, các tiêu chí để lồng ghép có hiệu 

quả các nguồn vốn, có giải pháp hỗ trợ thôn Làng Mới, xã Mường Hoong là 
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thôn nông thôn mới điểm của tỉnh và kế hoạch giúp đỡ 02 xã Mường Hoong và 

xã Ngọc Linh phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; phấn đấu 

đến cuối năm 2022 giải ngân 100% nguồn kế hoạch vốn được giao. Triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy "về lãnh đạo 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum". 

- Theo dõi diễn biến, tiến độ thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý 

thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân 

sách đã đề ra là 40.342 triệu đồng (trong đó: nguồn thu sử dụng đất là 19.027 

triệu đồng); quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ chi ngân 

sách nhà nước. Chủ động giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi 

chưa thật sự cần thiết trong dự toán được giao.Theo dõi chặt chẽ hoạt động của 

các tổ chức tín dụng; thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng chống và ngăn 

ngừa hoạt động tín dụng đen. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn, trong 

đó ít nhất có thêm 02 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các xã 

(Đăk Man, Đăk Plô, Đăk Nhoong) chưa thành lập Hợp tác xã tiếp tục vận động 

các hộ kinh doanh, tổ hợp tác và người dân tham gia thành lập Hợp tác xã đảm 

bảo kế hoạch năm 2022 (mỗi xã có ít nhất 01 Hợp tác xã kiểu mới). 

- Thực hiện nghiêm túc và quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy 

chữa cháy rừng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cấp huyện, xã, 

thôn (làng) và các chủ rừng trong việc quản lý, bảo vệ rừng. Thực hiện quyết 

liệt, đảm bảo tiến độ trồng mới rừng trong năm 2022, đảm bảo chất lượng và tỉ 

lệ sống cao. Huy động nguồn lực, vật lực, vận động người dân, doanh nghiệp 

chung tay xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2022 có thêm 12 

thôn đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó: thôn điểm cấp tỉnh thôn Làng Mới, xã 

Mường Hoong; thôn điểm cấp huyện thôn Pêng Siel và 10 thôn điểm cấp xã), 

riêng 02 xã Mường Hoong và Ngọc Linh mỗi xã đạt thêm 02 tiêu chí Nông thôn 

mới.  

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 16-5-2022 của 

Tỉnh ủy "về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030".Triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18-

02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030. 

2. Về văn hóa - xã hội 

- Triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện 

về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ động đề nghị tỉnh phân bổ 

vắc xin phòng COVID-19 để tiêm phòng và nâng cao tỷ lệ người dân được tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn huyện.Nâng cao 

hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đẩy mạnh 

công tác truyền thông y tế, kịp thời phát hiện, khống chế các loại dịch bệnh phát 

sinh và đẩy mạnh công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục đào tạo 

đội ngũ bác sỹ cho tuyến cơ sở, duy trì 100% xã, thị trấn có bác sĩ. Thực hiện có 
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hiệu quả các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

- Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, 

bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo. Đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Xây dựng đội ngũ 

giáo viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng; quan tâm chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần của đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên công tác ở vùng 

đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc 

thiểu số. Triển khai có hiệu quả Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường tiểu học, 

THCS thành trường phổ thông có nhiều cấp học phù hợp với điều kiện thực tế 

của từng xã. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giảm thiểu tối đa các 

nguy cơ gây tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa 

lũ. 

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách an sinh, xã hội. 

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện đẩy nhanh công tác 

đào tạo nghề, trong đó, chú trọng kinh phí để đào tạo cho học viên, giáo viên để 

đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Thực hiện đầy đủ, kịp 

thời các chính sách dân tộc, nhất là hỗ trợ định canh, định cư, đất ở, đất sản xuất, 

nhà ở đối với dân tộc thiểu số và hộ nghèo. Thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.  

- Xây dựng và chủ động triển khai các kế hoạch, phương án nhằm giảm 

thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra theo phương châm 4 tại chỗ. 

Chủ động di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy 

hiểm, nhất là nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu để 

bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Theo dõi sát tình hình mưa 

lũ, kịp thời thông tin cảnh báo, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại qua các 

ngầm, tràn, các tuyến đường sông, các tuyến đường bộ dễ xảy ra sạt lở đất, ngập 

sâu, nước chảy xiết... khi xảy ra mưa lũ để chủ động phòng tránh. 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số. Trong đó, chú trọng thực hiện có hiệu quả: Cuộc vận động “Làm thay đổi 

nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc 

thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; Kế hoạch “Xóa bỏ các hủ tục lạc hậu 

trên địa bàn huyện Đăk Glei”; Kế hoạch“triển khai Cuộc vận động “Phụ nữ 

Đăk Glei không sinh con thứ 3”giai đoạn 2021 - 2025”. 

3. Về nội vụ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc thường xuyên kiểm tra việc 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện cải cách hành chính 

theo kế hoạch và đột xuất; kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm 

quyền xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, đạo đức công vụ trên địa bàn huyện. Rà soát, đề xuất cấp có 

thẩm quyền cắt giảm các quy trình, thủ tục hành chính không cần thiết liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. 

- Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật 



17 

những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là những vụ khiếu 

kiện đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường...  

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

Giao thông đường bộ; thường xuyên truy quét, trấn áp, xử lý các loại tội phạm 

và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, bảo kê, đòi 

nợ thuê, tín dụng đen, ma túy... Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo 

đồng thuận xã hội, tăng cường giám sát không gian mạng để loại bỏ các thông 

tin xấu độc; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của 

các thế lực thù địch.  

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; kịp thời phát hiện 

và xử lý các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã 

hội. Duy trì mối quan hệ hữu nghị với 02 huyện giáp biên của nước Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào. 

Trên đây là Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2022; phương hướng, 

nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022./. 

Nơi nhận:     
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện (c/đ);  

- Các Phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Lưu VT.   
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