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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02  

và nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế - xã tháng 03 năm 2021 

 

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN  

Ngoài việc dự họp, làm việc theo triệu tập của UBND tỉnh, của Huyện ủy, 

HĐND, UBND huyện đã chủ động làm việc và báo cáo các Sở, ban ngành về một 

số nội dung liên quan như: (1)Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chống thất 

thu và thu hồi nợ đọng NSNN năm 2020 trên địa bàn huyện; (2)Đánh giá bổ sung 

kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn 

huyện; (3)Tình hình triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021; (4)Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn 

ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; (5)Tổng kết thực 

hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 01-6-2016 của Tỉnh ủy “về xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn huyện Tu 

Mơ Rông; (6)Tình hình giải quyết vụ việc phá rừng trên địa bàn huyện; (7)Kết quả 

năm 2020 thực hiện tự chủ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp 

công lập; (8)Kết quả tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và hoạt động 

lễ hội nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn huyện; (9)Tình hình 

phát sinh dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; 
(10)Tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; (11)Kết 

quả tổ chức lễ ra quân thực hiện chương trình nông thôn mới đầu xuân Tân Sửu 

2021 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; (12)Công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo tháng 02 năm 2021; (13)Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch 

vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; 
(14)Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị 44/CT-TTg 

ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Tân Sửu; (15)Tình hình 

thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và quyết toán ngân 

sách nhà nước năm 2019;… 

Ngoài ra trên từng lĩnh vực, lãnh đạo UBND huyện tập trung chỉ đạo giải 

quyết một số nội dung chính như: 

I. Về kinh tế: 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng an ninh năm 2021. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận Kiểm toán ngân sách địa phương 

năm 2019. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 
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24/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh 

Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

gắn với phát triển dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025. 

- Chỉ đạo triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai theo 

Kết luận số 01/KL-SNN ngày 04/1/2021 của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

- Chỉ đạo tham mưu UBND huyện tổ chức Tổng kết công tác phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021; xây dựng 

phương án ứng phó thiên tai năm 2021. 

- Chỉ đạo triển khai dự án trồng cây keo tai tượng và ươm giống từ thiện 

phủ xanh đất trống đồi trọc. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; thường xuyên tổ chức 

các đợt ra quân tuần tra, truy quyét, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ phá rừng 

trái pháp luật trên lâm phần quản lý. 

- Chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công 

tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng) tham mưu chỉ đạo các đơn vị tăng cường 

kiểm tra, bố trí người canh phòng và chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi 

xảy ra cháy rừng; kiểm soát hoạt động đốt dọn nương rẫy. 

- Chỉ đạo  tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra 

sự cố công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng 

(LMLM) gia súc trên địa bàn huyện. Chỉ đạo huy động lực lượng, vật tư, trang 

thiết  bị để dập dịch, chữa  trị cho đàn bò bị mắc bệnh, xử lý vệ sinh chuồng 

trại,…; Hướng dẫn các biện  pháp phòng, chống để nhân dân biết chủ động trong 

công tác phòng, chống dịch; Tuyên truyền, vận động nhân dân không dấu dịch, 

không thả rông gia súc; nuôi nhốt gia súc đã bị dịch bệnh để thuận tiện cho việc 

chữa trị và hạn chế dịch bệnh phát tán, lây lan; khi phát hiện gia súc mắc bệnh 

phải kịp thời báo cáo ngay cho cơ quan thú y và chính quyền địa phương biết, xử 

lý,… 

- Chỉ đạo thực hiện phòng chống đói, rét cho động vật. 

- Chỉ đạo giải quyết mâu thuẫn giữa một số hộ dân thôn Kon Ling với 

Công ty Phú Thịnh xảy ra trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc với Công ty TNHH MTV 

InnovGreen Kon Tum và một số hộ dân Thôn Kon Pia, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ 

Rông xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất sản xuất của Công ty. 

II. Về Văn hóa - xã hội 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng 

quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất do thiên tai, dịch 

bệnh,… nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Tổ chức thăm hỏi, tặng 
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quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại các xã 

trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo tiếp tục tập trung rà soát, hỗ trợ cứu rét cho Nhân dân dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Chỉ đạo tăng cường công tác 

tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục chỉ đạo triển khai phòng, 

chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác phòng, chống 

dịch COVID-19. 

- Chỉ đạo tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải 

Dương và Quảng Ninh. 

- Chỉ đạo cho học sinh nghỉ học tập trung tại các trường học để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

- Chỉ đạo tăng cường  công  tác  quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện. 

- Tiếp nhận và phân bổ gạo hỗ trợ của Chính phủ cho Nhân dân trên địa 

bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

III. Về nội chính: 

- Chỉ đạo Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa 

bàn huyện. 

- Thăm chúc Tết tại các xã trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021. 

- Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân có liên quan vi 

phạm Luật Lâm nghiệp tiểu khu 263, 264 trên địa bàn xã Tu Mơ Rông. 

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức kiểm, lập hồ sơ xử lý vi phạm về sử dụng đất sai 

mục đích, không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt tại các địa điểm xây dựng trạm cân thu mua nông sản. 

- Chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý các vụ phát rừng trái pháp luật trên 

địa bàn huyện; tăng cương công tác địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân 

chấp hành nghiêm Luật Lâm nghiệp. 

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức 

tạp, kéo dài. 

- Tổ chức đối thoại với nhân dân thôn Kon Pia xã Đăk Hà. 

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI THÁNG 02; NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ THÁNG 03 NĂM 2021. 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 
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02 NĂM 2021 

 1. Về kinh tế: 

1.1. Sản xuất nông nghiệp: 

Sản xuất vụ Đông - xuân (Phụ lục kèm theo) 

- Cây lúa nước: Nhân dân đã gieo cấy được 241,9 ha/355 ha KH, đạt 

68,14% kế hoạch huyện giao, tăng 6 ha so với tháng trước. 

- Nguyên nhân: Cây lúa vụ Đông xuân không đạt là do một số diện tích lúa 

nước tại xã Măng Ri, Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Ngọk Lây nhân dân không xuống 

giống vụ Đông xuân, vì thời gian sản xuất vụ Đông xuân trùng với thời gian thu 

hoạch một số cây trồng sắn, cà phê... và chuyển đổi cơ cấu sang một số loại cây 

troonhgf có giá trị kinh tế cao như dược liệu, …, vì vậy nhân dân đã tập trung lao 

động để thu hoạch các loại cây trồng khác, chưa quan tâm và phân bổ thời gian, 

lao động cho việc sản xuất vụ Đông xuân. Ngoài ra nhân dân chuyển lao động 

sang làm một số nghề khác có hiệu quả hơn. Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn 

huyện chưa có dịch bệnh trên cây trồng. 

1.2. Chăn nuôi: 

- Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện là: 71.276 con, trong đó: 

+ Đàn trâu: 7.727con/8.060 con, đạt 95,87% Kế hoạch huyện giao.  

+ Đàn bò: 9.768 con/10.147 con, đạt 96,26% Kế hoạch huyện giao.  

+ Đàn heo: 9.024 con/11.640 con, đạt 77,53% Kế hoạch huyện giao.  

+ Đàn gia cầm: 44.757 con/46.444 con, đạt 96,37% Kế hoạch huyện giao. 

- Ao cá: 26,67 ha/24,7 ha KH giao, đạt 107,98% KH. 

- Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi: Ngày 31/01/2021, trên địa bàn 

huyện Tu Mơ Rông phát sinh các ổ dịch Lở mồm long móng (LMLM) trên đàn 

trâu, bò của hộ ông A Si và hộ ông A Lik (thôn Mô Bành – xã Đăk Rơ Ông) tại 

khu vực bãi chăn thả gia súc thôn Mô Bành, xã Đăk Rơ Ông nối dài thôn Đăk 

Trăng, xã Đăk Tờ Kan. Tổng số gia súc mắc bệnh, chết lũy kế từ thời điểm phát 

sinh ổ dịch đến 15 giờ 00 phút, ngày 22/02/2021 là 51 con, gồm 39 con bò, 12 

con trâu, trong đó: Tổng số gia súc mắc bệnh chết, tiêu hủy theo quy định lũy kế 

từ thời điểm phát sinh ổ dịch đến 15 giờ 00 phút, ngày 22/02/2021 là 09 con (07 

bò và 02 trâu, chủ yếu là gia súc nhỏ). Tổng số gia súc bệnh đang điều trị là 42 

con, trong đó có 12 con trâu, bò của xã Đăk Tờ Kan và 30 con trâu bò của xã Đăk 

Rơ Ông.  

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, kết quả là 

vi rút gây bệnh LMLM  trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông là do Type O gây ra (Thông 

báo số 21-666/TYV6-TH, ngày 08/02/2021 của Chi cục Thúy vùng VI về kết quả 

xét nghiệm). 

- Các biện pháp phòng, chống bệnh dịch đã được triển khai thực hiện: 
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Ngay sau khi phát sinh các ổ dịch bệnh LMLM trên đàn gia súc, UBND huyện đã 

chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch hiện phòng, chống dịch(1) và 

triển khai thực đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên bám 

sát địa bàn kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch tại các xã. 

+ Tổ chức khoanh vùng, chỉ đạo lực lượng tiêm phòng vắc xin khẩn cấp 

cho đàn trâu, bò khỏe mạnh tại thôn có ổ dịch, kết quả đã tiêm được 582 con trâu, 

bò (xã Đăk Rơ Ông 435 con, xã Đăk Tờ Kan 147 con).  

+ Hướng dẫn các hộ thực hiện các biện pháp chăm sóc cho gia súc bệnh 

(dùng dấm, nước cốt chanh, nước muỗi loãng.. hàng ngày rửa vết thương cho gia 

súc…), chăm sóc, cho ăn tại chỗ, không chăn dắt gia súc bệnh trên bãi chăn thả 

nhằm hạn chế và tránh lây lan bệnh; đối với gia súc bệnh, đơn vị đã hướng 

UBND xã tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định. 

+ UBND 02 xã đã phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại khu vực phát sinh ổ 

dịch, các chuồng trại chăn nuôi, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh chết với số 

lượng hóa chất đã sử dụng đến thời điểm hiện nay là 57 lít Hanlusep PGF và sử 

dụng 2.080 kg vôi.  

+ Ngoài ra UBND xã Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông hàng ngày thực hiện rải 

vôi tại một số điểm trọng yếu trên đường giao thông thuộc tỉnh lộ 678 đoạn qua 

địa bàn xã; đồng thời chỉ đạo các ban ngành của xã tuyên truyền, hướng dẫn nhân 

dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn theo hướng dẫn 

của cơ quan chuyên môn huyện; Đặt biển cảnh báo tại khu vực có ổ dịch để 

người dân biết, hạn chế ra, vào, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh tốt hơn. 

+ UBND huyện thành lập Chốt kiểm dịch động vật tạm thời(2), nhằm nâng 

cao hiệu quả công quản lý, kiểm soát vận chuyển gia súc, các sản phẩm của 

chúng ra, vào huyện, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Theo đó, đơn vị đã chuẩn 

bị các dụng cụ, vật tư cần thiết (bình phun hóa chất, thùng phi pha hóa chất, 

1.000 kg vôi bột…), bàn, ghế, giường xếp để phục vụ cho hoạt động của chốt bắt 

đầu từ ngày 11/02/2021. 

+ Phân công cán bộ tham gia trực chốt kiểm dịch động vật đảm bảo trực 

24/24h (chia thành 03 ca trực, mỗi ca trực 08 tiếng), kể cả ngày nghỉ Lễ tết, thứ 

7 và chủ nhật. Từ ngày thành lập, chốt kiểm dịch động vật tạm thời thực hiện 

nhiệm vụ quản lý, kiểm soát vận chuyển gia súc, các sản phẩm của chúng ra, vào 

huyện, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, kết quả đã kiểm tra, kiểm soát và phun 

thuốc khử trùng tiêu độc cho khoảng 300 lượt xe ô tô lưu thông qua chốt, chủ yếu 

là xe ô tô con (xe du lịch) và xe tải nhỏ chở hàng hóa. 

                   
1 Kế hoạch số 21a/KH-UBND, ngày 03/02/2019 của UBND huyện Tu Mơ Rông về phòng, chống dịch 

bệnh Lở mồm long móng (LMLM) gia súc trên địa bàn huyện; Quyết định số 101/QĐ-UBND, ngày 10/02/2021 

của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc công bố dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn huyện; Quyết 

định số 94/QĐ-UBND, ngày 10/02/2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc thành lập chốt kiểm dịch động 

vật tạm thời phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn huyện. 
2 Quyết định số 94/QĐ-UBND, ngày 10/02/2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc thành lập chốt 

kiểm dịch động vật tạm thời phòng, chống dịch bệnh LMLM gia súc trên địa bàn huyện. 



6 

 

- Nhận định tình hình dịch bệnh: Qua nhận định tình hình, dịch bệnh phát 

sinh trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông, Đăk Tờ Kan đang còn diễn biến phức tạp và 

vẫn có khả năng bùng phát dịch trong thời gian tới. 

1.3. Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 

- Công tác thủy lợi: Để chuẩn bị tốt cho vụ Đông xuân 2020-2021 ngay từ 

đầu vụ UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã rà soát, kiểm tra lại các công trình 

thủy lợi để có hướng sữa chữa kịp thời đưa vào phục vụ tưới cho vụ Đông xuân, 

ngoài ra tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân có ý thức sử dụng nước 

tiết kiệm, bố trí diện tích cây trồng hợp lý và chỉ đạo nhân nhân làm tốt công tác 

thuỷ lợi nội đồng, đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch đặt hàng duy tu bảo 

dưỡng, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi do UBND huyện quản lý 

năm 2021. 

- Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: UBND huyện đã chỉ đạo 

UBND các xã tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo phương án được 

UBND huyện phê duyệt năm 20203 và xây dựng phương án ứng phó thiên tai 

năm 2021. 

1.4. Kinh tế trang trại và kinh tế hộ, kinh tế tập thể:  

Tiếp tục tuyên truyền vận động thành lập các tổ hợp tác, nhóm hộ cùng 

phát triển kinh tế; vận động người dân phát triển sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật 

trồng trọt, chăn nuôi cho các trang trại đang hoạt động, rà soát các hộ gia đình 

trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế, hướng dẫn kỹ thuật, kế hoạch sản 

xuất, sớm đạt được các tiêu chí về trang trại. 

1.5. Các Chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách dân tộc:  

- Chương trình xây dựng Nông thôn mới: UBND huyện ban hành kế hoạch 

số 17/KH-UBND ngày 29/01/2021 về việc triển khai ra quân đầu xuân thực hiện 

chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, gắn với chỉnh trang các điểm dân 

cư nông thôn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đầu xuân Tân Sửu 2021; Ngày 

19/02/2021, 11/11 xã trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân.  

- Kết quả đến thời điểm hiện tại có 01 xã đạt 14 tiêu chí (Ngọk Yêu), 03 xã 

đạt 13 tiêu chí (Tu Mơ Rông, Tê Xăng, Đăk Sao), 02 xã đạt 12 tiêu chí (xã Văn 

Xuôi, xã Ngọk Lây), 04 xã đạt 11 tiêu chí (xã Đăk Rơ Ông, xã Đăk Tờ Kan, xã 

Đăk Hà, xã Măng Ri). 01 xã đạt 10 tiêu chí (xã Đăk Na). Tổng số tiêu chí đạt 

được là 131 tiêu chí; bình quân 11,91 tiêu chí/01 xã. 

(có biểu kèm theo) 

- Chương trình bố trí dân cư: UBND huyện đã có văn bản ban hành về việc 

rà soát, cung cấp số liệu về tình hình dân di cư tự do đến địa phương năm 2021 

trên địa bàn huyện gửi Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, đồng thời chỉ 

đạo UBND các xã tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng và hiệu quả việc thực 

hiện Dự án bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai trên địa bàn huyện. 

                   
3 Quyết định số 47/QĐ-UBND, ngày 03/2/2020 của UBND huyện về việc Quyết định phê duyệt Phương 

án phòng chống hạn hán năm 2020 trên địa bàn huyện.  
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- Chính sách cấp không thu tiền một số loại báo và tạp chí theo Quyết định 

45/QĐ-TTg: Hiện nay Ủy ban Dân tộc trung ương hợp đồng với Bưu điện huyện 

Tu Mơ Rông đã cấp phát kịp thời các tờ ấn phẩm báo, tạp chí các loại cho các đối 

tượng thụ hưởng tại các xã trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg: Tổng kinh phí được giao 

kế hoạch 2021: 200 triệu đồng, (trong đó: Nguồn kinh phí NS huyện: 158 triệu 

đồng; Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung: 42 triệu đồng). UBND huyện đã 

triển khai thực hiện tổ chức hội nghị gặp mặt, tặng quà cho già làng, người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nhân dịp tết Nguyên đán 

năm 2021.  

- Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường: Tiếp tục triển khai xây 

dựng, duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn theo kế 

hoạch đề ra. 

1.6. Lâm nghiệp  

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật: UBND huyện đã chỉ đạo các 

đơn vị chuyên môn, UBND các xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ 

đạo về công tác quản lý bảo vệ rừng; đồng thời vận động người dân thực hiện tốt 

các quy định về BVR, PCCCR. Trong tháng đã tổ chức tuyên truyền thực hiện ở 

các cấp được 09 cuộc/501 lượt người tham gia.  

- Công tác tuần tra, truy quét: UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chủ động 

bám sát địa bàn, nắm bắt thông tin tình hình QLBVR tại địa phương, kịp thời huy 

động lực lượng tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm về 

khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện; Trong 

tháng đã tổ chức truy quét được 49 cuộc/452 lượt người tham gia. 

- Công tác quản lý động vật hoang dã: Thường xuyên tuyên truyền cho 

người dân trên địa bàn về quản lý động, thực vật hoang dã; Nghiêm cấm mọi 

hành vi săn bắn, bẫy bắt, mua bán động vật hoang dã. Bên cạnh đó vận động 

nhân dân bảo tồn nguồn gen quý hiếm của các loại cây đặc trưng của vùng tạo 

nên sự đa dạng về sinh thái. Trong tháng trên địa bàn huyện quản lý không có 

tình trạng săn bắt động hoang dã. 

- Về công tác phòng cháy chữa cháy rừng: UBND huyện đã chỉ đạo các 

đơn vị phòng, ban, UBND các xã tăng cường kiểm tra, xác định, khoanh vùng 

trọng điểm xảy ra phá rừng làm nương rẫy trái phép để có những giải pháp tuyên 

truyền, lập chốt cảnh giới theo dõi ngăn chặn, xử lý vi phạm kịp thời. Hiện tại 

trên địa bàn huyện bước vào mùa khô nên UBND huyện đã xây dựng và thực 

hiện nghiêm túc phương án PCCCR mùa khô năm 2021, chỉ đạo các đơn vị; các 

trạm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thường xuyên không nên lơ là mà 

tiếp tục theo dõi diễn biến về cháy rừng để chủ động trong công tác phòng cháy. 

- Tình hình phát hiện, xử lý vi phạm:  

+ Phát hiện: Trong tháng 02 năm 2021 (tính từ ngày 15/01/2020 đến ngày 

22/02/21), trên địa bàn huyện có phát hiện 02 vụ vi phạm trong lĩnh vực Luật 
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Lâm nghiệp, về hành vi Phá rừng trái pháp luật với tổng diện tích 149.875 m2 , 

trong đó: 01 vụ phát hiện tại khoảnh 3, 8 và 10, tiểu khu 264; diện tích 43.672 m2 

và  01 vụ phát hiện tại khoảnh 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tiểu khu 264 và khoảnh 1, 5 

tiểu khu 263; diện tích 106.203 m2 (trong đó, diện tích vi phạm tiếp nhận bàn 

giao từ Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông là 85.317 m2; diện tích mở rộng 

hiện trường khám nghiệm phát hiện thêm là 20.886 m2).  

+ Tổng số vụ vi phạm xử lý trong tháng: Đã chuyển hồ sơ 04 vụ việc qua 

cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục điều tra để làm cơ sở xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

+ Số vụ vi phạm còn tồn, đang trong quá trình thụ lý hồ sơ: 06 vụ.  

1.7. Đất đai - Tài nguyên khoáng sản 

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trong tháng tại Chi 

nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tu Mơ Rông tiếp nhận và xử lý hồ sơ là 

07 trường hợp4.  

- Công tác quản lý đất đai: Trong tháng Tiếp tục triển khai kiểm tra, xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các trạm cân thu mua nông sản 

trên địa bàn huyện. Thực hiện tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, 

khoáng sản, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán năm 2021. 

- Về bảo vệ môi trường: Trong tháng công tác gìn giữ và bảo vệ môi 

trường được thực hiện tốt, không để xảy ra các hoạt động gây ô nhiễm môi 

trường. 

- Quản lý tài nguyên, khoáng sản: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 02 đơn 

vị được UBND tỉnh đã cấp giấy phép khai thác là Công ty TNHH Tuấn Dũng 

khai thác cát (Giấy phép số 906/GP-UBND ngày 12/9/2017) tại thôn Kon Hnông, 

xã Đăk Tờ Kan: Diện tích 3,7 ha và Công ty TNHH Đồng Tâm khai thác cát, sỏi 

(Giấy phép số 07/GP-UBND ngày 02/01/2018) tại Thôn Đăk Văn 2 xã Văn Xuôi 

và thôn Đăk Chum 2, xã Tu Mơ Rông: Diện tích 06 ha.  

- Tình hình khai thác tận dụng khoáng sản trong phạm vi công trình: Công 

ty Cổ phần Thủy điện Minh Phát khai thác cát, đá làm vật liệu xây dựng thông 

thường (Bản xác nhận số 2203/BXN-UBND, ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Kon 

Tum) tại thôn Long Láy 1, xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

Ngoài ra không có thác vàng và các loại khoáng sản quý hiếm khác. 

1.8. Thu, chi ngân sách 

- Tổng thu ngân sách địa phương tính đến ngày 22/02/2021 đạt: 

82.299/305.329 triệu đồng, đạt 26,95% so với dự toán giao. Trong đó: Thu ngân 

sách trên địa bàn đạt: 8.101/40.410 triệu đồng, đạt: 20% so với dự toán tỉnh, 

huyện giao đầu năm; Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 61.959 triệu đồng. 

- Chi ngân sách địa phương tính đến ngày 22/02/2021 đạt: 74.857/297.438 

                   
 4 Trong đó: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 02 giấy chứng nhận; Đăng ký thế chấp: 01 trường hợp; 

Cấp đổi, cấp lại: 01 trường hợp; Chuyển mục đích: 03 trường hợp. 
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triệu đồng, đạt 25,17% so với dự toán giao đầu năm (không bao gồm chi chuyển 

giao ngân sách). 

1.9. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

- Tổng kế hoạch vốn: 84.709 triệu đồng (trong đó: Ngân sách huyện: 

45.914 triệu đồng: Kế hoạch vốn năm 2021: 22.730 triệu đồng, chuyển ứng năm 

2020 sang năm 2021: 23.183,701 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 38.795 triệu đồng).  

- Thực hiện giải ngân tính đến ngày 22/2/2021: 38.792 triệu đồng đạt 

45,8% so với kế hoạch vốn (trong đó: Ngân sách huyện: 33.184 triệu đồng: giải 

ngân kế hoạch vốn năm 2021: 10.000 triệu đồng, thanh toán tạm ứng năm 2020 

chuyển sang năm 2021: 23.183,701 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 5.608 triệu 

đồng). 

1.10. Thương mại, dịch vụ 

Thương mại, dịch vụ: UBND huyện đã chỉ đạo cho các phòng ban chuyên 

môn thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ buôn lậu, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nghiêm cấm lưu thông các mặt hàng 

thực phẩm không rõ nguồn gốc, văn hoá phẩm độc hại,... nhằm bình ổn thị 

trường, giá cả, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.  

1.11. Công tác quy hoạch - công nghiệp xây dựng 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ trong phát triển hệ thống kết cấu 

hạ tầng khu trung tâm huyện giữa xây dựng mới và chỉnh trang đô thị hiện hữu. 

UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn kiểm tra các công trình đã và 

đang xây dựng theo chương trình Nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

- Tình hình đầu tư, khai thác các công trình thủy điện vừa và nhỏ: Một số 

công trình thủy điện đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng cụ thể; 

có 6 công trình; Công trình thủy điện Đăk Psi 3 (15 MW); Thủy điện Đăk Psi 4 

(30MW); Thủy điện Đăk Ter 1 (3,6 MW);  Thủy điện Đăk Ter 2 (3,4 MW); Thủy 

điện Nước Lây (3,2 MW). Thuỷ điện Đăk Psi 2B (14MW). Số công trình thủy 

điện đang đầu tư xây dựng: 02 công trình với công suất: 7,4 MW. Cụ thể: Thủy 

điện Đăk Psi 1 (4MW); Thủy điện Đăk Psi 2 (3,4MW). 

1.12. Khoa học - Công nghệ 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vai trò của phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn huyện nhằm nâng 

cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và tích cực 

tham gia thực hiện, từng bước áp dụng công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất ở 

một số lĩnh vực như: chế biến nông sản, dược liệu, khai thác khoáng sản, vật liệu 

xây dựng,… Đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác, chuyển giao và ứng dụng công nghệ 

cao trong nông nghiệp, trong đó chú trọng các khâu: chọn tạo giống, kỹ thuật 

canh tác, chăm sóc, bảo quản sau thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đảm 

bảo các yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc gia, khu vực.  

1.13. Môi trường đô thị: UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm môi trường 

và dịch vụ đô thị huyện trồng cây xanh trong các công trình khuôn viên trung tâm 
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huyện. Quản lý và chỉnh trang lại hệ thống điện chiếu sáng khu trung tâm. Lắp 

đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời một số vị trí khu trung tâm huyện. Thực 

hiện phát quang cỏ bụi dọc các tuyến đường khu trung tâm hành chính; Duy trì 

dọn vệ sinh, thu gom rác thải khu trung tâm huyện và khu vực trung tâm xã Đăk 

Hà và thôn Ngọc Leang (01 tuần 02 lần). 

1.14. Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 

- Về hình thành khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa 

bàn huyện: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương huy động, tập trung các 

nguồn lực nhằm phát triển nông nghiệp có đầu tư, thâm canh, áp dụng kỹ thuật, 

tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm, sản xuất theo hướng hàng hóa, gắn với chế 

biến, huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án, vốn khoa học công nghệ... 

và nguồn lực của nhân dân để đầu tư, hỗ trợ cho nhân dân phát triển nhóm cây 

dược liệu là nhóm sản phẩm chủ lực, thế mạnh của địa phương. 

- Về phát triển Sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu gắn với xây dựng 

liên kết chuỗi giá trị và phát triển thương hiệu: Nhằm từng bước bảo tồn, phát 

triển cây Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác trên địa bàn huyện, UBND 

huyện đã chỉ đạo UBND các xã khẩn trương triển khai các điều kiện về đất đai, 

cây giống... để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021.  

- Về tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị: Tiếp tục đầu tư xây dựng 

mới và duy tu, sửa chữa khắc phục những hạng mục hư hỏng ở khu trung tâm 

huyện. Thực hiện thu gom và xử lý rác thải, phát quang, cắt tỉa cây xanh trong 

khu trung tâm huyện, để dần phát triển kết cấu hạ tầng đô thị trong khu quy 

hoạch, gắn với việc chỉnh trang phát triển đô thị.  

- Đối với công tác phát triển Du lịch: UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo 

xúc tiến du lịch cùng với hiệp hội du lịch tỉnh Kon Tum đã tổ chức khảo sát tour, 

tuyến du lịch trên địa bàn huyện. 

- Rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện thực 

hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo 

Nghị quyết của Chính phủ và phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã 

được Bộ, ngành phê duyệt; đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp 

đến người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh … 

Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ 

quan, đơn vị. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 

quy định thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ 

tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân.  

- Đánh giá xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp: Tiếp tục tham gia các 

chương trình vận động xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh, tham gia các hội nghị, 

hội thảo xúc tiến đầu tư ở trong nước tích cực tham gia hội chợ triển lãm trong và 

ngoài tỉnh, đưa những sản phẩm có tính đặc trưng của huyện Tu Mơ Rông đến 

rộng rãi công chúng trong và ngoài tỉnh, với mục đích phát triển kinh tế. 
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1.15. Bưu chính - viễn thông 

Hệ thống thông tin liên lạc 2 chiều được duy trì, các điểm Bưu điện văn 

hóa xã phục vụ tốt nhu cầu liên lạc của nhân dân. 

2. Lĩnh vực Văn hóa-Xã hội 

2.1. Giáo dục 

- Tính đến thời điểm báo cáo, tổng số CBGV, NV trên toàn huyện là: 770 

người. Toàn huyện có 28 trường (bao gồm cả trường PTDTNT Tu Mơ Rông). Có 

333 lớp và có 7.788 học sinh; Có 09/28 trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện các 

văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bản Sở giáo dục và Đào tạo, 

Hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục tiểu học từ năm 

học 2020-2021; Hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến trên ứng dụng Microsoft 

Teams của Office 365. Thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kỳ II năm học 

2020-2021. Tổ chức biên soạn nội dung ôn tập đảm bảo phù hợp với đối tượng 

học sinh, phù hợp về số lượng bài tập và thời lượng học tập tại nhà trong thời 

gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19. 

- GDNN-GDTX: Tại trung tâm GDNN-GDTX tổng số CBGV, NV là 25 

người; có 28 học viên; Trong đó có: 09 học viên lớp 10; 10 học viên lớp 11 và 9 

học viên lớp 12. UBND huyện chỉ đạo tăng cường ôn tập cho học viên lớp 12 ôn 

thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021, đồng thời tiến hành ôn tập cho học viên 

nhằm hoàn thành tốt việc kiểm tra học kì II. 

- Công tác đào tạo nghề nghiệp cho lao động nông thôn: Chỉ đạo xây dựng 

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021.  

2.2. Văn hóa - thông tin và Truyền thanh 

- Về văn hóa thông tin, thể thao và du lịch: Tổ chức treo cờ hồng kỳ, cờ 

Đảng và cờ Tổ quốc, các cụm pa nô tuyên truyền; tuyên truyền trên bảng điện tử; 

cổ động trên xe lưu động... Tổ chức các hoạt động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sưu tầm, trưng 

bày các hiện vật truyền thống trên địa bàn huyện. 

- Về Truyền thanh: Thực hiện phát sóng: 195 giờ/tháng (phát sóng 6,5 

giờ/ngày); Phát thanh bằng tiếng Xơ Đăng: Thực hiện 2 chương trình/tháng (thời 

lượng 15-20 phút/01chương trình); Phát chuơng trình truyền thanh địa phương 

thực hiện phát sóng 90 giờ/tháng (Trong đó: Tiếp phát sóng chương trình phát 

thanh của Đài PT-TH tỉnh 7,5 giờ/tháng (với thời lượng 30 phút/ 1 chương trình); 

Sản xuất và phát sóng chương trình truyền thanh của huyện 6,25 giờ/tháng (thực 

hiện phát sóng vào các buổi chiều thứ 2, 4, 6 và sáng thứ 3, 5, 7 với định mức 

khoảng 25 phút/1 chương trình). 

- Truyền thanh tập trung chủ yếu tuyên truyền về đẩy mạnh "Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và 50 năm thực hiện Di 

chúc của Bác, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các 

hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021… Đưa tin kịp thời công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện; các hoạt động chính trị - xã 
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hội trên địa bàn huyện; Phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2020 - 2021; công 

tác phòng chống dịch bệnh trên người và trên cây trồng, vật nuôi; tình hình 

ATGT, vệ sinh ATTP trên địa bàn. 

2.3. Công tác Y tế - an toàn vệ sinh thực phẩm 

- Công tác y tế: Tình hình bệnh tật ổn định, không có dịch bệnh xảy ra, tổ 

chức mạng lưới y tế  xã luôn được củng cố, bộ máy tổ chức y tế ở tuyến huyện  

từng bước phát triển, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho 

nhân dân ngày một tốt hơn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của 

nhân dân trong tình hình mới. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo tập trung tăng cường 

công tác tuyên truyền phòng chống dịch, đồng thời tổ chức cách ly 68 người, 

trong đó: Cách ly tập trung là: 11 người; Cách ly tại nhà là: 57 người. Đến thời 

điểm hiện tại đã hoàn thành cách ly là 57 người; Số còn lại tiếp tục theo dõi.  

- An toàn vệ sinh thực phẩm: Tiếp tục tuyên truyền phòng chống có hiệu 

quả ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm; Tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức để tăng cường vai trò quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm và nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất và chế biến 

kinh doanh thực phẩm trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Trên địa bàn huyện 

không có trường hợp nào rảy ra về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

2.4. Công tác xã hội: 

- Về lao động việc làm: UBND huyện tiếp tục Thông báo tuyển dụng lao 

động gửi UBND các xã (lao động làm việc trong và ngoài tỉnh); Thông báo tuyển 

sinh tiếng Hàn Quốc năm 2021; Của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

Thông báo đăng ký tham gia đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia năm 2021 tại Nha 

Trang; Tuyên truyền, tư vấn, vận động người lao động trên địa bàn xã có nhu cầu 

đăng ký tham gia đào tạo nghề năm 2021. 

- Thực hiện chính sách người có công: Trong tháng đã thực hiện chi trả 

kinh phí người có công với cách mạng đến hết tháng 02/2021 là: 

1.260.172.000đồng/ 504 đối tượng. Chuyển tiền quà của Chủ tịch nước tặng đối 

tượng người có công với cách mạng với tổng số tiền 152.400.000 đồng cho 506 

đối tượng. Chuyển quà của Tỉnh ủy -HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh tặng 

người có công tiêu biểu với tổng số tiền là 5.000.000 đồng/10 người/10 xã (trừ xã 

Ngọk Lây), (Trong đó: tặng 300.000 đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 

200.000 đồng/01 người). Chuyển quà của Tỉnh ủy -HĐND-UBND-UBMTTQVN 

tỉnh thăm, tặng cho các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết 

Nguyên đán 110.000.000 đồng/11 xã (gồm: tiền mặt 10.000.000 đồng và 01 suất 

quà bằng hiện vật trị giá 1.000.000 đồng/01 xã). Sư đoàn 10 Quân đoàn 3 tặng 

10 suất quà cho người có công với cách mạng khó khăn5 (trong đó 1 suất quà bao 

gồm: tiền mặt 1.000.000 đồng và quà hiện vật trị giá 200.000 đồng). UBND 

huyện thăm Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

(tiền mặt 1.000.000 đồng và quà hiện vật trị giá 500.000 đồng). 

                   
 5 Trên địa bàn các xã: Đăk Na: 03 đối tượng; Đăk Sao: 03 đối tượng; Đăk Rơ Ông: 02 đối tượng; Đăk Tờ 

Kan: 02 đối tượng. 
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- Về thực hiện bảo trợ xã hội và giảm nghèo: Trong tháng đã thực hiện 

chuyển trả kinh phí Bảo trợ xã hội đến tháng 02/2021 với tổng kinh phí thực hiện 

260.890.000 đồng6. Đồng thời UBND huyện đã hỗ trợ hộ nghèo (thu nhập, thiếu 

hụt) và hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, do Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam huyện trực tiếp cấp phát trên địa bàn 11 xã, cụ thể: Hộ 

nghèo thu nhập: 1.598 hộ (mức hỗ trợ 600.000 đồng/hộ), với tổng kinh phí hỗ trợ 

là 958.800.000 đồng; Hộ nghèo thiếu hụt: 590 hộ (mức hỗ trợ 300.000 đồng/hộ), 

với tổng kinh phí hỗ trợ là 177.000.000 đồng. Hộ cận nghèo: 453 hộ (mức hỗ trợ 

300.000 đồng/hộ), với tổng kinh phí hỗ trợ là 135.900.000 đồng. 

Ngày 04/02/2021, UBND huyện phối hợp với Sở Lao động - TB&XH tỉnh, 

tiếp nhận và cấp 17,88 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ cho nhân dân có nguy cơ 

thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn các xã Đăk Sao, Đăk Rơ Ông, 

Đăk Tờ Kan, Tu Mơ Rông, Măng Ri, Ngọk Lây (hỗ trợ 295 hộ/1.192 khẩu). 

Chuyển tiền và quà chúc mừng thọ của Chủ tịch UBND tỉnh thăm tặng cho 

12 người cao tuổi tròn 90 tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu (tiền mặt 

700.000 đồng và 01 suất quà trị giá 200.000 đồng/người). 

UBND huyện thăm bệnh nhân nằm lưu viện, người đang cách ly tập trung 

tại Trung tâm Y tế trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cụ thể: 03 bệnh nhân 

nằm lưu viện (hỗ trợ tiền mặt 400.000 đồng/người); 06 người đang cách ly tập 

trung tại Trung tâm Y tế (hỗ trợ tiền mặt 400.000đ/người). 

- Về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn 

xã hội: Trong tháng UBND huyện đã tặng 64 suất quà cho trẻ em mồ côi, khuyết 

tật nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (mỗi suất quà trị giá 200.000 

đồng/người). 

3. Lĩnh vực Nội chính:  

3.1. Về Quốc phòng, An ninh 

- Tình hình Quốc phòng – An ninh: Trong tháng tình hình Quốc phòng - 

An ninh tiếp tục được giữ vững. Thường xuyên bố trí lực lượng nắm địa bàn, 

tăng cường công tác tuần tra phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; kịp 

thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; Đảo bảo an ninh trật tự 

trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tổ chức thực hiện công 

tác giao nhận quân năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao. 

- Về trật tự an toàn xã hội, về trật tự an toàn giao thông: Trong tháng đã 

xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản tại Bưu điện huyện7. Hiện vụ việc đang được điều 

tra làm rõ; Tiếp tục tổ chức, phối hợp điều tra thụ lý vụ án “huỷ hoại rừng” tại xã 

Tu Mơ Rông. 

- Về trật tự an toàn giao thông: Trong tháng xảy ra 01 tai nạn giao thông, 

                   
 6 Trong đó: Kinh phí BTXH 239.670.000 đồng; Kinh phí TNXP: 20.520.000 đồng; Kinh phí nghệ nhân 

nhân dân nghệ nhân ưu tú: 700.000 đồng/01 đối tượng. 

 7 Ngày 14/01/2021 xảy ra vụ mất xe máy biển kiểm soát 82U1-04567, tại nhà xe Bưu điện huyện. 
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hậu quả 01 người chết, 01 người bị thương8. Qua tuần tra, kiểm soát lực lượng 

chức năng Công an huyện đã phát hiện và ra quyết định xử phạt 02 trường hợp vi 

phạm nộp Kho bạc Nhà nước với số tiền: 550.000 đồng. 

3.2. Công tác nội vụ  

- Công tác tổ chức nhà nước: Trong tháng UBND huyện đã thành lập mới, 

và kiện toàn9 2 Hội đồng, 01 Ban chỉ đạo, 01 đoàn kiểm tra, 01 tổ. Báo cáo việc 

sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP, ngày 07/01/2021 của Chính phủ; Quyết định về việc giao chỉ 

tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021; Giao số lượng 

người làm việc Hội Chữ thập đỏ huyện. 

- Công tác xây dựng chính quyền và công tác thanh niên: UBND huyện đã 

thực hiện Báo cáo khảo sát thực trạng đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND, ngày 16/7/2020 của HĐND tỉnh. Ban hành Kế 

hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021. Quyết định về việc đánh giá, xếp 

loại tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2020; Rà 

soát phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; Kết quả hoạt động của UBND các 

cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026... 

- Về công tác cán bộ, công chức, viên chức: UBND huyện đã ban hành 

Công văn về việc Thông báo phối hợp tuyển sinh và đào tạo đại học, liên thông 

đại học năm 2021. Quyết định về việc nâng lương thường xuyên cho 04 cán bộ, 

công chức; cho thôi việc đối với 01 trường hợp; Công nhận hết thời gian tập sự 

và bổ nhiệm chính thức vào chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề 

nghiệp hạng IV cho 01 trường hợp; bố trí công tác đối với 01 viên chức; thuyên 

chuyển 01 viên chức... 

- Về công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức: 

Kiểm tra đột xuất công tác CCHC việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ 

luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện 

Tu Mơ Rông năm 2021... 

- Công tác thi đua - khen thưởng: Quyết định tặng Giấy khen cho 10 

trường hợp là cá nhân, già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2020. Tổ chức lễ 

phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc 

phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện năm 2021. 

- Công tác tôn giáo: Trên địa bàn huyện hiện có 02 tôn giáo đang hoạt động 

                   
 8 01 tai nạn giao thông đường bộ, ngày 02/02/2021 trên đoạn đường Ngọc Hoàng – Măng Bút xe mô tô 

BKS 82H1-04586 do Quyết (Sn 2003) chở theo Y Venh (Sn 1972) cùng trú tại thôn Đăk Song, xã Tê Xăng, huyện 

Tu Mơ Rông. Điều khiển xe máy tự ngã. Hậu quả Y Venh chết, A Quyết bị thương. 
9 Thành lập: Quyết định số 51/QĐ-UBND, ngày 19/01/2021 về việc thành lập Tổ tuần tra, truy quét, 

ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp trên địa bàn huyện; Quyết định số 61/QĐ-UBND, 

ngày 22/01/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên- môi trường trên địa bàn huyện Tu Mơ 

Rông năm 2021; Quyết định số 88/QĐ-UBND, ngày 05/02/2021 về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản theo 

vụ việc; Quyết định số 91/QĐ-UBND, ngày 06/02/2021 về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc 

trên địa bàn huyện. 

Kiện toàn: Quyết định số 89/QĐ-UBND, ngày 05/02/2021 về việc kiện toàn BCĐ Tổng điều tra kinh tế 

và điều tra cơ sở hành chính năm 2020 huyện Tu Mơ Rông. 
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chính là đạo Công giáo và đạo Tin lành. Trong tháng UBND huyện đã triển khai, 

thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Kon Tum 

về công tác quản lý Nhà nước đối với đạo Cao đài. 

3.3. Về công tác Tư pháp 

- Về công tác hộ tịch: Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch được bảo đảm ở 

hầu hết các xã trên địa bàn. UBND huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền quán triệt 

đến các xã về tầm quan trọng của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, từ đó nâng 

cao hiệu quả đăng ký, quản lý, đề cao tính chính xác và đồng bộ thông tin trên hệ 

thống quản lý điện tử của Bộ Tư pháp. Nhìn chung, các cán bộ Tư pháp – Hộ tịch 

ở xã về cơ bản đã đảm bảo được trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Người dân trên 

địa bàn huyện cơ bản đã ý thức của việc đăng ký khai sinh cho con.  

- Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Trong tháng chỉ 

đạo đơn vị chuyên môn duy trì thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho các xã trên địa bàn huyện về quy định pháp luật, công tác theo dõi, quản lý 

về tổ chức và hoạt động của tổ hoà giải ở cơ sở được thực hiện tốt và đem lại 

nhiều hiệu quả, đồng thời ban hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã 

tạo điều kiện để các hoà giải viên hoạt động hiệu quả và kiện toàn đội ngũ hòa 

giải viên; Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của các tổ 

hoà giải, kịp thời biểu dương khen thưởng những hòa giải viên có thành tích xuất 

sắc trong hoạt động hòa giải. 

- Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Trên địa bàn huyện 

không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Tư pháp. Công tác phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai đến tất cả 

các cơ quan đơn vị và các cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn toàn huyện. 

3.4. Về công tác Thanh tra 

- Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong tháng tại 

Trụ sở tiếp Công dân trên địa bàn huyện không có lượt công dân tới kiến nghị, 

phản ánh.  

- Công tác tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị: Số 

đơn thư tiếp nhận là: 01 đơn10; Đơn thư kỳ trước chuyển qua: Không có. 

- Công tác thanh tra: Tiếp tục duy trì thực hiện Quyết định số 854/QĐ-

UBND, ngày 28/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021. 

- Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận, Kiến nghị, 

Quyết định xử lý về thanh tra: Tiếp tục duy trì theo dõi, đôn đốc, thực hiện Kết 

luận, Kiến nghị, Quyết định xử lý về thanh tra như phòng Lao động Thương binh 

và xã hội huyện: Số tiền sai phạm chưa khắc phục là 374.587.000 đồng (Tại Kết 

luận số 01/KL-CTUBND ngày 24/4/2014 của Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ 

Rông). 

                   
10  01 đơn kiến nghị (của bà Ê Chăm Nhã Ca). 
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- Công tác phòng chống tham nhũng: Trong tháng UBND huyện đã ban 

hành Công văn số 227/UBND ngày 06/02/2021 về việc triển khai kê khai tài sản, 

thu nhập năm 2020 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 23/KH-UBND, ngày 

04/02/2021 của UBND huyện triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2021. Trong tháng chưa phát hiện vụ việc tham nhũng nào.  

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03 NĂM 2021 

1. Lĩnh vực kinh tế: 

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã hướng dẫn nhân dân 

thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh trên diện tích đã gieo trồng để kịp thời 

xử lý khi có sâu, bệnh xảy ra. 

 - Thường xuyên đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia 

cầm. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát động vật, sản phẩm động vật nhập 

vào địa bàn huyện nhằm giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh. 

 - Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng các công 

trình thủy lợi, nước tự chảy do Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho UBND huyện 

quản lý năm 2021, tiến hành phát dọn, nạo vét kênh mương và sửa chữa các công 

trình thủy lợi để đảm bảo nước tưới phục vụ cho sản xuất.  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác QLBVR, PCCCR; Tổ chức trực, theo dõi 

cấp dự báo cháy rừng; tiếp tục kiểm tra công tác PCCCR tại các khu vực trọng 

điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng và ngăn chặn hành vi phá rừng làm nương rẫy 

trái phép ... Tăng cường tuần tra, kiểm tra những khu vực trọng điểm hay xảy ra 

khai thác gỗ trái phép; phá rừng làm rẫy, lấn chiếm đất rừng và săn bắn, bẫy, bắt 

động vật hoang dã trái phép, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.  

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện, 

nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung hoàn thiện các thủ 

tục đầu tư đối với danh mục sử dụng vốn Trung ương hỗ trợ và đẩy nhanh việc 

giải ngân theo đúng quy định hiện hành.  

- Tiếp tục chấn chỉnh các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc công tác quyết 

toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

- Triển khai tốt mọi nguồn thu, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách 

nhất là các nguồn thu chủ yếu như: Thủy điện, xây dựng cơ bản và khai thác 

khoáng sản. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống sản 

xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nghiêm cấm lưu thông các mặt 

hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, văn hoá phẩm độc hại,...nhằm bình ổn thị 

trường, giá cả, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án quy hoạch phát triển cây dược liệu 

gắn với kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng mẫu 

lớn, thực hiện ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông giai đoạn 

2017-2020 và đến năm 2025. 
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- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã thường xuyên bám cơ sở 

nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

nói chung, các chính sách dân tộc nói riêng để nhân dân trên địa bàn nắm rõ về 

các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu 

số. 

- Tập trung mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các hình 

thức hợp tác, liên kết trong tổ chức sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao; ưu tiên hỗ trợ mở rộng các mô hình trang trại, gia trại; lồng ghép các nguồn 

vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, vốn sự nghiệp khoa học công nghệ cùng các vốn 

hợp pháp khác và kết hợp nguồn lực của nhân dân để hỗ trợ, đầu tư, phát triển, 

chế biến cây dược liệu trên địa bàn huyện. 

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn huyện theo các văn bản của chỉ đạo của các cấp. Tăng 

cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng chống các loại dịch 

bệnh như sốt xuất huyết và bạch hầu…nhằm nâng cao nhận thức của người dân 

trong công tác phòng chống bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.  

- Rà soát lập danh sách học sinh có hoàn cảnh  đặc biệt khó khăn để cấp 

học bổng, đề nghị hỗ trợ kịp thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cháu học 

sinh đến trường. 

- Tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm các bếp ăn tập thể học sinh tại các 

trường học trên địa bàn huyện; kết hợp kiểm tra khẩu phần ăn của học sinh có 

đảm bảo theo định mức hỗ trợ. 

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết đầy đủ chế độ, 

chính sách cho người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trên 

địa bàn huyện, chi trả trợ cấp hàng tháng đúng, đủ, kịp thời, giải quyết chế độ mai 

táng phí và trợ cấp 01 lần cho các đối tượng đảm bảo thời gian. 

- Tiếp tục tuyên truyền, tư vấn công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn 

huyện, thu thập thông tin cung, cầu lao động và điều tra nhu cầu sử dụng lao 

động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2020. 

- Tiếp tục duy trì thời lượng phát sóng Truyền thanh - Truyền hình, phục 

vụ nhu cầu nghe nhìn cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện, tuyên truyền các 

ngày lễ lớn; công tác phòng, chống dịch bệnh trên người (dịch Covid-19, bệnh 

bạch hầu, sốt xuất huyết…) và trên cây trồng, vật nuôi; các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước. 

- Quản lý tốt các hoạt động Văn hoá, Thông tin, gia đình, thể thao, du lịch, 

bưu chính, viễn thông & Internet, công nghệ thông tin, Truyền thanh -Truyền 

hình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan, Trạm Y tế của các xã triển khai công tác 

truyền thông nhằm nâng cao ý thức y tế cho nhân dân về phòng chống các loại 

dịch bệnh, nhất là phòng chống dịch cúm virus Corona lây lan và bảo đảm an 
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toàn thực phẩm trên địa bàn. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và quán triệt Nghị 

quyết số 01-NQ/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy Kon Tum về xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020, có tính đến năm 2025. Chỉ thị số 

20-CT/TU, ngày 09/01/2019 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 113a-KH/HU, ngày 

17/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông về phát triển các lĩnh vực 

đột phá trong năm 2019. 

3. Lĩnh vực Nội chính: 

- Thường xuyên duy trì các chế độ trực chỉ huy, trực ban tác chiến, phân 

đội trực chiến; đồng thời tăng cường công tác bám nắm các địa bàn trọng điểm 

đảm bảo an ninh quốc phòng. Thực hiện công tác bám nắm địa bàn, đối tượng, 

nắm tình hình an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiêu số, an ninh nông thôn 

và an ninh tôn giáo. 

- Theo dõi, chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức duy trì trực sẵn sàng chiến đấu 

và bám nắm trên địa bàn, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững 

ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện. Tổ chức tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn 

giao thông theo kế hoạch. 

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 

các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận nhận và 

trả kết quả theo cơ chế một cửa. Cập nhật kịp thời thông tin, văn bản QPPL của 

HĐND và UBND huyện ban hành lên Trang thông tin điện tử của huyện.  

 - UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW 

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác tiếp công dân 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật nhất là Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018; Luật 

Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị 

định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính  phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ…. 
 

Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2021 và nhiệm 

vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội tháng 03 năm 2021 của UBND huyện Tu 

Mơ Rông./. 
 

Nơi nhận:                                                          
- TT HĐND tỉnh;                   
- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT PCT UBND huyện; 

- Thường trực UBMTTQVN huyện; 

- Các cơ quan đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã;  

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Trung Mạnh 
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