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BÁO CÁO 

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020  

và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2021  

 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND 

huyện năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2021 như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VÀ 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

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 

- Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện bám sát sự chỉ đạo của 

UBND tỉnh, của Huyện ủy và Hội đồng nhân dân huyện. Từ đầu năm, chương 

trình công tác được duyệt với 85 đầu công việc, chi tiết đến từng cơ quan chủ trì, 

tiến độ thực hiện. Công tác theo dõi, đôn đốc chương trình công tác được Văn 

phòng HĐND-UBND huyện thực hiện thường xuyên, cụ thể hóa vào kế hoạch 

công tác hàng tháng để kiểm tra tiến độ thực hiện. Trong năm 2020 (số liệu tính 

đến ngày 30/10/2020), Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

đã ban hành 1.674 quyết định (trong đó có 874 quyết định Ủy ban nhân dân 

huyện, 800 quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện); 1.807 công văn; 207 

thông báo; 129 kế hoạch để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh trên địa bàn huyện. 

- Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện được thực hiện 

nghiêm túc, chất lượng được nâng lên; văn bản quy phạm pháp luật được xây 

dựng, ban hành đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền và quy định của pháp 

luật. 

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, Phó 

Chủ tịch và từng Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện. Các Ủy viên Ủy ban nhân dân 

huyện tham gia có trách nhiệm vào việc giải quyết các công việc chung của tập 

thể Ủy ban nhân dân huyện, 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 

nhân dân huyện, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải quyết 

công việc thường xuyên theo đúng Quy chế làm việc, 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 việc trình xử lý công việc. 

- Ngoài xử lý công việc thường xuyên, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch 



2 

 

Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm xử lý, giải quyết các công việc đột xuất phát 

sinh; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức 

nhiều cuộc họp để xử lý, giải quyết các vấn đề quan trọng. Thông báo kết luận 

cuộc họp được ban hành kịp thời, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện. 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện dành nhiều thời gian làm việc với cơ 

sở, các cơ quan, phòng ban chức năng nhằm nắm bắt, điều chỉnh kịp thời việc tổ 

chức thực hiện1. Ủy ban nhân dân huyện đã thông báo và công khai hoạt động chỉ 

đạo, điều hành, chủ trương, chính sách thông qua nhiều hình thức, trong đó có 

việc đăng trên Trang thông tin điện tử huyện; thiết lập các nhóm Zalo...  

- Mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên Ủy ban nhân dân 

huyện đều đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ quy định của pháp luật và 

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

tốt trách nhiệm báo cáo, giải trình theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân huyện, 

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

- Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện 

còn có mặt hạn chế như: Thủ trưởng một số đơn vị chưa nâng cao trách nhiệm 

trong tham mưu xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch; chưa tích cực tham 

gia góp ý kiến các dự thảo đề án, chương trình... Công tác thông tin báo cáo của 

các phòng ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã có nội dung còn thiếu thông tin, 

thông tin chưa chính xác; thiếu kiểm chứng.... 

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

đồng nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức 

chính trị - xã hội, các Ban xây dựng đảng và các cơ quan tư pháp ở địa phương 

- Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân 

huyện trong việc xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ 

10, kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện. Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân huyện đã trực tiếp hoặc chỉ đạo giải quyết, trả lời nghiêm túc những vấn 

đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và cử tri quan tâm. 

- Triển khai thực hiện tốt và chỉ đạo các phòng, ban thuộc huyện phối hợp 

công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - 

xã hội nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần vào thành quả chung của huyện 

trong năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn trực thuộc 

luôn coi trọng khâu lấy ý kiến tham gia, đóng góp, phản biện về các chủ trương, 

chính sách để đảm bảo sự phù hợp, sát thực tế; tạo điều kiện để các tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động hợp pháp theo pháp luật. Ủy ban 

nhân dân huyện cũng tăng cường phối hợp công tác với các cơ quan tư pháp ở địa 

phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 

Tóm lại, trong chỉ đạo, điều hành, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện luôn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của 

Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và sự giám sát của Hội đồng nhân dân 
                                                 
1 Đã tổ chức …… cuộc làm việc với Phòng, ban, đi thức tế cơ sở xã, thôn …… cuộc 
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huyện; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; bảo đảm nguyên tắc tập 

trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân; phối 

hợp chặt chẽ với các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện, các Ban xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân và cơ quan tư pháp địa 

phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM VỀ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Kết quả đạt được 

Để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Ủy ban nhân dân 

huyện Tu Mơ Rông đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân huyện(2); Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị 

quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020(3) và các văn bản khác có liên quan để chỉ đạo các cấp, 

các ngành triển khai thực hiện. Đồng thời, căn cứ các chỉ đạo của Tỉnh và tình 

hình thực tế của huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

thực hiện nghiêm túc, triệt để, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn; đã ban hành một số 

văn bản chỉ đạo cụ thể như:  

1.1. Về kinh tế: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 113a-KH/HU, ngày 17/01/2019 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 

09/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột 

phá trong năm 2020. 

- Chỉ đạo các chủ đầu tư quyết toán dứt điểm dự án hoàn thành còn tồn 

đọng từ năm 2019 trở về trước và đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn 

thành trong năm 2020 trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải 

ngân các nguồn vốn đầu tư, Chương trình MTQG trong năm 2020. 

- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 

2021 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 

- Rà soát, bổ sung số liệu liên quan vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH 

Đảng bộ huyện khóa XVI. 

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã triển khai thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020. 

- Xây dựng phương án quản lý sử dụng xe ô tô công trên địa bàn huyện. 

Tăng cường công tác quản lý sử dụng xe ô tô công. 

- Chỉ đạo triển khai công tác rà soát, xây dựng phương án sắp xếp nhà, đất 

trên địa bàn huyện. 

                                                 
 2: Chương trình số 04/CTr-UBND, ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện. 

 3: Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện. 
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- Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của khu vực kinh tế 

tập thể, hợp tác xã do đại dịch Covid-19. 

- Chỉ đạo tổ chức lễ ra quân đầu xuân Canh Tý 2020 thực hiện chương 

trình MTQG XDNTM gắn với chỉnh trang đô thị, các điểm dân cư nông thôn dịp 

tết Nguyên đán năm 2020. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống gian lận 

thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; bình ổn 

thị trường trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020. 

- Kiểm tra chất lượng thi công xây dựng các công trình, quản lý trật tự xây 

dựng trên địa bàn huyện; lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, chấn chỉnh 

trình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ; đảm bảo an toàn giao thông trên địa 

bàn huyện; triển khai các hoạt động ứng dụng khoa học - kỹ thuật; tăng cường 

công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ vận tải hành khách trong dịp 

nghỉ lễ 30/4, 01/5, 02/9 .... 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch 

vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP 

ngày 10/4/2019 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

- Kiểm tra, đánh giá  thực trạng và hiệu quả các dự án bố trí, sắp xếp dân 

cư ở vùng thiên tai trên địa bàn; Triển khai thực hiện Đề án đầu tư phát triển và 

chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030; Chủ động phòng ngừa hạn hán, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất 

nông nghiệp; Triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Sâm 

Ngọc Linh và các dược liệu khác gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá trị và phát 

triển thương hiệu trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 

- Hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa 

dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020. Triển khai thực 

hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 

giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2020. 

- Chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn 

châu phi; tổ chức đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản 

nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn Châu Phi và chăn nuôi 

tái đàn lợn. Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng trâu, bò và 

vắc xin Dịch tả lợn đợt 01 năm 2020 cho đàn gia súc; vắc xin bệnh Dại động vật 

năm 2020 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCC rừng năm 2020 

và quản lý lâm sản trên địa bàn huyện năm 2020. Tổ chức Hội nghị tổng kết công 

tác QLBVR&PCCCR năm 2020; tổng kết phương án tăng cường công tác 

QLBVR&QLLS giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. 

- Triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan để giải thể quỹ bảo vệ và phát 
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triển rừng các xã theo quy định. Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 

qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử. Triển khai xây dựng 

kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân 

cư trên địa bàn huyện năm 2020. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong 

mùa mưa, lũ năm 2020 trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo nâng cao hiệu quả, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến 

triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020 trên địa bàn 

huyện. 

- Chỉ đạo triển khai một số giải pháp tập trung sản xuất vụ Mùa năm 2020 

trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá các vùng sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao. 

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra trong lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường năm 

2020 trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo triển khai đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên 

địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất năm 2019. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thu hồi đất của công ty TNHH MTV Lâm 

Nghiệp Đăk Tô để bàn giao về địa phương bố trí, sử dụng. 

- Chỉ đạo rà soát diện tích đất trống có khả năng trồng rừng giai đoạn 

2021-2025. 

- Chỉ đạo ra quân duy tu, sửa chữa đường giao thông nông thôn năm 2020 

gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khẩn trương hoàn thành các dự án 

trọng điểm: Dự án di dời tái định cư thôn Tu Thó xã Tê Xăng, dự án nước sinh 

hoạt trung tâm huyện, dự án tái định cư Ba Ham xã Đăk Na theo đúng tiến độ; 

tiếp tục tuyên truyền, vận động di dời các hộ dân thôn Tu Thó. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư xây dựng công 

trình, dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành và tham mưu UBND huyện 

tổ chức gắn biển gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-

2025. 

- Chỉ đạo phối hợp giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 

HĐND tỉnh, HĐND huyện. 

- Chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ năm 

2020; đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trong quá 

trình thi công công trình trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả 
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thiên tai trên địa bàn huyện; chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai do 

ảnh hưởng Bão Molave (số 9) trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý giống cây trồng nông nghiệp trên 

địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra các trạm cân mỳ trên địa bàn huyện, có biện 

pháp xử lý quyết liệt đối với những trạm cân không đảm bảo điều kiện hoạt động. 

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch phát triển cây dược liệu gắn 

với xây dựng cánh đồng mẫu lớn thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo tổng kết đánh giá đề án chính sách hỗ trợ phát triển cà phê xứ 

lạnh trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo xây dựng Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phát triển 

cây dược liệu trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 

1.2. Về văn hóa - xã hội: 

- Triển khai công tác trợ giúp xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội, 

thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; các hoạt động 

đền ơn, đáp nghĩa; triển khai phát hành thẻ BHYT cho đối tượng được NSNN 

đóng, hỗ trợ đóng BHYT; tăng cường công tác chăm sóc và thực hiện chính sách 

ưu đãi đối với người có công với cách mạng; hỗ trợ cứu đói, cứu rét cho nhân 

dân; thăm chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tổ chức thăm hỏi, 

chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn huyện (nhân ngày người cao tuổi 

Việt Nam ngày 06/6); tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ 

chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công cách mạng, người 

nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng bảo trợ xã hội,...  

- Chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona (nCoV), Bạch hầu, sốt 

xuất huyết,... trên địa bàn huyện; Giám sát chặt chẽ tình hình mắc bệnh đến tận 

thôn, làng, xã, hộ gia đình. Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh 

trên thế giới, trong nước và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào huyện, xã, các 

khuyến cáo phòng chống dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng và 

phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh; triển khai công tác khai báo y 

tế toàn dân; thực hiện hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bỡi đại dịch Covid-19; 

Chỉ đạo triển khai hoạt động các chốt kiểm soát, các cơ sở cách ly phòng chống 

dịch covid 19; triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

253/TB-VPCP ngày 25/7/2020; tăng cường công tác phòng chống dịch covid 19; 

thành lập các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện; phân công nhiệm vụ thành viên 

Ban chỉ đạo;... 

- Rà soát các đối tượng được hỗ trợ do đại dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện, thực hiện chi trả đúng đối tượng, thực hiện công khai minh bạch, không 

để lợi dụng trục lợi chính sách… theo đúng quy định.  

- Tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ kháng 
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chiến trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 

- Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 theo kế hoạch; 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020; triển 

khai thực hiện chương trình 135 năm 2020. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp 

chuyên cần; kịp thời xử lý các trường hợp bạo hành trẻ em tại các trường học; 

đảm bảo môi trường dạy và học an toàn; tiếp nhận, cấp phát gạo hỗ trợ cho học 

sinh theo Nghị định 116 năm học 2019-2020;.... 

- Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XVII nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện Tu Mơ 

Rông đảm bảo đúng tiến độ, thời gian;  tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Nhiệm kỳ (2020 -2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm 

kỳ 2020-2025 và tham gia hội thi thể thao các DTTS tỉnh Kon Tum. 

- Chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng thu gom sổ BHXH để trục lợi. 

- Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ khai thác di tích lịch sử khu 

căn cứ Tỉnh ủy. 

- Chỉ đạo kiểm tra, làm việc với các hộ kinh doanh trên địa bàn tháo dỡ các 

biển, bảng quảng cáo không đúng quy định… xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết 

Dengue và bạch hầu trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo tạm dừng làm thẻ hội viên cho người cao tuổi trên địa bàn huyện 

thông qua Công ty TNHH Tường Vy, thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm 

tra giám sát các hoạt động nhân đạo từ thiện và tiếp tục theo dõi Công ty Tường 

Vy làm thẻ hội viên cho người cao tuổi. 

- Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2020). 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng 

phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2020. 

- Chỉ đạo triển khai hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2020-2021 theo Nghị 

định 116/NĐ-CP. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung cấp thẻ BHYT cho Đại biểu 

HĐND cấp xã theo quy định. 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  chuyên môn, nghiệp 

vụ; đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho đội ngũ nhà giáo GDNN giai 

đoạn 2021-2025. 
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- Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh 

ôn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 

1.3. Về nội chính: 

- Đẩy mạnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính 

nhà nước các cấp.  

- Chỉ đạo triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy. 

- Chỉ đạo tổ chức tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng lao động và 

đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Triển khai công tác tuyển dụng 

viên chức trên địa bàn huyện. 

- Duy trì các chế độ trực chỉ huy, trực ban tác chiến, đồng thời tăng cường 

công tác bám nắm địa bàn trọng điểm; triển khai lực lượng trinh sát xuống địa 

bàn nắm tình hình liên quan đến an ninh trong tôn giáo, an ninh trong dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện.  

- Chỉ đạo thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm 

trên địa bàn huyện; đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nhất 

là dịp các ngày lễ lớn trong năm, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trật tự 

an toàn giao thông trên địa bàn huyện; tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, 

đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 

trên địa bàn huyện 

- Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng 

năm, đảm bảo đạt chỉ tiêu trên giao và chất lượng tuyển quân năm 2020. Tổ chức 

Lễ giao nhận quân năm 2020 đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

- Chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố 

cáo ngay từ khi phát sinh không để tồn đọng kéo dài. Yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, các xã tập trung rà soát, xem xét, chủ động giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. 

- Thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán 

trong thời gian qua tại các cơ quan, đơn vị. 

- Chỉ đạo UBND các xã (Ngọk Yêu, Ngọk Lây, Đắk Na, Đắk Hà, Văn Xuôi) 

tiến hành sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn theo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh để kịp thời đi vào hoạt động theo quy định (Nghị quyết số 66/NQ-

HĐND ngày 30/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum). 

- Xây dựng, ban hành: Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi 

đua khen thưởng trên địa bàn huyện năm 2020. Kế hoạch tuyên truyền công tác 

cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020. Kế hoạch công tác 

quân sự, quốc phòng năm 2020. Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2020… 

- Chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo 

viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; Triển khai thực hiện 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ 



9 

 

chức và hoạt động của Thừa phát lại; thông tin cuộc thi trực tuyến nâng cao nhận 

thức phòng tránh tai nạn bom mìn trên địa bàn huyện. 

- Triển khai Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp 

hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, 

thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” 

năm 2020 trên địa bàn huyện. 

- Triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã và hệ thống 

một cửa điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan hành chính huyện. 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện 2020. 

- Chỉ đạo tổ chức tiếp công dân trong ngày tiếp công dân định kỳ của lãnh 

đạo huyện. 

- Chỉ đạo triển khai công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020; triển khai thực hiện Quyết 

định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh 

mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng. 

- Quyết định thành lập chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện Tu Mơ Rông. 

Chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với tập thể và cá nhân vi phạm liên quan đến kết 

quả thanh tra việc thực hiện kinh phí dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy 

trình, quy định. 

- Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới huyện Tu Mơ Rông giai đoạn 2010-2020; kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tu Mơ Rông; thành 

lập Tổ xây dựng Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với phát triển cây dược 

liệu trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp 

việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

cấp huyện, xã. 

* Đánh giá chung: Trong năm 2020, với tinh thần trách nhiệm cao của các 

cấp, các ngành, tổ chức và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, 

phát triển và đạt được nhiều kết quả chính như sau: Tổng thu ngân sách địa 

phương ngày 20/10/2020 đạt: 380.401 triệu đồng (thu ngân sách trên địa bàn 

đạt: 32.306/52.635 triệu đồng, đạt 61,4% dự toán giao; thu bổ sung từ cấp trên: 

306.445 triệu đồng; thu chuyển nguồn năm 2019 sang 2020: 35.752 triệu đồng; 

thu kết dư năm 2019: 5.898 triệu đồng) đạt 88,1% so với dự toán giao đầu năm; 

ước thực hiện năm 2020 đạt: 502.890 triệu đồng (thu trên địa bàn: 50.990/52.635 

triệu đồng, đạt đạt 96,9%; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 410.250 triệu 

đồng; thu chuyển nguồn năm 2019 sang 2020: 35.752 triệu đồng; thu kết dư năm 

2019: 5.898 triệu đồng); đạt 116,5% dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao 
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đầu năm. Sản xuất nông, lâm nghiệp đang phát triển theo hướng tích cực, từng 

bước đảm bảo một phần nhu cầu lương thực tại chỗ. Một số loại cây trồng lâu 

năm như Cà phê, Bời lời, Hồng Đẳng Sâm đã được chú trọng quan tâm đầu tư  

phát. Sản phẩm chủ lực của huyện được chú trọng đầu tư phát triển; công tác 

chống hạn, chống phá rừng, chống cháy rừng, khai thác tài nguyên, khoáng sản 

trái phép... được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; thương mại, dịch vụ có bước 

phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước được cải 

thiện; các chính sách xã hội được triển khai thực hiện bảo đảm đúng mục đích, 

đối tượng; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện, quy mô trường lớp học 

được mở rộng, nâng cấp; hoạt động văn hóa, thông tin truyền thông thực hiện tốt 

đặc biệt là hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19; mạng lưới y tế từng 

bước được tinh gọn; chất lượng khám, chữa bệnh dần được cải thiện; cải cách thủ 

tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú 

trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

2. Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế như: Công tác 

triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt nhưng kết quả thực 

hiện còn chậm so với mục tiêu đề ra; Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; giáo 

dục toàn diện, học lực của học sinh ở một số nơi có chuyển biến nhưng chưa 

đồng đều. Ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời 

sống chưa phổ biến; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng thực hiện 

nhưng vẫn chưa triệt để; Công tác quản lý bảo vệ rừng tuy được chỉ đạo thường 

xuyên nhưng tình trạng khai thác lâm sản trái phép vẫn xảy ra. 

2.2. Nguyên nhân: 

Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, các ngành có mặt chưa theo kịp 

với yêu cầu thực tiễn; ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, vai trò tham mưu, đề 

xuất của người đứng đầu một số đơn vị chưa cao; nguồn kinh phí thực hiện xây 

dựng nông thôn mới hạn chế, chưa tương ứng với nhu cầu; nhận thức của học sinh 

còn hạn chế, phụ huynh ít quan tâm đến việc giáo dục rèn luyện cho học sinh; thực 

thi công vụ của một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt; sự phối hợp giữa các cơ 

quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa tốt. Ý thức chấp hành 

pháp luật về an toàn giao thông, giữ gìn trật tự trị an, khiếu nại tố cáo ... của một 

bộ phận người dân còn chưa tốt. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

NĂM 2021 

1. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh được đề ra tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh, 

Huyện ủy, HĐND huyện, kế hoạch của UBND huyện. 

2. Các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã: Đẩy mạnh việc triển khai thực 

hiện Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm; thực hiện Kế hoạch 113a-KH/HU của Ban 
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Thường vụ Huyện ủy; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế 

hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, 

Ban Thường vụ Huyện ủy, của Hội đồng nhân dân huyện; tập trung thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về cải thiện môi trường thu hút đầu tư; phát 

triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tập 

trung các nguồn lực; tăng cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây 

trồng và dịch bệnh gia súc, gia cầm; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi gắn với phát triển cây dược liệu thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi; triển khai lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, 

kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2021-2025 trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện 

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 giai đoạn 2021-2025; lập kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy 

hoạch sản xuất nông nghiệp các xã trên địa bàn huyện đối với 4 xã chưa thực hiện 

(Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Măng Ri, Tê Xăng) tăng cường công tác chỉ đạo triển 

khai phương án tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn cho 

nhân dân trong mùa mưa bão..; tăng cường công tác tuần tra, truy quét, nắm bắt 

thông tin để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát 

triển rừng; tăng cường kiểm tra trách nhiệm của các đơn vị chủ rừng, Hạt Kiểm 

lâm; đẩy mạnh việc phát triển cây dược liệu gắn với chế biến trên địa bàn huyện; 

tăng cường bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên (khoáng sản, nguồn nước...); 

tập trung mọi nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới; đẩy nhanh hơn nữa công tác cải cách hành chính; tăng cường phòng chống 

tham nhũng, lãng phí, gian lận thương mại; tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

giữ vững quốc phòng, an ninh; chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp HĐND 

huyện. 

3. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã đề cao trách nhiệm của người 

đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện; nghiên cứu đổi mới 

phương thức chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng 

cao trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. 

Thực hiện nghiêm túc chương trình công tác hàng tháng và năm, cũng như các 

văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện; chủ động kiểm tra, rà soát đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ đã 

được phân công, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành đối với đơn vị, địa phương 

mình quản lý, xử lý trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành 

nhưng không đảm bảo chất lượng, tiến độ,... có biện pháp khắc phục, sửa chữa 

phù hợp, kịp thời. Các đơn vị thực hiện nghiêm công tác rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới theo thẩm 

quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành 

mới. 

4. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, đời 

sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. 

- Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, các chương trình, 
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chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trợ 

giúp xã hội.  

- Tiếp tục củng cố mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và 

y đức của đội ngũ y bác sỹ; làm tốt công tác y tế dự phòng, kịp thời phát hiện và 

ngăn chặn các loại dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.  

- Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; làm tốt công tác 

người cao tuổi, gia đình, thanh thiếu niên, bình đẳng giới, bà mẹ, trẻ em và vì sự 

tiến bộ của phụ nữ.  

5. Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trường lớp; thực hiện các chế độ 

chính sách đối với học sinh, giáo viên. 

6. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt cải cách hành chính. Trong đó, 

trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan liên quan trực tiếp đến thủ tục thu 

hút đầu tư để chấn chỉnh kịp thời những sai phạm nhằm nâng cao chỉ số cạnh tranh 

huyện Tu Mơ Rông. 

7. Thực hiện tốt công tác đối thoại với công dân và giải quyết kiến nghị của 

cử tri. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cấp, các ngành trong việc chấp hành pháp 

luật về khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo 

đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện. Rà soát việc thực hiện kiến nghị, 

kết luận thanh tra, kiểm tra trên địa bàn huyện. 

8. Tăng cường công khai, minh bạch và chủ động cung cấp thông tin kịp 

thời, khách quan về các cơ chế, chính sách, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tình 

hình kinh tế - xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của toàn xã 

hội trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước. 

9. Nâng cao chất lượng phối hợp công tác giữa các phòng ban, nhất là 

trong chuẩn bị, xây dựng các đề án, báo cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ 

của nhiều cơ quan. 

10. Tăng cường quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

Xây dựng lực lượng quân đội, công an trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu 

cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 

đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tổ chức diễn tập khu vực 

phòng thủ cấp huyện; chỉ đạo diễn tập phòng thủ cấp xã theo quy định. 

11. Tăng cường quản lý của Nhà nước về thông tin báo chí; thực hiện 

nghiêm túc kỷ luật phát ngôn. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin và sử 

dụng các tiện ích của mạng Internet, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết 

ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng phương tiện thông tin làm mất an ninh trật 

tự, kịp thời giải quyết kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp 

trên địa bàn. 

12. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt 
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Quy chế làm việc và chương trình công tác của UBND huyện. 

13. Triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. 

 

Trên đây là Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và 

nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện./. 

 
Nơi nhận:                                                                          
- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Ủy ban MTTQ VN huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- Các cơ đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Trung Mạnh 
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