
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TU MƠ RÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số:        Tu Mơ Rông, ngày      tháng      năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công 

tác phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2021 

 

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

huyện và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2021, cụ 

thể: 

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: Tình hình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở 

cơ sở quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021; tình hình thực 

hiện công tác Dân vận quý III và phương hướng, nhiệm vụ công tác Dân vận quý 

IV năm 2021; tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện; tình hình chuẩn bị triển khai chương trình MTQG 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030; Tình hình kê khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021; 

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu nông nghiệp năm 2021; kế hoạch năm 2022 trên 

địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Tình hình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 9 

tháng năm 2021; kết quả khắc phục tồn tại hạn chế kết luận số 547/KL-SNV ngày 

16/3/2021 của sở Nội vụ; tình hình triển khai dạy học tuần đầu tiên năm học 

2021-2022; thành lập Trung tâm Chỉ huy cấp huyện và cơ sở trên địa bàn huyện 

Tu Mơ Rông; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, 

an ninh năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an 

ninh năm 2022; kết quả rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí chi trả tiền điện cho hộ 

nghèo; hộ chính sách xã hội (phần tăng thêm do tăng mức hỗ trợ từ 49.000 

đồng/hộ/tháng lên 51.000 đồng/hộ/tháng) từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2018; 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh trên 

địa bàn huyện phát sinh trong ngày 05 tháng 9 năm 2021; Tiến độ triển khai thực 

hiện các dự án trên địa bàn huyện; Tình hình thực hiện nghị quyết số 01-NQ/HU, 

ngày 7/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh tháng 08 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021; Công tác chỉ đạo 

điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội tháng 8 và nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế - xã tháng 9 năm 2021; 

Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy Kon Tum tại buổi làm 

việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông và Đảng ủy xã Đăk Na; … 
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- 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 tham mưu UBND huyện triển khai kết luận Hội nghị Ban 

Thường vụ Huyện ủy, kỳ họp chuyên đề. 

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý tháo dỡ, cưỡng chế tháo dỡ đối với những 

trạm cân thu mua nông sản đã xây dựng, đang xây dựng dở dang nhưng không 

phù hợp (với quy hoạch, kế hoạch xử dụng đất; quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành; tác động đến môi trường, khu dân cư; quy 

hoạch đấu nối...); hiện tại không đủ thủ tục theo quy định. 

- Ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với cá nhân vi phạm trong 

lĩnh vực đất đai. 

- Chỉ đạo tham mưu UBND huyện Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành của 

UBND huyện và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng và 

nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế - xã tháng tiếp theo; kiến nghị, đề xuất. 

- Phân bổ số tiền từ Quỹ ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện để thực hiện nhiệm vụ đón công dân ở các tỉnh/thành phố có 

dịch Covid-19 về địa phương. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán ngân sách 

địa phương năm 2020. 

- Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. 

- Tổ chức làm việc với Sở Xây dựng tỉnh về kiểm tra thực địa vị trí dự kiến 

mở rộng quy hoạch trung tâm huyện Tu Mơ Rông. 

- Chỉ đạo tham mưu UBND huyện bổ sung, tiếp thu, giải trình một số nội 

dung qua báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện. 

- Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan, Ủy ban 

nhân dân các xã tiếp tục thực hiện rà soát xử lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp 

do Ủy ban nhân dân các xã đang quan lý. 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm và 

UBND các xã kiểm tra công tác trồng, chăm sóc rừng; đánh giá tình hình sinh 

trưởng; tỉ lệ cây sống, chết trên diện tích rừng UBND xã đã trồng trong năm 

2021. 

- Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, các đơn vị chủ rừng tăng cường 

công tác quản lý bảo vệ rừng trước, trong và sau dịp lễ Quốc khánh 02/9 năm 

2021. 

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp rà soát, thống 

kê diện tích Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 

- Làm việc với Đoàn công tác Sở Nông ghiệp và Phát triển nông thôn vể 

thực hiện các chỉ tiêu nông nghiệp năm 2021; kế hoạch năm 2022 trên địa bàn 
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huyện. 

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã triển khai Công điện của Chủ 

tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống, ứng phó bão số 5 và mưa lớn trên địa 

bàn huyện Tu Mơ Rông. 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị liên quan,  UBND các xã rà soát, báo cáo thiệt hại do mưa lũ 

gây ra trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã khẩn trương khắc phục thiệt 

hai do bão số 05 gây ra trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức họp Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

huyện nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống, khắc phục 

thiệt hại do cơn bão số 05 (Bão CONSON) gây ra trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục để 

đánh giá, tháo gỡ những khó khăn trong triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan, 

Ủy ban nhân dân các xã rà soát, kiểm kê, xác định cụ thể diện tích, hiện trạng 

rừng; trên cơ sở đó, xác định ranh giới, cắm mốc, bàn giao cho các chủ rừng, 

cộng đồng dân cư và người dân quản lý, bảo vệ. 

- Tham mưu Thường trực Huyện ủy báo cáo gửi Ban cán sự Đảng tỉnh về 

kết quả rà soát, xử lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp do UBND các xã đang 

quản lý. 

II. Về Văn hóa - xã hội 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông 

báo số 297-TB/TU ngày 11/9/2021; tăng cường thực hiện công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 theo Thông báo số273/TB-VPCP và Công điện số 1356/CĐ-

BYT; tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; giám 

sát xét nghiệm SARS-CoV-2 các điểm và đối tượng nguy cơ trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra thời gian dạy học, công tác chuyên môn của 

giáo viên, nhân viên ngành giáo dục ở các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, 

nhất là ở các điểm trường lẻ. Đồng thời kiểm tra việc triển khai thực hiện công 

tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Xây dựng kế hoạch tổ 

chức diễn tập ứng phó với cấp độ nguy cơ cao về phòng, chống dịch bệnh 

COVID -19 trên địa bàn huyện. 

- Làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh về trao đổi  một  số nội 

dung  liên  quan  công  tác  phối hợp  triển khai Dự án ĐCĐC tập trung tại thôn 

Đăk Kinh 1, xã Ngọk Lây. 

- Tổ chức họp trực tuyến để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-
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19. 

- Chỉ đạo phòng Y tế huyện báo cáo khai báo y tế và xử phạt vi phạm (theo 

Công văn số 2398/UBND-KGVX ngày 14/7/202 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum) thời gian từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00 ngày thứ Tư hàng tuần. 

- Chỉ đạo phòng Lao động -TB&XH huyện báo cáo nhanh tình hình triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông 

(thời gian 15 giờ 00 ngày hàng). 

- Chỉ đạo phòng Dân tộc đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư, báo cáo tổng kết 

quả thực hiện nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len năm 

2020 cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135. 

- Chỉ đạo phòng Y tế về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

về kinh doanh thuốc phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo phòng Y tế tham mưu Kế hoạch tổ chức tập huấn về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các Chốt kiểm 

soát dịch, khu cách ly tập trung và Tổ công tác cộng đồng phòng, chống dịch 

bệnh trên đại bàn huyện. 

- Chỉ đạo, ban hành Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2021 cho trẻ em 

trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin huyện tiếp tục triển khai công tác văn 

hóa, văn nghệ năm 2021. 

- Chỉ đạo phòng Y tế tham mưu Quyết định Ban hành Quy chế làm việc 

của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tu Mơ Rông; Quyết 

định phân công nhiệm vụ thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

COVID-19 huyện Tu Mơ Rông. 

Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát, tổng số biên chế 

được giao, tổng số viên chức hiện có, số viên chức chưa sử dụng, số lượng viên 

chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm của từng đơn vị. 

- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tham mưu UBND huyện 

xây dựng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với cán bộ quản lý lãnh đạo ngành 

giáo dục trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025 (nhiệm vụ UBND huyện đã chỉ 

đạo tại Thông báo số 194/TB-UBND ngày 05/10/2020; phòng Nội vụ huyện đã 

có Công văn số 1017/PNV ngày 04/8/2021). 

- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, tham mưu 

UBND huyện quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất trường lớp học trên địa bàn 

huyện. 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, đánh giá, tổng kết kết quả 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện đã ủy quyền tại Thông 

báo số 97/TB-UBND ngày 19/9/2020 (báo cáo chi tiết số giáo viên, nhân viên đã 

điều động, luân chuyển, tăng cường; vướng mắc, bất cập; dư luận;… kiến nghị 
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đề xuất). Báo cáo gửi về UBND huyện trước ngày 14/9/2021 biết chỉ đạo. 

- Chỉ đạo phòng Y tế tham mưu Quyết định thành lập Tổ giúp việc Trung 

tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tu Mơ Rông. 

III. Về nội chính: 

- Thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý đơn vị sự 

nghiệp, các đơn vị trường học. 

- Triển khai thực hiện cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng do Thanh tra Chính phủ tổ chức phát động; Chỉ đạo triển khai thực hiện 

tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết thủ tục 

hành chính trên địa bàn huyện. 

- Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà 

soát tình hình liên quan đến hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện; tổng hợp 

những khó khăn, vướng mắc tham mưu UBND huyện báo cáo, đề xuất kiến nghị 

gửi Thường trực Huyện uỷ. 

- Kết luận thanh tra về thu chi ngân sách nhà nước công tác chấp hành các 

quy định của pháp luật về quản lý đầu tư các công trình xây dựng cơ bản tại 

UBND xã Tê Xăng. 

- Ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về quản lý tài chính, mua sắm, sử dụng tài sản công và việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng tại UBND xã Đăk Rơ Ông. 

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

XÃ HỘI THÁNG 9 NĂM 2021; NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2021. 

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

XÃ THÁNG 09, 09 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2021  

1. Phát triển các ngành kinh tế 

1.1. Nông, lâm, thủy sản và phát triển các sản phẩm chủ lực: 

- Cây lúa nước vụ Đông Xuân: Đến thời điểm ngày 15/9/2021 nhân dân 

trên địa bàn huyện đã thực hiện gieo cấy được 248,3 ha/355 ha, đạt 69,94% kế 

hoạch tỉnh, huyện giao, Năng suất đạt 30,1 tạ/ha đạt 100% so với kế hoạch tỉnh, 

huyện giao, sản lượng đạt 747,2 tấn; đạt 69,8% so với kế hoạch tỉnh, huyện giao. 

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. Mặt khác, thời gian sản xuất vụ Đông xuân trùng với thời gian thu 

hoạch một số cây trồng sắn, cà phê..., 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. Đồng thời, nhân dân chuyển lao động sang làm một 

số nghề khác và phát triển các loại cây trồng khác có hiệu quả hơn (dược liệu), 
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tuy nhiên vẫn đảm bảo lương thực tại chỗ.  

- Cây vụ mùa: Đến thời điểm ngày 15/9/2021 nhân dân trên địa bàn huyện 

hiện triển khai xuống giống, gieo trồng khi điều kiện thời tiết thuận lợi, đảm bảo 

lịch thời vụ cụ thể:  

+ Cây Lúa nước vụ mùa: Thực hiện đến ngày 15/9/2021 là 1.263,3 

ha/1.270 ha, đạt 99,49% Kế hoạch tỉnh, huyện giao.  

+ Cây lúa rẫy: Nhân dân đã xuống giống được 512,6 ha/585 ha, đạt 87,62% 

so với kế hoạch tỉnh, huyện giao. 

+ Cây Ngô vụ mùa: Nhân dân đã xuống giống được 239ha/340 ha, đạt 

70,3% so với kế hoạch tỉnh, huyện giao. 

- Cây rau, đậu: Thực hiện đến ngày 15/9/2021: 48,9 ha/50ha đạt 80,61% kế 

hoạch tỉnh, huyện giao.  

- Cây sắn (mỳ): Nhân dân đã xuống giống được 2.052,5 ha/1.928 ha, đạt 

106,43% so với kế hoạch tỉnh, huyện giao. 

- Cây cà phê: Thực hiện đến ngày 15/9/2021 xống giống trồng mới được 

38,5ha/3 ha đạt 1.283,3% so với Kế hoạch tỉnh giao và đạt 74% so với Kế hoạch 

huyện giao (52ha). 

- Cây Cao su: Thực hiện đến ngày 15/9/2021: 85,45 ha đạt 80,61% kế 

hoạch giao, diện tích đã có để chăm sóc và khai thác mủ. Ước thực hiện cả năm 

85,45ha đạt 80,61% so với kế hoạch giao, diện tích ước cả năm giảm so kế 

hoạch, nguyên nhân là do một số diện tích cao su trên địa bàn xã bị cháy. 

- Cây cây ăn quả: Thực hiện đến ngày 15/9/2021 là 227 ha/200 ha đạt 

113,5% so với kế hoạch tỉnh, huyện giao.  

- Cây Mắc ca: Thực hiện đến ngày 15/9/2021 là 17 ha, đạt 850% so với kế 

hoạch tỉnh giao (2 ha) và đạt 214,3% kế hoạch huyện giao (7,93 ha). 

- Cây sâm Ngọc Linh: Kế hoạch phát triển trồng mới cây Sâm Ngọc Linh 

trong dân là 7,2 ha, hiện nay nhân dân đã trồng được 5,454 ha đạt 75,75% kế 

hoạch nâng tổng số diện tích phát triển trong dân lên 33,7ha1, diện tích người dân 

liên kết trồng 134,53ha.  

Kế hoạch năm 2021 phát triển trồng mới Sâm Ngọc Linh trong doanh 

nghiệp là 482,2 ha là khó thực hiện, lý do theo số liệu thống kế (Công văn số 

1478/SNN-KH, ngày 09/06 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn) năm 2021 các Công ty chỉ sản xuất được khoảng 2.230.000 cây giống/năm 

(tương đương với 223 ha, từ 8.500-10.000 cây/ha); Do vậy khó có khả năng các 

doanh nghiệp đạt được 482,5 ha theo chỉ tiêu giao. Ước thực hiện năm 2021 đạt 

46,25% (223 ha trồng mới). 

- Cây dược liệu khác: Kế hoạch trồng mới năm 2021 là 530 ha (nâng tổng 

số diện tích toàn huyện lên 1.050 ha), trong đó: Phát triển trồng mới trong dân: 

                                                           
1 Theo số liệu thống kế tại Công văn số 1478/SNN-KH, ngày 09/06/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 
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Kế hoạch trồng mới trong dân năm 2021 là 174 ha, hiện nay nhân dân đã xuống 

giống được 196,6ha/174 ha (đạt 112,99% so chỉ tiêu); trong đó Diện tích Sơn Tra 

trồng kết hợp trồng rừng là 130,23ha. Tuy nhiên, diện tích Đảng Sâm và một số 

dược liệu khác đạt thấp nguyên nhân các cây dược liệu phù hợp với thổ nhưỡng, 

năng suất khá cao, dễ mở rộng phát triển diện tích, tuy nhiên không có thị trường 

tiêu thụ (Đương quy, Bo bo), một số cây có thị trường tiêu thụ như (Đảng sâm, 

Sơn tra, Ngũ vị tử , sa nhân, lan kim tuyến…) nhưng chưa có kinh phí để bố trí 

giống, giá giống khá cao (nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia 

chưa được phân bổ); huyện đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ sản xuất, sau khi có 

nguồn vốn giao sẽ chỉ đạo triển khai phát triển diện tích (cây Đẳng Sâm trồng 

quanh năm).  

+ Phát triển trong doanh nghiệp: Nhằm thu hút các doanh nghiệp vào đầu 

tư, liên kết, chế biến và tiêu thụ sản phẩm dược liệu trên địa bàn huyện, do vậy 

năm 2021 huyện Tu Mơ Rông giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển cây dược liệu cho 

các doanh nghiệp là 356 ha, tuy nhiên các doanh nghiệp vào tìm cơ hội đầu tư lập 

dự án từ năm 2020 (Công ty TNHH CAPELLA GROUP, Công ty TNHH SX TM 

Hương Đất, Hợp tác xã Farm, Công ty TNHH Gingseng Việt Nam, Hợp tác xã 

Thảo dược TMDV Quốc Nguyễn.…) nhưng do ảnh hưởng dịch covid - 19 và một 

số vướng mắc chưa được tháo gỡ để đầu tư phát triển diện tích mới, đẩy mạnh 

liên kết trồng, thu mua, chế biến sâu. Cho nên chỉ tiêu giao cho doanh nghiệp vào 

đầu tư phát triển cây dược liệu là khó thực hiện trên địa bàn huyện (ngoài 03 xã 

Ngọk Lây, Ngọk Yêu, Đăk Na là có khả năng đạt được chỉ tiêu giao cho doanh 

nghiệp, Hợp tác xã). Ước thực hiện đến năm 2021 đạt 42,13% (khoảng 150 ha 

trồng mới). 

- Tình hình chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có là 67.757 con. 

Trong đó: Đàn trâu: 6.697 con, lũy kế đến kỳ báo cáo 8.014/7.900 con đạt 

101,44% kế hoạch tỉnh giao và đạt 99,4% KH huyện giao (8.060 con). Đàn bò: 

8.608 con lũy kế đến kỳ báo cáo 10.269/9.850 con đạt 104,25% kế hoạch tỉnh 

giao và đạt 101,2% KH huyện giao2 (10.147 con). Đàn heo: 8.768 con lũy kế đến 

kỳ báo cáo 15.525/8.685 con 178,75% kế hoạch tỉnh giao và đạt 133,38% KH 

huyện giao (11.640 con). Đàn gia cầm: 43.994 con, lũy kế đến kỳ báo cáo 

59.618/46.444 con, đạt 128,37% KH huyện giao.  

- Diện tích nuôi trồng thủy sản ao hồ nhỏ: 28,6/10 ha đạt 286% kế hoạch 

tỉnh giao và đạt 115,8% so với kế hoạch huyện giao (24,7 ha). 

- Dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm:  

Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi: Lở mồm long móng Tổng số gia súc mắc 

bệnh là 51 con, gồm 39 con bò, 12 con trâu. Tổng số gia súc chết, tiêu hủy theo 

quy định là 09 con. Dịch bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trâu, bò phát sinh tại 6 

xã với 53 con, chưa có trường hợp chết, số gia súc mắc bệnh được điều trị, chăm 

sóc khỏi về triệu chứng lâm sàng là 48 con. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị 

chuyên môn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai các biện pháp phòng chống 

                                                           
2 Số trâu, bò bán ra trong 9 tháng đầu năm. 
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dịch như khoanh vùng, phun thuốc diệt côn trùng (ruồi, muỗi, ve, mòng...) truyền 

lây bệnh, phun hóa chất KTTĐ, rải vôi bột tại ổ dịch; tiêm vắc xin cho cho trâu, 

bò vùng dịch và tất cả các xã trên địa bàn huyện, tuy nhiên, tỷ lệ tiêm đạt 56,17% 

tổng đàn. 

* Lâm nghiệp  

- Công tác triển khai trồng mới và tái sinh diện tích rừng năm 2021: UBND 

huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện triển khai phương án tái sinh 

đã được phê duyệt; Công tác trồng rừng được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến 

độ, về tiến độ trồng rừng đạt: 348,65 ha/200ha đạt 174,32% kế hoạch tỉnh giao và 

đạt 116,2% chỉ tiêu kế hoạch huyện giao (Trong đó; trồng rừng tập trung theo dự 

án là: 280,9ha, Người dân trồng ngoài dự án là: 67,75 ha). Tổng số cây trồng 

phân tán trên địa bàn huyện là 58.532 cây, quy đổi ra diện tích khoảng 58,532 ha3 

đạt 117,06% so với chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao4. 

- 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. Thực hiện 9 tháng đầu năm đến ngày 15/9/2021 

đã tổ chức tuyên truyền thực hiện ở các cấp được 165 cuộc/8.634 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; Thực hiện 

trong 9 tháng đầu năm đến ngày 15/9/2021 đã tổ chức truy quét được 396 

cuộc/4.269 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 9 tháng đầu năm đến ngày 15/9/2021, 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, chỉ đạo các 

đơn vị, các trạm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thường xuyên theo dõi 

diễn biến về cháy rừng để chủ động trong công tác phòng cháy. 

- Tình hình phát hiện, xử lý vi phạm:  

                                                           
 3 Điều chỉnh giảm so với báo cáo ngày 06/8/2021. Lý do giảm là điều chỉnh số lượng 87.000 cây thông các hộ dân trên địa bàn các 

xã (Đăk Hà, Tê Xăng và Măng Ri, Văn Xuôi) mua của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện để trồng từ hình thức trồng cây phân tán sang 
hình thức trồng rừng tập trung. 

 4 Quyết định số 469/QĐ-UBND, ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trồng 01 tỷ cây 

xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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+ Phát hiện: Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã phát hiện: 07 vụ 

vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó: Vi phạm về hành vi Phá rừng trái pháp luật: 

04 vụ; tổng diện tích bị thiệt hại: 18,256 ha rừng tự nhiên(5). Vi phạm về hành vi 

tàng trữ lâm sản trái pháp luật: 01 vụ; số lượng 12 hộp gỗ xẻ, chủng loại Cáng lò, 

nhóm VI; khối lượng 1,310 m3 (quy tròn 2,096 m3). Vi phạm về hành vi vận 

chuyển lâm sản trái pháp luật: 01 vụ; số lượng 06 hộp gỗ xẻ, chủng loại Giổi, 

nhóm III; khối lượng 1,728 m3 (quy tròn 2,764 m3). Vi phạm về hành vi khai thác 

rừng trái pháp luật: 01 vụ, khối lượng 13,088 m3 (gỗ tròn và quy tròn). 

+ Xử lý vi phạm: Trong 9 tháng đầu năm đến ngày 15/9/2021 trên địa bàn 

huyện Tu Mơ Rông đã thực hiện xử lý 14 vụ, trong đó: Xử lý hành chính: 01 vụ 

về hành vi tàng trữ lâm sản trái pháp luật; tang vật tịch thu theo quyết định là 

1,310 m3 gỗ xẻ (quy tròn 2,096 m3). Xử lý hình sự: 05 vụ, trong đó: 04 vụ về tội 

Hủy hoại rừng với tổng diện tích là 18,367 ha(6);  01 vụ về tội “Vi phạm quy định 

về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, khối lượng gỗ khai thác trái phép 13,088 

m3(7). 

+ Xử lý khác: 08 vụ (07 vụ phá rừng trái pháp luật hết thời hiệu xử lý hành 

chính và chuyển hồ sơ 01 vụ vi phạm về hành vi vận chuyện lâm sản trái pháp 

luật; số lượng 06 hộp gỗ xẻ, chủng loại Giổi, nhóm III; khối lượng 1,728 m3 có 

dấu hiệu tội phạm và chuyển cho cơ quan CSĐT Công an huyện xử lý).  

+ Số vụ vi phạm tiếp tục thụ lý hồ sơ để xử lý: 04 vụ. 

1.2. Công nghiệp - Xây dựng 

- Giá trị sản xuất công nghiệp: Đến ngày 15/9/2021 trên địa bàn huyện sản 

lượng khai thác điện là: 74,059 triệu kwh; sản lượng khái thác khoáng sản (cát, 

đá, sỏi các loại): 4.003m3. Trong 9 tháng đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo các 

đơn vị chuyên môn, địa phương kiểm tra, xử lý, việc thi công, xây dựng các công 

trình, quản lý trật tự xây dựng nhà ở tại khu trung tâm hành chính - chính trị 

huyện đảm bảo đúng theo quy hoạch được duyệt; triển khai công tác phòng, 

chống dịch covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn huyện; tiếp nhận và 

xử lý việc cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư, cá nhân khi có yêu cầu. 

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

bàn huyện một số công trình thủy điện đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào 

sử dụng cụ thể; có 6 công trình8; Công trình thủy điện đang được đầu tư và xây 

                                                           
 5 03 vụ xảy ra trên lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông quản lý thuộc địa giới hành chính xã Tu Mơ Rông với 
tổng diện tích: 17,851 ha; 01 vụ xảy ra trên lâm phần do hộ gia đình quản lý tại địa bàn xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông với diện tích: 0,405 

ha. 

 6 Vụ thứ 1: Vụ việc được phát hiện ngày 04/12/2020  (Hạt Kiểm lâm huyện tiếp nhận ngày 08/12/2020); địa điểm: Khoảnh 4, tiểu 
khu 264; diện tích 5.166 m2. Vụ thứ 2: Vụ việc phát hiện ngày 18/12/2020 (Hạt Kiểm lâm huyện tiếp nhận ngày 28/12/2020); địa điểm: tại 

Khoảnh 1 và 2, tiểu khu 263; diện tích 28.638 m2. Vụ thứ 3: Vụ việc phát hiện ngày 05/01/2021 (Hạt Kiểm lâm huyện tiếp nhận ngày 

18/01/2021); địa điểm: tại Khoảnh 3, 8 và 10, tiểu khu 264; diện tích 43.672 m2. Vụ thứ 4: Vụ việc phát hiện ngày 11,15/01/2021 (Hạt Kiểm 
lâm huyện tiếp nhận ngày 26/01/2021); địa điểm: 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. 

 7 Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06-QĐ/KTVAHS-KL, ngày 28/5/2021 của Hạt Kiểm lâm Tu Mơ Rông về tội “Vi phạm quy 
định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. 

8 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). 
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dựng có 03 công trình9. 

- Tình hình quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện: Hiện nay trên 

địa bàn huyện có 02 đơn vị được UBND tỉnh đã cấp giấy phép khai thác10, 01 

đơn vị được UBND tỉnh cấp phép khai thác tận dụng khoáng sản trong phạm vi 

công trình11. Các đơn vị trên đều chấp hành tốt các quy định, thực hiện tốt nghĩa 

vụ về thuế và đảm bảo thực hiện xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy 

định.  

1.3. Thương mại - Dịch vụ 

- Tổng mức hàng hóa bán lẻ: Tổng giá trị lưu chuyển hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ tính đến thời điểm 15/9/2021 là: 29.116 triệu đồng. Trong 9 tháng 

đầu năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp tục thực 

hiện việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng kém chất lượng đồng thời thực hiện các biện pháp đảm bảo cung cầu 

hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch 

covid-19 không có mặt hàng tăng giá đột biến, đảm bảo nhu cầu mua sắm và tiêu 

dùng của nhân dân trên địa bàn huyện.   

1.4. Thu, chi ngân sách: 

- Thu ngân sách: Thu ngân sách ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến 

15/9/2021 đạt: 269.126/305.329 triệu đồng, đạt 88,14% so với dự toán giao; 

Trong đó: 38.169/40.410 triệu đồng đạt 94,45% so với dự toán tỉnh, huyện giao 

đầu năm (thu ngân sách địa phương được hưởng đạt: 31.040/32.519 triệu đồng, 

đạt: 95,45% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm); thu bổ sung từ ngân sách 

cấp trên: 189.554 triệu đồng, thu chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021: 39.483 

triệu đồng, thu kết dư: 1.920 triệu đồng. Dự kiến thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn 3 tháng cuối năm đạt 100% kế hoạch theo dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm. 

- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương tính đến ngày 15/9/2021 

là: 215.844/297.438 triệu đồng, đạt 72,56% so với dự toán tỉnh, huyện giao. Ước 

thực hiện cả năm chi ngân sách địa phương đạt 100% so với kế hoạch tỉnh, huyện 

giao. 

- Công tác nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý ngân sách địa phương: 

UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương; rà soát cắt giảm các khoản chi 

thường xuyên không cần thiết (hội nghị, đi công tác, tiếp khách....) để cơ cấu lại 

hợp lý và hiệu quả theo điều hành của Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh. Kiểm 

tra chặt chẽ việc kê khai thuế; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý thu 

thuế; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu thuế nhất là các khoản thu 

liên quan đến đất đai, tài nguyên, khai thác khoáng sản... Đồng thời, chỉ đạo 

phòng, ban, ngành chuyên môn thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, 

                                                           
9 Thủy điện Đăk Psi 1 (4MW), xã Tê Xăng; Thủy điện Đăk Psi 2 (3,4MW), xã Tê Xăng và công trình Thủy điện thượng Đăk Psi, xã 

Ngọk Yêu (9 MW). 

10 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; 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 

11 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. 
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thực hiện nghiêm giao ban thường kỳ khối tài chính tỉnh, huyện hàng quý theo kế 

hoạch. 

- Tình hình và kết quả xử lý nợ đọng thuế tính đến ngày 15/9/2021: Tổng 

số nợ thuế trên địa bàn huyện: 2.536 triệu đồng, trong đó số nợ năm 2020 chuyển 

sang năm 2021 là 699,4 triệu đồng (Nợ khó thu 108 triệu đồng)12 và nợ phát sinh 

năm 2021 là: 1.836,6 triệu đồng. Số nợ đã thu lũy kế: 1.760,7 triệu đồng, trong đó 

số nợ của năm 2020 đã thu được 589,3 triệu đồng (nợ khó thu: 78,8 triệu đồng), 

số nợ thuế của năm 2021 đã thu: 1.171,4 triệu đồng. Để tiếp tục thu hồi nợ đọng 

thuế trong thời gian tới: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực 

số 2 tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người nộp thuế trong việc thực 

hiện nghĩa vụ thuế với NSNN. Thực hiện đồng thời nhiều giải pháp đôn đốc thu 

nợ, cưỡng chế nợ thuế nhằm thu hồi nợ vào NSNN đối với nhóm nợ có khả năng 

thu. Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thực hiện xóa nợ theo quy định 

của Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đối với nhóm nợ khó thu. Chủ 

động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn để nắm thông tin 

và thực hiện thu hồi nợ thuế theo quy định 

1.5. Đầu tư phát triển: Tổng kế hoạch vốn giao đến 15/9/2021: 85.027 

triệu đồng (trong đó: Ngân sách huyện: 46.231 triệu đồng, bao gồm: kế hoạch 

vốn năm 2021: 22.730 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2020 chuyển nguồn sang 

năm 2021: 23.501 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 38.795 triệu đồng). Thực hiện giải 

ngân tính đến ngày 15/9/2021: 59.260 triệu đồng đạt 70% so với kế hoạch vốn 

(trong đó: Ngân sách huyện: 37.719,1 triệu đồng: giải ngân kế hoạch vốn năm 

2021: 14.362,1 triệu đồng, chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021: 23.357 triệu 

đồng; Ngân sách tỉnh: 21.541 triệu đồng). Ước thực hiện giải ngân năm 2021 đạt 

100% so với kế hoạch. 

- Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản: Tính đến thời điểm hiện tại 

trên địa bàn huyện không phát sinh nợ đọng. 

1.6. Tín dụng tiền tệ 

Tổng vốn huy động, tổng doanh số cho vay, tổng dư nợ (trong đó: ngắn 

hạn; trung và dài hạn), tình hình nợ xấu đến ngày 15/9/2021: Tổng dư nợ các 

chương trình tín dụng chính sách là 249.205 triệu đồng, tăng 13.701 triệu đồng13 

so với 31/12/2020, với trên 5 nghìn khách hàng dư nợ, thông qua 137 Tổ 

TK&VV. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt 5,82%, từ đó đã góp phần quan trọng 

trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội 

và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, cụ thể: Từ vốn vay tín dụng chính 

sách đã tạo điều kiện cho trên 800 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn vay, 94 

lao động được tạo việc làm. Hiệu quả đầu tư như sau: Trâu, bò 956 con; Trồng 

sâm Ngọc Linh 3.977 cây; xây dựng được 189 công trình nước sạch, vệ sinh ở 

nông thôn... 

1.7. Thu hút đầu tư phát triển 
                                                           

12 Chủ yếu là nợ thuế giá trị gia tăng của khách lai và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn. 

13 Các chương trình tín dụng chính sách tăng so với đầu năm: Cho vay hộ nghèo tăng 3,8 tỷ đồng; cận nghèo 1,7 tỷ đồng; Hộ 

SXKD vùng khó khăn 5,6 tỷ đồng; Cho vay Quỹ Quốc gia về việc làm 2 tỷ đồng … 
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- Trong những năm qua UBND huyện đã đặc biệt chú trọng làm tốt công 

tác quy hoạch, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội, tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, huyện tập trung 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính14, vận dụng các chính sách hỗ trợ của tỉnh 

để kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong 9 tháng đầu 

năm 2021, tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc, góp 

phần cải thiện năng lực cạnh tranh. Số lượng các nhà đầu tư, các Doanh nghiệp 

quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư và thực hiện đầu tư trên địa bàn ngày càng 

tăng15; thực hiện đẩy mạnh xúc tiến giới thiệu các sản phẩm có tính đặc trưng của 

huyện Tu Mơ Rông đến rộng rãi công chúng trong và ngoài tỉnh đến gian hàng 

kết nối giao thương mại trực tuyến, qua các cửa hàng trưng bày tại Đà Nẵng, 

Thành phố Kon Tum và các địa phương khác, ... Tuy nhiên công tác thu hút đầu 

tư trên địa huyện vẫn còn nhiều khó khăn, chưa đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư. 

Nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố về địa hình nhiều đồi núi, bị chia cắt, địa bàn 

xa xôi, làm phát sinh chi phí vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm, kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt các tuyến đường giao thông kết nối liên vùng 

sản xuất hàng hóa tại trung tâm các xã, thôn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Bên 

cạnh đó, nguồn lao động còn nhiều hạn chế, tỷ lệ lao động phổ thông cao, thiếu 

lao động có chuyên môn và nghiệp vụ giỏi, thiếu tính kỷ luật trong lao động. 

- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị và UBND các xã tạo tạo điều kiện để các doanh nghiệp đóng chân 

trên địa bàn hoạt động thuận lợi, bên cạnh đó kịp thời nắm bắt và giải quyết 

những vướng mắc khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong mùa dịch.  

1.8. Hộ kinh doanh và Hợp tác xã.  

Tình hình cấp giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh và hợp tác xã: Từ đầu 

năm đến ngày 15/9/2021 trên địa bàn huyện đã thực hiện cấp mới và thay đổi cho 

42 hộ kinh doanh; thành lập mới 04 hợp tác xã nâng tổng số HTX trên địa bàn 

huyện là 22 Hợp tác xã (trong đó 01 HTX giải thể, 01 HTX bỏ địa chỉ kinh doanh 

                                                           
14 Theo kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 tại 

Công văn 2929/UBND-TTHCC, ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Kon Tum thì UBND huyện Tu Mơ Rông được đánh giá xếp loại xuất sắc. 
15 Một số dự án đang được triển khai đầu tư: 02 công trình thủy điện đang đầu tư xây dựng: Thủy điện Đăk Psi 1 (4MW); Thủy điện 

Đăk Psi 2 (3,4MW). 

- Một số dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư, cụ thể: điều chỉnh chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Cửa hàng xăng dầu Đăk Tờ Kan của Công ty TNHH MTV Nguyễn Văn Thành Kon Tum; 

Khu trụ sở phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông cấp cho công ty cổ phần rượu sâm 
Ngọc Linh Kon Tum; điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã 

Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho Hợp tác xã Dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông;… và một số dự án đã được UBND tỉnh thống 

nhất giới thiệu khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Hawee Năng lượng; Hiệp hội Mắc ca Việt Nam; 
Công ty cổ phần Thành Đạt Kon Tum TH; Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản Fam; … 

- UBND huyện đã thống nhất giới thiệu vị trí cho 9 công ty khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư gồm:  1. Công ty TNHH CAPELLA 

GROUP nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch “khu trồng và phát triển dược liệu” tại 7 xã trên địa bàn huyện gồm: Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Văn 
Xuôi, Ngọk Yêu, Ngọk Lây, Tê Xăng, Măng Ri; 2. Tập đoàn TH về khảo sát lập quy hoạch vùng để phát triển kinh tế rừng, kinh tế du lịch 

sinh thái, nghỉ dưỡng trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng rừng và đất đai tại 4 xã trên địa bàn huyện gồm: Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Na, 

Đăk Sao; 3. Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm xuất nhập khẩu Miền Tây nghiên cứu, lập và đầu tư dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu 
dứa MD2, xây dựng và vận hành nhà máy chế biến nông sản để xuất khẩu tại các xã Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Na, Đăk Hà; 4. 

Tập đoàn Mavin khảo sát tìm kiếm có hội đầu tư Dự án tổ hợp chăn nuôi và chế biến xuất khẩu quy mô siêu lớn (Mega Farm) tại các xã xã 

Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao và Đăk Na. 5. Công ty CP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi về việc xin giới thiệu vị trí lập dự án đầu tư 
Nhà máy SX tinh bột sắn biến tinh Tu Mơ Rông; 6. Hợp tác xã Farm: Dự án: Tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao và triển khai dự án trông cây 

dược liệu dưới tán rừng, 7. Công ty TNHH Gingseng Việt Nam -  Dự án: Thuê rừng để quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng sản xuất kinh doanh 

rừng bền vững kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng và phát triển du lịch sinh thái và nhiều nhà đầu tư khác đang tìm hiểu cơ hội đầu tư 
tại huyện qua nhiều kênh thông tin; 8. tổ chức giới thiệu vị trí đất cho Công ty Chăn nuôi Phú Riềng khảo sát lập dự án đầu tư trang trại chăn 

nuôi khép kín công nghệ cao trên địa bàn các xã Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao; 9. giới thiệu địa điểm đất thực hiện dự án “Phát triển 

vùng nguyên liệu Sâm dây và các loại dược liệu địa phương đạt tiêu chuẩn hữu cơ” cho công ty TNHH SX TM DV Hương Đất, … 
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không liên lạc được) với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 76,631 tỷ đồng và 286 

thành viên. Có 8 Hợp tác xã bước đầu có doanh thu, có 03 HTX có kê khai thuế 

tuy nhiên chưa có các hoạt động sản xuất cụ thể và 8 HTX mới thành lập nên 

chưa có lợi nhuận.  

1.9. 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 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.  

- Tiếp tục bổ sung, đầu tư các hạng mục theo đề nghị của Sở VHTT tỉnh để 

hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch tại xã Đăk Na, ngoài Thác Siu 

Puông, Thác Siu Mô Nam, ở đây còn là vùng có diện tích Ngũ Vị tử khá lớn; 

vùng trồng Sâm Ngọc Linh, vùng có cây lá đỏ tương tự cây Phong lá đỏ (cây 

Long Tum Vắt) … Làm việc và thống nhất với Sở VHTT&DL để thống nhất tiếp 

tục rà soát và kiến nghị công nhận điểm du lịch tại Khu Căn cứ Tỉnh ủy, Làng Pu 

Tá xã Măng Ry và thác Đa tầng Tea Proong xã Tê Xăng… 

- 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 (kết quả 6 tháng đầu năm 

2021 được tỉnh đánh giá loại xuất sắc).  

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

tiến giới thiệu các sản phẩm đến gian hàng kết nối giao thương trực tuyến, qua 

các cửa hàng trưng bày tại Đà Nẵng, thành phố Kon Tum và các địa phương 

khác, ... 

2. Xây dựng nông thôn mới; Công tác quản lý tài nguyên; phòng, 

chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Bố trí, 

sắp xếp, ổn định dân cư: 

2.1. Xây dựng nông thôn mới 

- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình 

nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện16 nhằm chỉ đạo các xã, các đơn vị có 

liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung thuộc chương trình nông 

thôn mới nhằm đạt mục tiêu đề ra. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 28-KL/TU ngày 06/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông về tình hình kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020, Ủy 

ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng với Ủy ban nhân dân 

các xã tổ chức rà soát và điều chỉnh một số nội dung thực hiện chương trình nông 

thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện, trong đó mục tiêu các xã phấn đấu đến 

cuối năm 2021, mỗi xã tăng ít nhất 3 tiêu chí17. Theo đó, Phấn đấu đến cuối năm 

2021, toàn huyện có 01 xã đạt 17 tiêu chí (xã Ngọk Yêu); 03 xã đạt 16 tiêu chí 

(Đăk Sao, Tu Mơ Rông và Tê Xăng); 04 xã đạt 15 tiêu chí (Đăk Rơ Ông, Ngọk 

Lây, Đăk Tờ Kan và Văn Xuôi); 02 xã đạt 14 tiêu chí (Măng Ri và Đăk Hà); 01 

xã đạt 13 tiêu chí (Đăk Na). 

- UBND huyện đã chỉ đạo Ban chỉ đạo, các đơn vị phụ trách tiêu chí nông 

thôn mới tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chương 

trình nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện nhằm chỉ đạo các xã, các đơn 

vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung thuộc chương trình 

nông thôn mới nhằm đạt mục tiêu đề ra. Chỉ đạo các cơ quan thành viên ban chỉ 

đạo phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thường xuyên tuyên truyền các văn bản 

chỉ đạo, chính sách liên quan đến chương trình nông thôn mới đến các tầng lớp 

nhân dân. 

- Tổ chức lễ ra quân đầu xuân Tân Sửu năm 2021; UBND huyện ban hành 

văn bản chỉ đạo việc phát động tổ chức ra quân đầu xuân18, đồng thời phân công 

lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự và chỉ đạo lễ 

                                                           
16 Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc triển khai thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2021 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông 

17 Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch 

triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2021  
18 Kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 29/01/2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông 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. 
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phát động ra quân đầu xuân tại các xã trên địa bàn huyện19. Văn phòng Điều phối 

huyện hướng dẫn các xã  nội dung chuẩn bị cho việc tổ chức ra quân đầu xuân20. 

- Kết quả lễ ra quân đầu xuân: Ngày 19 tháng 02 năm 2021 (nhằm ngày 

mồng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu) trên địa bàn huyện có 11/11 xã đồng loạt tổ 

chức lễ ra quân đầu xuân thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới gắn với chỉnh trang các điểm dân cư nông thôn. Có 09 thôn được chọn làm 

điểm của 09 xã; riêng huyện chọn thôn Đăk Dơn, xã Măng Ri và khu vực trung 

tâm xã Đăk Na làm điểm phát động cho toàn huyện. Toàn huyện có 86 công trình 

được tổ chức ra quân đầu xuân, với 6.445 người dân tham gia nạo vét cống rãnh, 

phát quang đường làng ngõ xóm, đào hố rác; mở rộng các tuyến đường đi khu sản 

xuất; nạo vét kênh mương thủy lợi, trồng hoa và cây xanh, sửa chữa hệ thống 

điện 21. 

- Kết quả quả đạt được theo tiêu chí về nông thôn mới: Ban Chỉ đạo huyện 

đã ban hành kế hoạch đánh giá tiêu chí nông thôn mới năm 2021. 

2.1. Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư 

 - Công tác quản lý Nhà nước về đất đai: UBND huyện triển khai kế hoạch 

số 06/KH-UBND ngày 14/01/2021 về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất 

đai, khoáng sản, môi trường và tài nguyên nước năm 2021 trên địa bàn huyện Tu 

Mơ Rông. Đồng thời có văn bản đề nghị rà soát, thu hồi đối với các diện tích đất 

đã giao cho tổ chức, cá nhân nhưng hiện nay không còn sử dụng để thu hồi, trả về 

cho địa phương quản lý theo quy định. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ đo đạc địa 

chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, hiện nay đã triển 

khai đo đạc địa chính, chính quy 11/11 xã, đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên 

môi trường tổ chức phúc tra kết quả đo đạc 6/11 xã. Trong 9 tháng đầu năm 2021 

trên địa bàn huyện có tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý là 115 trường hợp22.  

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định canh, tái định 

cư: Trên địa bàn huyện có 7 dự án liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, 

hiện UBND huyện đang chỉ đạo thực hiện theo quy trình và phối hợp với các 

ngành, đoàn thể, UBND các xã vận động và lấy ý kiến thực hiện phương án bồi 

thường dự án23. Đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện Dự án bố trí, sắp xếp 

dân cư ở vùng thiên tai tại 3 xã Tê Xăng, Tu Mơ Rông, và xã Đăk Na24 đảm bảo 

                                                           
19 Công văn số 199/UBND-NN ngày 04/02/2021 đề nghị Thường trực Huyện ủy chỉ đạo lễ ra quân đầu xuân thực hiện chương trình 

nông thôn mới năm Tân Sửu 2021. 

20 Hướng dẫn số 01/HD-VPĐP, ngày 21/01/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện về việc hướng dẫn nội dung tổ 
chức lễ phát động ra quân đầu xuân Kỷ Hợi năm 2019 thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

21 Nạo vét cống rãnh, phát quang đường làng ngõ xóm; đào đắp, mở rộng các tuyến đường đi khu sản xuất; nạo vét kênh mương 

thủy lợi: 126,225 km. Sửa chữa nước sinh hoạt: 04 công trình. Đào hố rác tại khu vực công cộng và nhà dân: 66 cái. Trồng hoa, cây xanh khu 
vực nhà rông và các điểm công cộng trong thôn: 13 công trình. Sửa chữa điện nhà dân và dọc đường nội thôn: 01 công trình. Duy tu, bảo 

dưỡng cầu treo: 03 cái. 

22 Trong đó: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nhận lần đầu: 12  giấy chứng 
nhận;  Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 36 giấy chứng nhận; Đăng ký biến động, đính chính: 19 giấy chứng nhận; Đăng ký thế chấp: 25 

trường hợp; Xóa đăng ký thế chấp: 12 trường hợp; Cấp đổi, cấp lại: 01 trường hợp; Chuyển mục đích: 08 trường hợp; Tách thửa, hợp thửa: 02 

trường hợp. 
23  Đã chuyển Ban dân vận dự án đường giao thông Đăk Văn 2_Đăk Văn 3 (đã có quyết định phê duyệt giá đất của tỉnh). 06 công trình 

còn lại hiện tại huyện đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất cụ thể để trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Kon Tum phê 

duyệt (hiện nay đơn vị tư vấn đã thực hiện xong chứng thư thẩm định giá đất 03/06 công trình, 03 công trình còn lại tư vấn đang thực hiện). 
Dự kiến quý II/2021 sẽ hoàn tất các thủ tục này. 

24 Hiện nay, Dự án tái định cư tại thôn Tu Thó đã di dời được 66/139 hộ; các thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông đã tiến hành bàn giao 

mặt Bằng; thôn Ba Ham xã Đăk Na đang tiến hành san ủy mặt bằng.   
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tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn theo đúng quy định, chú trọng việc 

xây dựng hạ tầng khu tái định cư, khu tái định canh cho người dân có đất bị thu 

hồi để ổn định đời sống, có phương án hỗ trợ để ổn định đời sống cho người dân. 

2.2. Công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu. 

- UBND huyện đã ban hành Quyết định về phương án ứng phó thiên tai 

năm 2021 và phương án phòng chống hạn hán trên địa bàn huyện25. Đến thời 

điểm 15/9/2021 trên địa bàn huyện chưa xảy ra hạn hán đối với sản xuất cũng 

như nước sinh hoạt.  

- Triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

năm 2021, tiếp tục nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, nhất là ở cơ sở, 

phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ” để chỉ đạo, ứng phó kịp thời, hiệu quả, 

giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai, sự cố; Đặc biệt chủ động xây dựng kịch bản 

sơ tán dân cư để ứng phó với thiên tai trong tình huống dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp. 

- Về tình hình PCTT-TKCN: Trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện 

chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 5 (từ ngày 10/92021-13/9/2021) gây ra, 

thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 10,751 tỷ đồng, trong đó: Thiệt hại về người: 

01 người chết; Thiệt hại về chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản: 06 con26 (trong đó có 

02 con trâu và 01 con bò trên 6 tháng tuổi); Tổng diện tích sản xuất bị thiệt hại 

gồm: 0,16 ha cà phê và 6,876 ha lúa27; Tổng số ao cá bị thiệt hại: 0,034 ha ao 

cá28; Thiệt hại về thủy lợi: Có 4 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng29; Thiệt hại về 

giao thông: Có 7/11 xã bị thiệt hại về giao thông30, trong đó 05 đường liên thôn, 

01 đường nội thôn, 03 đường đi khu sản xuất, tuyến đường Tu Mơ Rông đi Ngọk 

Yêu: Tại Km00 - Km2 bị sạt lở taluy âm chiều dài khoảng 10m, tại Km00+500 bị 

                                                           
25 Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND huyện về phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai năm 2021; Quyết định 

số 92/QĐ-UBND, ngày 09/02/2021 của UBND huyện về việc Quyết định phê duyệt Phương án phòng chống hạn hán năm 2021 trên địa bàn 
huyện 

26 Xã Đăk Sao: thiệt hại 03 con trâu, 02 con bò,  Xã Đăk Tờ Kan: 01 con bò. 

27 Xã Đăk Tờ Kan: 5 ha lúa;  xã Đăk Sao: 0,286 ha lúa, xã Đăk Rơ Ông: 1,3 ha lúa, xã Đăk Na 0,2 ha lúa.  Xã Văn xuôi 0,09 ha 
lúa. 

28 Xã Đăk Tờ Kan: 0,03 ha ao cá; Xã Đăk Sao: 0,004 ha ao cá. 

29 1. Xã Đăk Na: Công trình Thủy lợi Măng Tá (tỉnh quản lý) được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khắc phục sửa chữa do 
cơn bão số 9 năm 2020, hiện đã ngập toàn bộ đầu mối, khả năng đất đá vùi lắp cửa lấy nước; 2. Xã Đăk Tờ Kan: Thủy lợi thôn Tê Xô Trong 

bị hư hỏng hoàn toàn cụm đầu mối; 3. Xã Đăk Sao: Thủy lợi Đăk Né 3 thôn Kạch Nhỏ bị gãy và trôi kênh bê tông và ống dẫn nước khoảng 

100m; Thủy lợi Đăk Né 2 bị gãy và trôi kênh bê tông khoảng 15m. 
30 1. Xã Đăk Tờ Kan: Đường liên thôn, thôn Tê Xô Ngoài đi thôn Tê Xô Trong: Sạt lở 02 điểm, trong đó điểm 01: Sạt lở taluy âm 

đường gần cầu treo, dài 20m, nguy cơ sụt gãy nền đường; Điểm 02 Sạt lở cuốn trôi đoạn đường bê tông dài 40m và ngầm rọ đá; Cầu treo tạm 

thôn Đăk HNăng bị cuốn trôi, cô lập thôn Tê Xô Trong không đi lại được; Ngầm dưới cầu treo thôn Tê Xô Trong bị cuốn trôi hoàn toàn. 2. Xã 

Đăk Sao: Cầu tràn Năng Nhỏ 1 trên đường Tỉnh lộ 678 sập lún một phần cầu; Cầu Kạch Nhỏ đi qua Năng Nhỏ 2 xã Đăk Sao bị sập mố cầu và 

đường đầu cầu khoảng 40m phía Năng Nhỏ 2, phương tiện không lưu thông được; Đường đi Khu sản xuất thôn Đăk Giá bị sạt lở 02 điểm 

khoảng 150 m3; Cầu treo tạm tại thôn Kạch Lớn 2: Bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn; Thủy lợi Đăk Né 3, thôn Kạch Nhỏ: Rọ đá tại đập đầu mối 
bị cuốn trôi, không đủ nước để phục vụ tưới. 3 Xã Đăk Na: Ngầm thôn Ba Ham - Long Tum: Ngầm rọ đá bị cuốn trôi 1/3, sạt tại vị trí đường 

bê tông nối với ngầm; Ngầm Đất Tỏ thôn Đăk Rê 2 bị sạt lở 1/2 đường; Kè dẫn dòng Đăk Tá, xã Đăk Na: Bị đứt gãy khoảng 30m. 4. Xã Đăk 

Hà: Tuyến đường đi 4 xã phía Tây bị sạt lở khoảng 60 m3 đất (kích thước 10 x 3 x 2m), nền đường bê tông bị xói mòn, tạo thành hàm ếch 
khoảng 35 m2 (kích thước 35 x 1 m), vị trí bị sạt lở và xói mòn đường cách đoạn khu dân cư cuối làng khoảng 700m; Đường giao thông thôn 

Đăk Siêng: Nền đường bị sạt lở, xói mòn khoảng 7,8 m2 (kích thước 6 x 1,3m). 5. Xã Đăk Rơ Ông: Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Plò bị 

sạt lở taluy âm khoảng 50m3 đất. 6. Xã Tu Mơ Rông: Đường từ thôn Tu Mơ Rông đi Thôn Đăk Chum I sạt lở đất đá taluy dương khu vực gần 
thôn Đăk Chum I. Ước khoảng 3m3; Đường vào thôn Văn Sang sạt lở taluy âm làm sụt lún mặt đường bê tông 40cm. 7. Xã Văn Xuôi:  Đường 

liên thôn Đăk Văn 2 đi thôn Đăk Văn 1 bị sạt lở 2 điểm, Đường đi khu sản xuất thôn Ba Khen bị sạt lở taluy âm tại 03 điểm với chiều dài 

khoảng 40m. 
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sạt lở taluy âm chiều dài khoảng 15m; 03 cầu và 04 ngầm bị hư hại, ảnh hưởng; 

Thiệt hại về trụ sở và Nhà ở: 01 nhà ở của dân bị thiệt hại, người dân đã chủ động 

di dời nên không có thiệt hại về người. UBND huyện đã khẩn trương chỉ đạo các 

đơn vị, địa phương khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ, chủ động huy động lực 

lượng hỗ trợ người dân nhanh chóng sửa chữa lại nhà cửa bị hư hại, tốc mái, ...; 

hỗ trợ các hộ khó khăn ổn định đời sống; khắc phục sự cố sạt lở và triển khai 

công tác bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, 

nước chảy xiết. 

- Công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: Trong 9 

tháng đầu năm 2021 công tác bảo vệ môi trường được thực hiện tốt, không để 

xảy ra các hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Triển khai thực hiện các hoạt động 

hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới (5/6) và 

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” (đợt 1) năm 2021 trên địa bàn huyện Tu 

Mơ Rông31.  

3. Văn hóa - xã hội 

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

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. Tuy nhiên việc xuất khẩu lao động trong và ngoai tỉnh cũng gặp nhiều khó 

khăn do dịch bệnh Covid - 19. 

- Về thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, 

người dân vùng bị thiên tai. UBND huyện đã kịp thời thực hiện chi trả đúng, đủ, 

kịp thời kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng; Chi trả trợ cấp 1 lần; Chi 

trả kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng hưởng; Chuyển tiền quà của Chủ 

tịch nước, của Tỉnh ủy, huyện ủy… tổ chức thăm hỏi động viên các hộ gia đình 

đặc biệt khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các Bệnh nhân lưu trú nhân dịp Tết 

Nguyên đán đến ngày 15/9/202132. 

- Công tác bảo trợ xã hội cứu đói, cứu rét: UBND huyện thực hiện hỗ trợ 

cứu đói, lạnh cho đối tượng thuộc hộ chính sách xã hội và hộ nghèo trên địa bàn 

huyện đến ngày 15/9/202133. Tiếp nhận và cấp 17,88 tấn gạo hỗ trợ của Chính 

                                                           
31 Thông báo số 75/TB-UBND, ngày 03/06/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông. 

32 Đã thực hiện chi trả kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng đến tháng 10/2021 với tổng kinh phí là 12.318.097.000 đồng; 

Chi trả trợ cấp 1 lần đến tháng 09/2021 với kinh phí là 585.715.000đ/66 đối tượng; Chi trả kinh phí hỗ trợ mai táng phí 72.500.000đ/05 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 tiền quà của Chủ tịch nước nhân dịp 74 năm ngày thương binh liệt sĩ với tổng kinh phí 132.300.000đ/439 đối tượng người có công với 

cách mạng; Chuyển tiền quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh tặng 10 đối tượng người có công tiêu biểu  với tổng kinh phí là 
10.000.000đ và 10 suất quà (gồm tiền mặt 1.000.000đ và quà hiện vật/01 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; 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; Sư đoàn 10 Quân đoàn 3 tặng 10 suất quà cho 
người có công với cách mạng khó khăn (trong đó 1 suất quà bao gồm: tiền mặt 1.000.000 đồng và quà hiện vật trị giá 200.000đ). UBND 

huyện thăm Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tiền mặt 1.000.000đ và quà hiện vật trị giá 500.000đ); Chi 

trả kinh phí điều dưỡng tại nhà cho 70 đối tượng người có công với cách mạng, với kinh phí thực hiện là 77.700.000đ. 
33 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); chuyển trả kinh phí Bảo trợ xã hội đến tháng 9/2021 với tổng 

kinh phí thực hiện 2.874.280.000 đồng; chuyển trả kinh phí hỗ trợ mai táng phí tháng 09/2021 với tổng kinh phí thực hiện 117.000.000đ/21 
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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).  

Công tác chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới: UBND huyện đã thực hiện tặng 

64 suất quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

(mỗi suất quà trị giá 200.000đ/người); thực hiện chuyển 500 suất quà của Unicef 

cứu trợ thiên tai cho trẻ em trên địa bàn huyện; Tổ chức trao tặng 20 xe đạp cho 

20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thành tích trong học tập do công ty TNHH 

bảo hiểm nhân thọ AIA tài trợ; UBND huyện tặng 74 suất quà cho trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với 

tổng kinh phí thực hiện là 22.200.000 đồng (mỗi suất quà trị giá 300.000đ/suất). 

Hỗ trợ học bổng cho 25 em/11 xã với tổng kinh phí thực hiện là 25.000.000 đồng 

(hỗ trợ 1.000.000đ/đối tượng) từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. 

- Công tác giảm nghèo, kết quả giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới: Kết quả 

giảm hộ nghèo đến cuối năm 2020: Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2020 

giảm 9,99% so với năm 2019 (giảm từ 42,68% xuống còn 32,69%). Tổng số hộ 

cận nghèo: 453 hộ/6.694 hộ, tỷ lệ 6,77% so với tổng số hộ dân34. Phấn đấu cuối 

năm 2021 tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt 8,14%. Kinh phí hỗ trợ hộ 

nghèo (thu nhập, thiếu hụt) và hộ cận nghèo thực hiện 9 tháng đầu năm là: 

1.284.250.000 đồng35. 

- Công tác giáo dục nghề nghiệp: UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị chuyên 

môn thực hiện rà soát, khảo sát nhu cầu học nghề, từ đó đưa ra định hướng cho 

học viên đăng ký nhu cầu đào tạo nghề sát với tình hình thực tế và phù hợp với 

nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp 

trong lĩnh vực trồng trọt và chế biến dược liệu. Tuy nhiên, do bị động trong giao 

chỉ tiêu đào tạo nghề (Kế hoạch số 1423 /KH-UBND, ngày 06/05/2021 của 

UBND tỉnh), nên chưa chủ động cân đối ngân sách để mở lớp dạy nghề dẫn đến 

việc triển khai dạy nghề năm 2021 chưa đảm bảo theo chỉ tiêu giao. Đã tiến hành 

khai giảng 1 lớp dạy nghề (nề hoàn thiện) cho 35 học viên. 

 Hiện nay tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp 

huyện có tổng số cán bộ viên chức và người lao động là 25 người36. Có 3 lớp với 

28 học viên37. Trong 9 tháng đầu năm 2021 UBND huyện đã chỉ đạo phối hợp 

với Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Kon Tum tổ chức thi sát hạch lái xe mô tô 

hạng A1; Thực hiện tổng hợp điểm thi học kỳ I, Tổ chức thi, kiểm tra, thi học kỳ 
                                                                                                                                                                                        
đối tượng; thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ nhà cháy cho 01 đối tượng tại xã Đăk Na với kinh phí thực hiện là 20.000.000 đồng; 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 400.000đ/người); 06 người đang cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế (hỗ trợ tiền mặt 400.000đ/người). Thăm, 

tặng 04 đơn vị (1 suất quà gồm: 2.000.000đ tiền mặt và 01 lãnh quà trị giá 500.000đ/đơn vị) và chốt kiểm soát dịch Covid-19; UBND huyện 

chúc thọ người cao tuổi 70,75,80,85,95 và trên 100 tuổi nhân Ngày Người cao tuổi cho 100 người cao tuổi với kinh phí thực hiện là 
73.125.000 đồng. 

 34 Trong đó số hộ cận nghèo tại các xã cụ thể: xã Tu Mơ Rông 14 hộ/342 hộ dân; xã Đăk Hà: 46 hộ/741 hộ dân; xã Văn Xuôi: 65 

hộ/284 hộ dân; xã Ngọk Yêu: 4 hộ/461 hộ dân; xã Ngọk Lây: 0/486 hộ; xã Tê Xăng: 34 hộ/426 hộ dân; xã Măng Ri: 28 hộ/498 hộ dân; xã Đăk 
Tờ Kan: 156 hộ/663 hộ dân; xã Đăk Rơ Ông: 17 hộ/847 hộ dân; xã Đăk Sao: 37 hộ/846 hô dân; xã Đăk Na: 52 hộ/720 hộ dân. 

 35 Hộ nghèo thu nhập: 1.598 hộ (mức hỗ trợ 600.000đ/hộ), với tổng kinh phí hỗ trợ là 958.800.000đ; Hộ nghèo thiếu hụt: 590 hộ 

(mức hỗ trợ 300.000đ/hộ), với tổng kinh phí hỗ trợ là 177.000.000đ; Hộ cận nghèo: 453 hộ (mức hỗ trợ 300.000đ/hộ), với tổng kinh phí hỗ trợ 
là 135.900.000đ; Hỗ trợ học phí cho sinh viên thuộc hộ nghèo với kinh phí thực hiện là 12.550.000 đồng/01 đối tượng tại xã Tu Mơ Rông. 

 36 Có 24 người trong biên chế và 01 hợp đồng theo NĐ 68 (01 nhân viên nghỉ theo chế độ thai sản). 

 37 Lớp 10 có 09 học viên, lớp 11 có 10 học viên và lớp 12 có 9 học viên (03 học viên bỏ học so với đầu năm học 2020- 2021). 
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II năm học 2020-2021 đối với các lớp GDTX cấp THPT theo quy định. 

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện; chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19; thông báo chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng 

lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch Covid-

19; triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết 

định 23/2021/QĐ-TTg; thông tin về thời gian cách ly và chi phí trong thời gian 

thực hiện cách ly; hướng dẫn trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời 

gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19; xin chủ trương đón công dân 

của huyện đang tạm giữ tại xã Trà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; triển 

khai rà soát và thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đẩy nhanh công tác hỗ trợ cho 

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

theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. 

3.2. Giáo dục và đào tạo, y tế, an toàn thực phẩm, Khoa học – công 

nghệ 

- Về Giáo dục đào tạo: 

+ Thực hiện Đề án phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2035, tầm 

nhìn đến năm 2050 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch38 Phát triển nguồn nhân 

lực huyện Tu Mơ Rông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn 

huyện. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực huyện đủ về số lượng; có cơ cấu lao 

động theo trình độ chuyên môn phù hợp; có năng lực nghề nghiệp, trình độ ngoại 

ngữ, tin học, kỹ năng mềm; chủ động, sáng tạo trong công việc phục vụ yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của huyện. Thực hiện đến ngày 

15/9/2021 trên địa bàn huyện có tổng số cán bộ giáo viên và nhân viên là: 721 

người39; 339 lớp và có 7.943 học sinh40. 

+ Chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số có chuyển biến rõ rệt cụ 

thể: Vốn tiếng Việt của trẻ được tăng lên, trẻ mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp; 

nhiều học sinh đã có ý thức trong học tập và rèn luyện các năng lực, phẩm chất. 

UBND huyện đã tổ chức kiểm tra chất lượng học sinh lớp 3,4 và 7,8 để làm cơ sở 

đánh giá, phân loại BGH nhà trường; qua kiểm tra chất lượng của Sở GD&ĐT và 

của huyện cho thấy chất lượng học sinh được kiểm tra có sự chuyển biến. Tuy 

nhiên, vẫn còn một số học sinh chưa có ý thức trong học tập, thường xuyên vắng 

học (xã Đăk Rơ Ông và Đăk Tơ Kan); khả năng giao tiếp bằng tiếng phổ thông 

còn nhiều hạn chế; chất lượng một số giáo viên còn hạn chế (có 23 giáo viên (bậc 

mầm non và tiểu học) không đủ năng lực đứng lớp, cần được bố trí làm việc khác 

                                                           
 38 Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 05/03/2021Phát triển nguồn nhân lực huyện Tu Mơ Rông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050” trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 
39 Trong đó: Mầm non: 215 người. (CBQL: 32; Giáo viên: 164; Nhân viên: 19); Tiểu học: 251 người. (CBQL: 20; Giáo viên: 215; 

Nhân viên: 16); THCS: 255 người. (CBQL: 25; Giáo viên: 205; Nhân viên: 25) 

40 Trong đó: Mầm Non: 114 lớp và 2.325 cháu; Tiểu học: 145 lớp và 3.356 em; THCS: 80 lớp và 2.262 em. 
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hoặc cho nghỉ hưu trước tuổi).  

+ Tỷ lệ học sinh THPT năm học 2020-2021 thi đậu tốt nghiệp đạt 100%. 

+ Tình hình huy động học sinh ra lớp: Các đơn vị trường học trên địa bàn 

huyện đã chú trọng trong công tác huy động học sinh ra lớp, thường xuyên vận 

động học sinh ra lớp sau các kỳ nghỉ lễ, nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, một số 

đơn vị duy trì tỉ lệ chuyên cần sau kỳ nghỉ dịch Covid-19 còn thấp41.  

+ Tình hình phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: UBND huyện đã chỉ 

đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện hướng dẫn các đơn vị xã xây dựng kế 

hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hằng năm, giai đoạn phù hợp với tình hình 

địa phương, triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa 

bàn huyện có hiệu quả và đề ra các giải pháp thực hiện cho nhiều năm tiếp theo. 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện công tác phổ cập giáo 

dục, xóa mù chữ kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều 

thành tích trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.  

+ Xây dựng trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia: 

UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương chú trọng việc thành lập, kiện toàn Ban 

Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn trên địa bàn huyện đưa nội dung xây dựng trường 

chuẩn vào Nghị quyết HĐND các cấp, vào quy hoạch tổng thể phát triển địa 

phương qua từng giai đoạn; khảo sát, đánh giá thực trạng về đội ngũ, cơ sở vật 

chất, thiết bị trường học,... xác định mục tiêu ưu tiên của từng tiêu chuẩn, từng 

đơn vị để đầu tư và hoàn thiện chuẩn.  

+ Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học mới; Chủ 

động trong xây dựng kế hoạch dạy học năm học 2021 – 2022 trong tình hình 

phòng chống Covid - 19. Chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức Lễ khai giảng 

năm học 2021-2022 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an 

toàn, tạo không khí phấn khởi cho học sinh và giáo viên; đồng thời triển khai các 

nhiệm vụ trọng tâm của năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất 

lượng giáo dục, đào tạo. Xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, phù 

hợp với tình hình dịch tại địa phương, thực hiện hiệu quả các biện pháp về phòng, 

chống dịch. 

- Y tế và an toàn thực phẩm: Trong 9 tháng đầu năm 2021 UBND huyện 

chỉ đạo về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Sốt xuất huyết 

Dengue; Bạch hầu. Đến nay trên địa bàn không có dịch bệnh như dịch sốt xuất 

huyết, dịch bạch hầu xảy ra. Công tác truyền thông và giám sát dịch bệnh trên địa 

bàn được triển khai quyết liệt đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19 với phương châm “chống dịch như chống giặc”, toàn huyện đã kiểm 

tra, rà soát, kiện toàn 178 Tổ công tác cộng đồng phòng, chống dịch bệnh. Hình 

thành các trang Zalo kết nối cộng đồng người lao động ngòai tỉnh để nắm bắt kịp 

thời tâm tư nguyện vọng của người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Số trường 

hợp (ca) mắc bệnh covid-19 trên địa bàn huyện: 02 ca (được đưa đi cách ly kịp 

                                                           
41 Trường tiểu học Đăk Tờ Kan (69%), trường tiểu học Đăk Rơ Ông (76%), trường tiểu học Đăk Hà (76%), trường PTDTBT TH-

THCS Tê Xăng (64%); Ngày 24/02/2021: Trường tiểu học Đăk Tờ Kan (76%), trường tiểu học Đăk Rơ Ông (84,8%), trường tiểu học Đăk Hà 

(84,3%), trường PTDTBT TH-THCS Tê Xăng (79%). 



21 

thời tại Trung tâm Y tế huyện và đã được chuyển xuống Trung tâm cách ly Y tế 

của tỉnh), UBND huyện đã chỉ đạo, tiến hành tiêu độc, khử trùng, xử lý vệ sinh 

môi trường tại các khu cách ly, các địa điểm có người tiếp xúc gần với người 

dương tính với Covid-19. Đảm bảo công tác y tế tại khu cách ly tập trung. Lập kế 

hoạch đưa các đối tượng trở về từ vùng có dịch đến khu cách ly tập trung42. Thực 

hiện cách ly y tế theo quy định43.  

+ Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan 

tâm chú trọng, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao; công tác 

phục vụ của đội ngũ y bác sĩ ngày càng được nâng lên, được nhân dân đánh giá 

cao. Tổ chức có hiệu quả kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm44, trong 9 tháng 

đầu năm trên địa bàn huyện đã không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

- Về 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; tổ chức hỗ trợ nhà 

màng ươm, sản xuất giống dược liệu tại địa bàn xã Đăk Hà. 

3.3. Văn hóa – thể thao, thông tin - truyền thông 

- Về văn hóa – thể thao: 

+ Kết quả triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao: 

Tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm45; … tuyên truyền Luật phòng, 

chống tác hại của rượu, bia; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 

2019 trên địa bàn huyện. Tuyên truyền việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; ... Tập trung chỉ đạo và hướng dẫn tổ 

chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao huyện Tu 
                                                           

42 UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị, địa phương kiểm tra bố trí các điều kiện cần thiết tại Khu vực cách ly điều trị (đón F0): 10 
giường và tại Khu vực cách ly y tế tập trung đón F1: 300 giường. 

43 Thực hiện Cách ly y tế tập trung: 53; hoàn thành cách ly tập trung: 36; hiện còn cách ly tập trung: 17. Cách ly y tế tại nhà: 

223; hoàn thành cách ly tại nhà: 210; hiện còn cách ly tại nhà: 13. Tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Trung 
tâm Y tế huyện 6 đợt với số lương được tiêm phòng 3.063/3.779 đối tượng, đạt 81%.  

44 Trong 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện tổ chức 13 đoàn kiểm tra (trong đó tuyến huyện 2 đoàn, tuyến xã 11 đoàn). Tổng 

số cơ sở được kiểm tra: 173 cơ sở, số cơ sở đạt: 144 cơ sở chiếm tỷ lệ 83,2 %. Số cơ sở kinh doanh thực phẩm được kiểm tra: 143 cơ sở, số cơ 
sở đạt 120 cơ sở chiếm tỷ lệ 83,9%. Số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được kiểm tra: 30 cơ sở, số cơ sở đạt 24 cơ sở chiếm tỷ lệ 80%. Tổng 

số cơ sở vi phạm: 29 cơ sở; Số cơ sở bị cảnh cáo: Không; Số cơ sở bị phạt tiền: 00 cơ sở; Số cơ sở bị nhắc nhở: 29 cơ sở. 
45 Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) gắn với kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về 

nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2021) và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021; Kỷ niệmngày thầy thuốc Việt Nam 

(27/2), kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3) và 1981năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 46 năm ngày Giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-

16/3/2021); 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); Ngày Quốc tế lao động (01/5); 67 năm Ngày chiến 
thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021). Treo 260 tấm panô bướm 

dọc theo các tuyến đường từ đoạn cổng chào Trung tâm huyện đến thôn Ngọc Leang - xã Đăk Hà; 02 tấm panô lớn (40m2 và 80 m2);280 cờ 

Tổ quốc và 280 cờ Đảng dọc Quốc lộ 40B; 300 cờ Hồng kỳ tại trung tâm huyện; 20 tấm băng rôn ngang đường (8x60)45; Kỷ niệm 30 năm 
Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum (12/8/1991-12/8/2021); Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và 

Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021); Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam 

(10/8/1961-10/8/2021); Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 -01/8/2020); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí 
Lê Quang Đạo (08/8/1921-08/8/2021); Kỷ niệm  110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021); Kỷ niệm 130 năm 

Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam…. 
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Mơ Rông lần thứ IV năm 2021 và tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Kon 

Tum lần thứ VII năm 2022; Tổ chức giải bóng đá Mini chào mừng Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... 

+ Kết quả việc khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, truyền 

thống của các dân tộc thiểu số: Hiện nay trên địa bàn huyện hiện có 85/86 thôn 

làng có nhà rông, trong đó: (43 nhà rông truyền thống, 42 nhà rông làm vật liệu 

hiện đại, 01 bị hư); 205 bộ công chiêng trong cộng đồng và sở hữu của cá nhân; 

nhiều nhạc cụ truyền thống như đàn Krông Pút, đàn Tơ Rưng, Ting ning ...   các 

thôn còn duy trì được nhiều lễ hội đặc sắc như: bắc Máng nước, Mừng lúa mới, 

Lễ vào Nhà rông...; đã xây dựng và trình BTV Huyện ủy kế hoạch khôi phục, bảo 

tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Xơ Đăng trên địa bàn huyện giai đoạn 

2021-2026. 

- Về thông tin – truyền thông: Tổng số giờ thực hiện đến ngày 15/9/2021 

là: 1.755 giờ (195 giờ/tháng); Xây dựng chương trình phát thanh bằng tiếng Xê 

Đăng: Thực hiện 18 chương trình (02 chương trình/tháng, thời lượng 15 -20 

phút/ 01 chương trình); Thời lượng phát chương trình truyền thanh địa phương 

ước thực hiện phát sóng khoảng 126 giờ (14 giờ/tháng). Trong đó: Tiếp phát 

sóng chương trình phát thanh của Đài PT-TH tỉnh: 72 giờ (08 giờ/tháng, thực 

hiện phát sóng vào các buổi chiều thứ 3, 5, 7, chủ nhật với thời lượng 30 phút/1 

chương trình); Sản xuất và phát sóng chương trình truyền thanh của huyện: 54 

giờ (06 giờ/tháng, thực hiện phát sóng vào các buổi chiều thứ 2, 4, 6 và sáng thứ 

3, 5, 7 với thời lượng khoảng 25 phút/1 chương trình). 

4. Công tác nội vụ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo 

- Công tác nội vụ: Qua 9 tháng UBND huyện đã thực hiện thành lập mới, 

kiện toàn 13 Hội đồng, 03 Ban chỉ đạo, 02 đoàn kiểm tra, 04 tổ; Cử 03 CBCC 

nhập học đào tạo sỹ quan dự bị năm 2021; Triệu tập sĩ quan dự bị đi huấn luyện 

chuyển loại tại trường quân sự Quân khu 5 với 03 trường hợp. Ngoài ra, thực 

hiện nâng lương thường xuyên, xếp lại lương, công nhận hết thời gian tập sự và 

xếp lương, biệt phái, bổ nhiệm, điều động công chức, ... theo quy định. 

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

9 tháng đầu năm UBND huyện đã ban hành Kế hoạch kiểm tra đột xuất công tác 

CCHC, thực hiện kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Kết 

luận 1663 tại các cơ quan trên địa bàn huyện: Tổ chức 16 cuộc kiểm tra đột xuất 

việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, trong đó có 

13 trường hợp vắng mặt không có lý do; chỉ đạo các đơn vị có cá nhân vi phạm 

tiến hành họp kiểm điểm cá nhân và làm rõ trách nhiệm người đứng đầu tại cơ 

quan, đơn vị. Chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ngày 

càng được nâng lên46. 

                                                           
46 Theo kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 tại 

Công văn 2929/UBND-TTHCC, ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Kon Tum thì UBND huyện Tu Mơ Rông được đánh giá xếp loại xuất sắc. 
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- Công tác thi đua khen thưởng: Tặng Giấy khen cho 10 trường hợp là cá 

nhân, già làng, người có uy tín tiêu biểu năm 2020; Khen thưởng cho các tập thể 

và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác HĐND khóa XIII, 

nhiệm kỳ 2016-2021; Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích 

xuất sắc trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai tổng kết công tác khen thưởng thành tích 

kháng chiến; các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn 

huyện. Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 2). Khen thưởng cho các tập thể và cá 

nhân đã có thành tích xuất sắc trong Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Tu Mơ 

Rông năm 2021… 

- Lĩnh vực tôn giáo: UBND huyện đã triển khai, thực hiện Kế hoạch số 

03/KH-UBND-m ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về công tác quản lý 

Nhà nước đối với đạo Cao đài; tham gia dự thảo Kế hoạch công tác quản lý Nhà 

nước đối với đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030; Triển 

khai, chỉ đạo quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo dịp lễ Phục sinh năm 

2021; triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 

1621/UBND-NV, ngày 20/5/2021 về nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn huyện. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra: UBND huyên đã ban Quyết định số 

854/QĐ-UBND, ngày 28/12/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch 

thanh tra năm 2021 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Từ đầu năm tới nay trên địa 

bàn huyện tại Trụ sở Tiếp công dân chưa có lượt công dân tới kiến nghị, phản 

ánh. Ban hành 05 Quyết định Thanh tra tại 05 đơn vị (UBND xã Măng Ri; 

Trường PTDTBT TH-THCS Măng Ri; UBND xã Tu Mơ Rông; UBND xã Tê 

Xăng; UBND xã Đăk Rơ Ông). Ban hành: 04 Kết Luận tại UBND xã Măng Ri, 

UBND xã Tu Mơ Rông, UBND xã Tê Xăng, Trường PTDTBT TH-THCS Măng 

Ri; 01 đơn vị trong thời gian thanh tra (UBND xã Đăk Rơ Ông). 

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

Trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện số đơn thư nhận được trong kỳ báo 

cáo là: 03 đơn47 về kiến nghị phản ánh. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo theo dõi, 

đôn đốc việc 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. 

- Công tác phòng chống tham nhũng, lãnh phí: UBND huyện tiếp tục thực 

hiện công khai theo quy định của pháp luật đối với việc mua sắm công, xây dựng, 

quản lý tài chính - ngân sách; đã chỉ đạo giao ban ngành tài chính kịp thời tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tài chính - kế hoạch, hạn chế tối 

đa việc gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân... Trên địa bàn huyện hiện 

chưa phát hiện cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tiền, tài sản Nhà nước có nguồn 

gốc từ ngân sách Nhà nước để làm quà tặng không đúng quy định và chưa phát 

                                                           
47  01 đơn kiến nghị (của bà Ê Chăm Nhã Ca); 01 đơn kiến nghị nặc danh tại UBND xã Tê Xăng; 01 đơn Tố cáo Ban Quản lý rừng 

phòng hộ TMR (Việc chi trả tiền dịch vụ MTR cho các Hộ cá nhân). 
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hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng nào về quản lý sử dụng tài sản công; xây 

dựng cơ bản; đất đai; tuyển dụng, bố trí và sử dụng công chức, viên chức và các 

tiêu cực khác. 

- Đã tiến hành đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với người dân tại các 

thôn ( thôn Kon Pia xã Đăk Hà và thôn Đăk Neang xã Tu Mơ Rông) để tháo gỡ 

khó khăn và định hướng sản xuất cho người dân. 

5. Quốc phòng, an ninh  

- Tình hình Quốc phòng-An ninh: 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; Rà soát, bổ sung các kế hoạch về phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế của địa phương, khắc phục 

hậu quả thiên tai khi có tình huống. Quốc  phòng-An ninh trong 9 tháng đầu năm 

được đảm bảo, tổ chức thực hiện công tác giao nhận quân năm 2021 đảm bảo chỉ 

tiêu tỉnh giao; Chuẩn bị cơ sở vật chất tại khu cách ly tập trung của huyện, sẵn 

sàng tiếp nhận công dân trên địa bàn vào khu cách ly; Tổ chức diễn tập khu vực 

phòng thủ huyện TR-21, kết quả đạt loại giỏi. Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu 

phòng thủ cho xã Ngọk Yêu, Văn Xuôi đạt mục đích, yêu cầu đề ra; đã tiến hành 

điều chỉnh và lập quy hoạch Thao trường huấn luyện cấp huyện và xây dựng 2 

thao trường cấp xã. 

- Về trật tự an toàn xã hội: Trong 9 tháng vừa qua trên địa bàn huyện đã 

xảy ra 13 vụ; 14 đối tượng; thiệt hại chết 03 người; bị thương 04 người; mất 02 

xe mô tô48. Qua tuần tra kiểm soát lực lương chức năng Công an huyện đã ra 

quyết định xử phạt vi phạm 11 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền: 

16.000.000 đồng. 

- Về trật tự an toàn giao thông: Đã xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, hậu quả 

02 người chết, 04 người bị thương. Qua tuần tra, kiểm soát lực lượng chức năng 

đã phát hiện và ra quyết định xử phạt 18 trường hợp vi phạm nộp kho bạc nhà 

nước với số tiền: 2.700.000 đồng. 

II. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 9 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2021. 

1. Kết quả đạt được 

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, Sâm Ngọc Linh, Hồng Đẳng sâm, ... đã được chú trọng quan tâm đầu tư. 

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

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

được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; 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 
                                                           

48  Giết người: 02 vụ, 02 đối tượng; Trộm cắp tài sản: 04 vụ, 04 đối tượng; Cố ý gây thương tích: 03 vụ, 05 đối tượng; Vi phạm các 

quy định về tham gia giao thông: 01 vụ. 01 đối tượng; Tai nam giao thông 01 vụ, 0 đối tượng. 
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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 và phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 đã và đang thực hiện tốt; 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; nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra ( Trồng 

rừng; trồng cây Mắc Ca; chỉ tiêu chăn nuôi, tiến độ giải ngân, việc triển khai di 

dân tái định cư); công tác cải cách hành chính được tỉnh đánh giá xuất sắc trong 6 

tháng đầu năm... 

2. Những tồn tại  

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

tiêu kinh tế xã hội khi triển khai gặp nhiều khó khăn, lúng túng: việc triển khai 

trồng dược liệu phần lớn chỉ tiêu trồng Sâm Ngọc Linh trong doanh nghiệp chưa 

triển khai và khả năng khó hoàn thành; Diện tích sản xuất vụ Đông xuân không 

đạt so với kế hoạch; các vụ việc chặt phá rừng còn xảy ra; giáo dục toàn diện, học 

lực của học sinh ở một số nơi có chuyển biến nhưng chưa đồng đều; kinh phí cho 

đào tạo nghề do chỉ đạo triển khai chậm nên chưa được chủ động phân bổ. Ứng 

dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất, đời sống chưa phổ 

biến. Chất lượng một số dịch vụ y tế và nguồn nhân lực tuyến cơ sở còn hạn chế. 

Kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng thực hiện nhưng chưa triệt để.  

3. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân chủ quan: 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; 

việc chấp hành, thực thi công vụ của một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt; một 

vài nơi vẫn còn tình trạng không sát công việc, chưa kịp thời; sự phối hợp giữa 

các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa tốt. Công tác 

kiểm tra, đôn đốc của các cơ quan chức năng chưa được thực hiện thường xuyên, 

kịp thời. Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, giữ gìn trật tự trị an, 

phòng cháy chữa cháy, khiếu nại tố cáo... của một bộ phận người dân còn chưa 

tốt. 

- Nguyên nhân khách quan:  

+ Tình hình dịch Covid-19, dịch bệnh trong chăn nuôi tiếp tục diễn biến 

phức tạp, khó lường, có nguy cơ bùng phát đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến 

nhiều mặt về sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, khu vực, tỉnh Kon Tum 

nói chung và huyện Tu Mơ Rông nói riêng. Các hoạt động lưu thông, vận chuyển 

hàng hóa, nhiều lĩnh vực như văn hóa, dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục, các nhà 

đầu tư đến lập dự án trồng dược liệu, … bị ảnh hưởng rõ rệt đã ảnh hương tới 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

+ Là năm đầu của nhiệm kỳ và là năm đầu của giai đoạn mới thực hiện nên 

các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm được triển khai, làm cho việc triển khai 

còn bị động lúng túng; 



26 

+ Việc triển khai trồng rừng còn lúng túng do là năm đầu triển khai, công 

tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ (đất lâm nghiệp và đất rẫy) từ nhiều năm nên 

việc chuẩn bị đất gặp khó khăn. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Lĩnh vực Kinh tế 

- Chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn, các cơ quan trực thuộc, UBND các 

xã nghiêm túc rà soát và chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo Nghị 

quyết số 01-NQ/HU ngày 17/12/2021 của Huyện ủy Huyện Tu Mơ Rông về lãnh 

đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và 

hệ thống chính trị năm 2021; các văn bản của UBND huyện về thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 202149. Tập trung chỉ 

đạo, kiểm tra kế họach phát triển kinh tế - xã hội về dược liệu; trồng rừng, ...  

- Hướng dẫn nhân dân thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh hại trên 

diện tích đã gieo trồng để kịp thời xử lý khi có sâu, bệnh hại xảy ra, tăng cường 

công tác chăm sóc, thâm canh, kiểm tra, xử lý tình hình hạn hán, tình hình sâu 

bệnh. Chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn gia 

súc, các loại dịch bệnh theo mùa và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng các loại vắc 

xin; kiểm tra, thống kê thiết bị vật tư phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, 

hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dụng kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 

2021. 

- 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 và xử lý kịp thời các hành vi vi 

phạm.  

-Chủ động các biện pháp ứng phó với bão lũ, thiên tai theo phương châm 

“4 tại chỗ” phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và diễn biến dịch bệnh 

Covid 19, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Bám 

sát các biện pháp ứng phó với thiên tai theo nội dung của Quyết định số 172/QĐ-

UBND ngày 07/5/2021 của UBND huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, 

cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng 

thôn, người dân, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi để người dân 

sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan. 

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

phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn theo niên độ.  

                                                           
49 Công văn số 951/UBND-VP  ngày  04/6/2021  của  UBND  huyện  về việc tham mưu UBND huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai 

thực hiện Nghị quyết 01-NQ/HU ngày 17/12/2020 của Huyện ủy và các kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; Quyết định số 83/QĐ-UBND, 

ngày 03/02/2021 của UBND huyện về ban hành Chương trình hành động triển khai thực  hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kinh tế-xã  hội, 
dự toán ngân sách nhà nước  và Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021; Công văn số 244/UBND-TCKH, ngày 09/02/2021 về 

việc triển khai Kế hoạch  phát  triển  Kinh  tế - Xã  hội năm 2021, giai đoạn  2021-2025  và  Kế hoạch đầu tư công năm 2021, giai đoạn 2021-

2025. 
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- 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 kiểm tra, quản lý thu 

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

nguồn thu khác. 

- 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, ... nhằm bình ổn thị trường, giá cả, đảm bảo 

trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và và thực hiện có 

hiệu quả kế hoạch nông thôn mới, kế hoạch giảm nghèo bền vững 2021, kế hoạch 

trồng rừng và kế hoạch về phát triển các lĩnh vực đột phá trong năm 2021. 

- 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. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã thường xuyên bám cơ sở 

thực hiệm nghiêm cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đội ngũ cán 

bộ, công chức, từ huyện đến xã, thôn và người dân; tập trung vào việc tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; triển khai có 

hiệu quả các chỉ tiêu trồng Dược liệu, trồng rừng... 

- 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; 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. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và và thực hiện có 

hiệu quả kế hoạch nông thôn mới, kế hoạch giảm nghèo bền vững 2021, kế hoạch 

trồng rừng và kế hoạch về phát triển các lĩnh vực đột phá trong năm 2021. 

2. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất 

cho năm học mới; xây dựng kế hoạch dạy học năm học 2021–2022 trong tình 

hình mới. Chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của 

năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo. Xây 

dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch tại địa 

phương, thực hiện hiệu quả các biện pháp về phòng, chống dịch. 

- 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. 
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- 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, nhất là tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid-

19; tuyên truyền về kế hoạch nông thôn mới, kế hoạch giảm nghèo bền vững 

2021 và kế hoạch trồng rừng và phát triển các lĩnh vực đột phá trong năm 2021. 

- 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. 

- Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, các dịch bệnh thường xảy ra 

theo mùa, triển khai kế hoạch và kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm 

các tháng còn lại năm 2021; duy trì công tác sàng lọc, phân loại, khai thác dịch 

tễ, phân luồng bệnh nhân đến khám tại cơ sở khám, chữa bệnh; phối hợp điều tra, 

giám sát dịch tễ đối với các đối tượng đi từ vùng dịch, các đối tượng có tiếp xúc 

với nguồn bệnh; chỉ định lấy mẫu đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ và có 

triệu chứng nghi ngờ, … 

3. Lĩnh vực nội chính 

- Tiếp tục 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. 

- Duy trì và 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; tổ chức họp rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ liên quan đến thực 

hiện các chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng 

lực cạnh tranh và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. 

- Tập trung cho công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điếm các vụ 

việc, tránh tình trạng kéo dài, vượt cấp. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến 

tận cơ sở. Đẩy mạnh việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thực hiện Quy tắc 

ứng xử ở cơ quan, đơn vị. 

 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm 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 …. 

4. Về quốc phòng, an ninh  

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các biện pháp nhằm 

đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao 

thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 
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nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng 

chiến đấu bảo vệ các ngày lễ của quê hương, đất nước. 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 của Công an tỉnh. 

- Tổ chức quản lý và điều hành tốt các khu cách ly tập trung; tiếp tục đón 

tiếp công dân vào các địa điểm cách ly để phòng, chống dịch. Đẩy mạnh triển 

khai thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý, đề cao 

cảnh giác âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trước diễn biến phức tạp 

của dịch Covid-19. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 9, 9 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 10 năm 2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông./. 

 
Nơi nhận:                                                          
- 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; 

- UBND các xã;  

- Lưu: VT, TH. 
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