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BÁO CÁO 

Kết quả tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ  

của các Ban Chỉ đạo 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2021 
          

      
 

Căn cứ Công văn 159/VP, ngày 28/6/2021 của Văn phòng HĐND-UBND 

huyện về việc chuyển đạt ý kiến của lãnh đạo UBND huyện (ngày 28/6/2021); 

Công văn số 172/VP, ngày 06/7/2021 về việc chuyển đạt ý kiến của lãnh đạo 

UBND huyện (ngày 05/7/2021). Phòng Nội vụ báo cáo như sau:  
 

Đến thời điểm ngày 26/10/2021 đã có 05 đơn vị là cơ quan Thường trực 

của các Ban Chỉ đạo đã tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 

tháng, 9 tháng đầu năm 2021; các đơn vị đã gửi báo cáo về Phòng Nội vụ1 tổng 

hợp, cụ thể: 
 

1. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” 

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

được kiện toàn tại Quyết định số 769/QĐ-UBND, ngày 30/9/2020 của UBND 

huyện (cơ quan Thường trực là Phòng văn hóa Thông tin huyện) đã có Báo cáo số 

01/BC-BCĐ, ngày 28/6/2021 kết quả Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2021. 
 

2. Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Tu Mơ Rông 

 Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Tu Mơ Rông được thành lập tại 

Quyết định 255/QĐ-CT, ngày 01/6/2015 của Chủ tịch UBND huyện (cơ quan 

Thường trực là Phòng văn hóa Thông tin huyện) đã có Báo cáo số 02/BC-BCĐ, 

ngày 28/6/2021 của Ban Chỉ đạo kết quả công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2021. 

3. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới huyện Tu Mơ Rông giai đoạn 2010-2020  
 

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

huyện Tu Mơ Rông giai đoạn 2010-2020 được kiện toàn tại Quyết định số 

788/QĐ-UBND, ngày 08/10/2020 của UBND huyện (cơ quan Thường trực là 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện) đã có Báo cáo số 01/BC-

BCĐ, ngày 19/7/2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của BCĐ Chương trình 

                                           
1 Phòng Nội vụ đã ban hành Công văn số 942/PNV, ngày 15/7/2021 về việc đôn đốc các cơ quan Thường trực Ban 

Chỉ đạo tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; 

Công văn số 1205/PNV, ngày 22/10/2021 về việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị là các cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo tổ chức họp tổng kết và báo cáo kết quả. 
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mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tu Mơ Rông 6 tháng đầu năm 

2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

4. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện 

Tu Mơ Rông 

BHXH là cơ quan Thường trực (tại Quyết định số 1158/QĐ-UBND, ngày 

09/12/2020 của UBND huyện) đã tổ chức đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, 

nhưng chưa gửi báo cáo. 

5. Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện Tu Mơ Rông 

Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện Tu Mơ Rông được kiện toàn 

tại Quyết định số 642/QĐ-UBND, ngày 20/8/2020 của UBND huyện về việc kiện 

toàn Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện Tu Mơ Rông (cơ quan Thường 

trực là Phòng Tài chính - Kế hoạch). UBND huyện đã có Báo cáo số 338/BC-

UBND, ngày 04/6/2021 về tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX 6 tháng đầu 

năm 2021. 
 

6. Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh An toàn thực phẩm huyện Tu Mơ 

Rông. 

Được Kiện toàn tại Quyết định số 43/QĐ-UBND, ngày 20/01/2020 cuả 

UBND huyện ((cơ quan Thường trực là Phòng Y tế). Phòng Y tế huyện đã có Báo 

cáo số 334/BC-YT, ngày 23/10/2021 về BCĐ liên ngành về vệ sinh An toàn thực 

phẩm huyện Tu Mơ Rông 9 tháng đầu năm 2021. 
 

7. BCĐ phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 

huyện Tu Mơ Rông.  
Được thành lập tại Quyết định 648/QĐ-UBND, ngày 06/7/2016 cuả UBND 

huyện (cơ quan Thường trực là Phòng Y tế). Phòng Y tế huyện đã có Báo cáo số 

339/BC-YT, ngày 24/10/2021 về BCĐ phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức 

khỏe nhân dân huyện Tu Mơ Rông (kết quả 9 tháng đầu năm 2021). 
 

8. Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện 

Được thành lập tại Quyết định 423/QĐ-UBND, ngày 26/5/2016 của UBND 

huyện(cơ quan Thường trực là Phòng Y tế). Phòng Y tế huyện đã có Báo cáo số 

338/BC-YT, ngày 24/10/2021 về Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân trên 

địa bàn huyện 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 

tháng cuối năm 2021. 

9. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của huyện Tu Mơ Rông  

Được thành lập tại Quyết định 780/QĐ-UBND, ngày 29/10/2018 cuả 

UBND huyện (cơ quan Thường trực là Phòng Y tế). Phòng Y tế huyện đã có Báo 

cáo số 337/BC-YT, ngày 24/10/2021 về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của 

huyện Tu Mơ Rông 9 tháng đầu năm và phương hướng các tháng cuối năm 2021. 
 

10. Các Ban Chỉ đạo chưa tổng kết (6 tháng đầu năm hoặc 9 tháng đầu 

năm) và chưa gửi báo cáo kết quả về Phòng Nội vụ 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tu Mơ Rông gồm:  
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- BCĐ chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN huyện Tu Mơ Rông;  

- BCĐ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ huyện Tu Mơ Rông từ nay 

đến năm 2020 và những năm tiếp theo.  

- BCĐ thi hành án dân sự huyện Tu Mơ Rông.  

- BCĐ phòng không nhân dân huyện Tu Mơ Rông. 

- Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo huyện Tu Mơ Rông giai 

đoạn 2016 -2020. 

- Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn 

huyện Tu Mơ Rông. 

- BCĐ phổ cập giáo dục xóa mù chữ huyện Tu Mơ Rông. 

- BCĐ phổ cập giáo dục huyện Tu Mơ Rông. 

- Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện Tu Mơ Rông. 

- BCĐ Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.  

- BCĐ vận động hiến máu tình nguyện huyện Tu Mơ Rông. 

-  Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện Tu Mơ Rông.  

- BCĐ thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001: 2008.  

- BCĐ Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn 

huyện. 

- BCĐ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn 

giao thông đô thị huyện Tu Mơ 

- BCĐ Chương trình 30a huyện Tu Mơ Rông. 

              - BCĐ chương trình 135 huyện Tu Mơ Rông huyện. 

- Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 33/2007/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ.  

- BCĐ thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên 

địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 

- BCĐ công tác gia đình huyện Tu Mơ Rông. 

- BCĐ thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến 

chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (gọi 

tắt là BCĐ 24/ huyện Tu Mơ Rông. 

- Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Tu Mơ Rông 

- Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về chính. 

- Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giao, cho thuê rừng gắn với đất lâm nghiệp 

huyện Tu Mơ Rông. 

- Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Tu Mơ Rông giai đoạn 

2021-2025. 

- BCĐ Xúc tiến phát triển Du lịch huyện Tu Mơ Rông. 

- BCĐ tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, toàn 

dân giao nộp và đấu tranh với các vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu cháy nổ, 

công cụ hỗ trợ huyện Tu Mơ Rông. 

- BCĐ về chính quyền điện tử huyện Tu Mơ Rông… 
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Phòng Nội vụ báo cáo để UBND huyện biết, chỉ đạo./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                   
- UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, PNV.                                                                                                     

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Vân 
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