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BÁO CÁO
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021
Căn cứ Công văn số 1774/UBND-KTTH ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh
Kon Tum về báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm
2021.
Qua rà soát, UBND huyện báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành
6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
A. Kết quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện
I. Tình hình thực hiện chương trình công tác và quy chế làm việc của
UBND huyện
1. Về thực hiện chương trình công tác của UBND huyện và xây dựng,
ban hành văn bản quy phạm pháp luật
- Chương trình công tác của UBND huyện bám sát sự chỉ đạo của UBND
tỉnh, của Huyện ủy và HĐND huyện. Từ đầu năm, chương trình công tác được
duyệt với 98 nhiệm vụ công việc chính, chi tiết đến từng cơ quan chủ trì, đảm bảo
tiến độ thực hiện. Công tác theo dõi, đôn đốc chương trình công tác được thực
hiện thường xuyên, cụ thể hóa vào kế hoạch công tác hàng tháng để kiểm tra tiến
độ thực hiện. Tính đến hết tháng 5 năm 2021, UBND huyện, Chủ tịch UBND
huyện đã ban hành 537 quyết định (trong đó có 268 quyết định UBND huyện, 269
quyết định Chủ tịch UBND huyện); 949 Công văn; 74 Thông báo; 100 Kế hoạch
để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn
huyện.
- Chương trình công tác của UBND huyện được thực hiện nghiêm túc, chất
lượng được nâng lên; văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, ban hành đúng
trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
2. Về thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện
- UBND huyện tuân thủ nguyên tắc làm việc theo chế độ kết hợp trách
nhiệm của tập thể với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch
và từng Ủy viên UBND huyện. Các Ủy viên UBND huyện tham gia có trách
nhiệm vào việc giải quyết các công việc chung của tập thể UBND huyện, đảm
bảo quan hệ phối hợp trong công tác, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ
và phạm vi lĩnh vực được phân công. UBND huyện, Chủ tịch và Phó Chủ tịch
UBND huyện giải quyết công việc thường xuyên theo đúng Quy chế làm việc,
quy trình chặt chẽ và khẩn trương, đề cao tính chủ động của cơ quan tham mưu
và vai trò thẩm tra, tổng hợp của Văn phòng HĐND-UBND huyện trong việc
trình xử lý công việc.

- Ngoài xử lý công việc thường xuyên, UBND huyện, Chủ tịch UBND
huyện đã quan tâm xử lý, giải quyết các công việc đột xuất phát sinh; chú trọng
đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức nhiều cuộc họp
để xử lý, giải quyết các vấn đề quan trọng. Thông báo kết luận cuộc họp được
ban hành kịp thời, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.
- Lãnh đạo UBND huyện dành nhiều thời gian làm việc với cơ sở, các cơ
quan, phòng ban chức năng nhằm nắm bắt, điều chỉnh kịp thời việc tổ chức thực
hiện. UBND huyện đã thông báo và công khai hoạt động chỉ đạo, điều hành, chủ
trương, chính sách thông qua nhiều hình thức, trong đó có việc đăng trên Trang
thông tin điện tử huyện; theo đó đồng thời lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp trong triển
khai thực hiện nhiệm vụ qua các nhóm Zalo (giữa lãnh đạo UBND huyện với các
phòng ban thuộc UBND huyện, và giữa lãnh đạo UBND huyện với UBND các
xã;...)...
- Mọi hoạt động của UBND huyện, Ủy viên UBND huyện đều đảm bảo sự
lãnh đạo của Đảng, tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của
UBND huyện. UBND huyện thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo, giải trình theo
yêu cầu của HĐND huyện, nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo xử lý ý kiến, kiến nghị
của cử tri.
- Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện còn có mặt
hạn chế như: Thủ trưởng một số đơn vị chưa tích cực nghiên cứu tham gia góp ý
kiến các dự thảo đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết...,chủ yếu là cơ
bản thống nhất trên cơ sở nội dung của đơn vị được giao chủ trì xây dựng.
3. Công tác phối hợp của UBND huyện với các Ban của HĐND huyện,
UBMTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban xây dựng
đảng và các cơ quan tư pháp ở địa phương
- UBND huyện đã phối hợp với các Ban của HĐND huyện trong việc xây
dựng chương trình, chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 12
HĐND huyện. Lãnh đạo UBND huyện đã trực tiếp hoặc chỉ đạo giải quyết, trả
lời nghiêm túc những vấn đề mà đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm.
- Triển khai thực hiện tốt và chỉ đạo các phòng, ban thuộc huyện phối hợp
công tác với UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính
trị, kinh tế - xã hội, góp phần vào thành quả chung của huyện trong 6 tháng đầu
năm 2021. UBND huyện và các cơ quan chuyên môn trực thuộc luôn coi trọng
khâu lấy ý kiến tham gia, đóng góp, phản biện về các chủ trương, chính sách để
đảm bảo sự phù hợp, sát thực tế; tạo điều kiện để các tổ chức xã hội, tổ chức xã
hội - nghề nghiệp hoạt động hợp pháp theo pháp luật. UBND huyện cũng tăng
cường phối hợp công tác với các cơ quan tư pháp ở địa phương trong việc thực
hiện chức năng, nhiệm vụ.
- Tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tóm lại, trong chỉ đạo, điều hành, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện

luôn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Thường vụ,
Thường trực Huyện ủy và sự giám sát của HĐND huyện; thực hiện đúng nhiệm
vụ, quyền hạn theo quy định; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai
trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân; phối hợp chặt chẽ với các Ban của
HĐND huyện, MTTQ Việt Nam huyện, các Ban xây dựng đảng, các đoàn thể
nhân dân và cơ quan tư pháp địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm
vụ được giao.
II. Chỉ đạo, điều hành các công việc trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội
1. Kết quả đạt được
Để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện về kinh tế - xã
hội và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện Tu Mơ
Rông đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND
huyện(1); Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính
phủ, HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (2)
và các văn bản khác có liên quan để chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực
hiện. Đồng thời, căn cứ các chỉ đạo của Tỉnh và tình hình thực tế của huyện,
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, triệt để, có
hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng - an ninh trên địa bàn; đã ban hành một số văn bản chỉ đạo cụ thể như:
1.1. Về kinh tế:
- Quyết định giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm
2021.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 113a-KH/HU, ngày 17/01/2019
của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày
09/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột
phá trong năm 2020.
- Chỉ đạo các chủ đầu tư quyết toán dứt điểm dự án hoàn thành còn tồn
đọng từ năm 2019 trở về trước và đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn
thành trong năm 2020 trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải
ngân các nguồn vốn đầu tư, Chương trình MTQG trong năm 2020.
- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm
2021 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.
- Kiểm tra, hướng dẫn triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch
đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021.
- Chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo
số 745/TB-KTNN ngày 21 tháng 12 năm 2020.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày
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Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện.
Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện.

24/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh
Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 10CTr/HU ngày 22/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII thực
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai; rà soát vị trí,
diện tích đất của Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy Miền Nam trên địa bàn
huyện. Xử lý vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn huyện.
- Tổ chức làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ
rừng. Chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trên
các vùng trọng điểm cháy, đảm bảo 24/24h trong ngày, kiểm soát chặt chẽ người
và phương tiện ra vào rừng, cấm các hoạt động đốt dọn nương rẫy, đốt xử lý thực
bì, đốt giảm vật liệu cháy trong rừng ăng cường kiểm tra, bố trí người canh phòng
và chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra cháy rừng; kiểm soát hoạt
động đốt dọn nương rẫy của nhân dân và thực hiện báo cáo nhanh, báo cáo đột
xuất theo quy định. Chỉ đạo tổ chức Điều tra xử lý các vụ việc vi phạm lâm luật
trên địa bàn xã Tu Mơ Rông và xã Đăk Hà; cương quyết xử lý vi phạm trong lĩnh
vực lâm nghiệp.
- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc với Công ty TNHH MTV
InnovGreen Kon Tum và một số hộ dân Thôn Kon Pia, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ
Rông xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất sản xuất của Công ty.
- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo biên
bản kiểm tra xử lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Chỉ đạo rà soát lại diện tích đất rừng phòng hộ nhưng bị xâm canh, xây
dựng trụ sở, trường học, giao cho dân quản lý,… trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo triển khai dự án trồng rừng sản xuất năm 2021 và việc tổ chức
thẩm định Phương án, hồ sơ trồng rừng tập trung và phân tán từ nguồn tiền dịch
vụ môi trường rừng còn tồn của xã; Kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn huyện
nhân ngày môi trường thế giới năm 2021.
- Xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác
Hồ” năm 2021 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.
- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động Lễ ra quân đầu năm
2021 gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo xây dựng hoàn thiện dự thảo Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
vật nuôi gắn với phát triển dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025.
- Chỉ đạo triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai theo
Kết luận số 01/KL-SNN ngày 04/1/2021 của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông
thôn. Tổ chức Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm
2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021; xây dựng phương án ứng phó thiên tai năm
2021.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng
(LMLM) gia súc trên địa bàn huyện. Chỉ đạo huy động lực lượng, vật tư, trang
thiết bị để dập dịch, chữa trị cho đàn bò bị mắc bệnh, xử lý vệ sinh chuồng
trại,…; Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống để nhân dân biết chủ động trong
công tác phòng, chống dịch; Tuyên truyền, vận động nhân dân không dấu dịch,
không thả rông gia súc; nuôi nhốt gia súc đã bị dịch bệnh để thuận tiện cho việc
chữa trị và hạn chế dịch bệnh phát tán, lây lan; khi phát hiện gia súc mắc bệnh
phải kịp thời báo cáo ngay cho cơ quan thú y và chính quyền địa phương biết, xử
lý,…
- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã (Tê Xăng, Ngọk Lây) chủ động phối hợp
với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức xây dựng nhà ở cho hộ gia đình đình nghèo
bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển thương mại dịch vụ giai đoạn 20212025 trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Nước thế
giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021” trên địa bàn
huyện Tu Mơ Rông.
- Chỉ đạo hoàn thiện các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND huyện
khóa XIII; kỳ họp thứ 12 HĐND huyện.
- Kiểm tra chất lượng thi công xây dựng các công trình, quản lý trật tự xây
dựng trên địa bàn huyện; lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, chấn chỉnh
trình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ; đảm bảo an toàn giao thông trên địa
bàn huyện; triển khai các hoạt động ứng dụng khoa học - kỹ thuật; tăng cường
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông....
- Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch
vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP
ngày 10/4/2019 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bố trí, sắp xếp dân
cư ở vùng thiên tai trên địa bàn huyện (Di dời tái định cư thôn Tu Thó, xã Tê
Xăng; thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông; thôn Ba Ham, xã Đăk Na); Cấp nước
sinh hoạt trung tâm huyện; Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter.
- Chỉ đạo phối hợp giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11
HĐND tỉnh, HĐND huyện.
- Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, xử lý các trạm cân mỳ trên địa bàn huyện
không đảm bảo điều kiện hoạt động.
1.2. Về văn hóa - xã hội:
- Triển khai công tác trợ giúp xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội,
thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; các hoạt động
đền ơn, đáp nghĩa; triển khai phát hành thẻ BHYT cho đối tượng được NSNN
đóng, hỗ trợ đóng BHYT; tăng cường công tác chăm sóc và thực hiện chính sách
ưu đãi đối với người có công với cách mạng; hỗ trợ cứu đói, cứu rét cho nhân

dân; tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng
và Nhà nước đối với người có công cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc
thiểu số, các đối tượng bảo trợ xã hội,...
- Chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona (nCoV), Bạch hầu, sốt
xuất huyết,... trên địa bàn huyện; Giám sát chặt chẽ tình hình mắc bệnh đến tận
thôn, làng, xã, hộ gia đình. Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh
trên thế giới, trong nước và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào huyện, xã, các
khuyến cáo phòng chống dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng và
phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh; triển khai công tác khai báo y
tế toàn dân; thực hiện hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bỡi đại dịch Covid-19;
Chỉ đạo triển khai hoạt động các chốt kiểm soát, các cơ sở cách ly phòng chống
dịch covid 19;...
Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp
hành các quy định phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; Triển khai
hoạt động lại các chốt kiểm tra, các cơ sở cách lý trong phòng chống dịch Covid19; Rà soát, củng cố, nâng cao hiệu quả; triển khai các giải pháp công nghệ trong
phòng chống dịch công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Tiếp nhận và phân bổ gạo hỗ trợ của Chính phủ cho Nhân dân trên địa
bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
- Xây dựng Kế hoạch, tổ chức thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứu XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các hoạt động trong dịp Tết nguyên đán
Tân Sửu năm 2021,...
- Chỉ đạo tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV;
tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh, HĐND huyện, nhiệm kỳ 20162021.
- Xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày
truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 20
năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy.
- Chỉ đạo xây dựng nội dung về truyền thuyết các thác (Tea Prông, Siêu
Puông, Siêu Mô Nam,...) trên địa bàn huyện.
- Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 theo kế hoạch;
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ...
- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, thực hiện nhiệm
vụ chuyên môn nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp
chuyên cần; kịp thời xử lý các trường hợp bạo hành trẻ em tại các trường học;
đảm bảo môi trường dạy và học an toàn; tiếp nhận, cấp phát gạo hỗ trợ cho học
sinh theo Nghị định 116 năm học 2019-2020;....
- Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

1.3. Về nội chính:
- Chỉ đạo đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã năm
2020.
- Tổ chức làm việc với đoàn công tác của Sở Nội vụ về khảo sát thực trạng,
đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND
ngày 16/7/2020 của HĐND tỉnh.
- Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện
Tu Mơ Rông.
- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung theo Chương trình công tác toàn khóa của
BCH Đảng bộ huyện khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã phối hợp với Hội Nông dân
trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Tổ chức hội nghị gặp mặt thăm hỏi, tặng quà già làng, người có uy tín
trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
- Triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai
thực hiện một số công việc phục vụ công tác bầu cử.
- Phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ
huyện và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ
thống chính trị của huyện năm 2021.
- Tổ chức đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên
môn thuộc UBND huyện; Cán bộ, công chức, viên chức đối với Phó Trưởng
phòng, ban thuộc UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND các xã năm 2020.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn
huyện.
- Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật thanh niên trên địa
bàn huyện Tu Mơ Rông.
- Chỉ đạo triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về cải cách hành chính và cải
cách thủ tục hành chính.
- Hướng dẫn, tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân có liên quan vi phạm
Luật Lâm nghiệp tiểu khu 263, 264 trên địa bàn xã Tu Mơ Rông.
- Chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý các vụ phát rừng trái pháp luật trên
địa bàn huyện; tăng cương công tác địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân
chấp hành nghiêm Luật Lâm nghiệp.
- Chỉ đạo giải quyết mâu thuẫn giữa một số hộ dân thôn Kon Ling với
Công ty Phú Thịnh xảy ra trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức
tạp, kéo dài. Tổ chức tiếp công dân định kỳ.
- Tổ chức đối thoại với nhân dân thôn Kon Pia xã Đăk Hà.
- Chỉ đạo xử lý công dân không chấp hành lệnh gọi công dân nhập ngũ
năm 2021.
- Chỉ đạo, chuẩn bị văn kiện, tổ chức diễn tập phòng thủ cấp huyện năm
2021.
- Chỉ đạo tăng cường triển khai công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công
dân có gắn chip điện tử trên địa bàn huyện;
- Chỉ đạo Công an huyện chủ trì phối hợp với đơn vị có liên quan đẩy
nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án hủy hoại rừng, các vụ án trộm cắp trên địa
bàn huyện.
2. Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân
2.1. Tồn tại, hạn chế:
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế như: Công tác
triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt nhưng kết quả thực
hiện còn chậm so với lộ trình đề ra; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng
thực hiện nhưng vẫn chưa triệt để; Công tác quản lý bảo vệ rừng tuy được chỉ đạo
thường xuyên nhưng tình trạng phá rừng làm nương rẫy vẫn xảy ra.
2.2. Nguyên nhân:
Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, các ngành có mặt chưa theo kịp
với yêu cầu thực tiễn; ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, vai trò tham mưu, đề
xuất của người đứng đầu một số đơn vị chưa cao; nguồn kinh phí thực hiện xây
dựng nông thôn mới hạn chế, chưa tương ứng với nhu cầu; thực thi công vụ của
một số đơn vị chưa tốt; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện
nhiệm vụ có lúc, có việc chưa tốt; nhận thức của người dân còn hạn chế.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6
THÁNG CUỐI NĂM 2021
1. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh được đề ra tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh,
Huyện ủy, HĐND huyện, kế hoạch của UBND huyện.
2. Các phòng, ban, UBND các xã: Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện
Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm; thực hiện Kế hoạch 113a-KH/HU của Ban
Thường vụ Huyện ủy; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế
hoạch của UBND huyện về thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, Ban Thường
vụ Huyện ủy, của HĐND huyện; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và
giải pháp về cải thiện môi trường thu hút đầu tư; phát triển văn hóa xã hội, nâng
cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tập trung các nguồn lực; tăng
cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng và dịch bệnh gia

súc, gia cầm; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với phát triển
cây dược liệu thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi;
triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn
cho nhân dân trong mùa mưa bão..; tăng cường công tác tuần tra, truy quét, nắm
bắt thông tin để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và
Phát triển rừng; tăng cường kiểm tra trách nhiệm của các đơn vị chủ rừng, Hạt
Kiểm lâm; đẩy mạnh việc phát triển cây dược liệu gắn với chế biến trên địa bàn
huyện; tăng cường bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên (khoáng sản, nguồn
nước...); tập trung mọi nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới; đẩy nhanh hơn nữa công tác cải cách hành chính; tăng cường
phòng chống tham nhũng, lãng phí, gian lận thương mại; tích cực giải quyết
khiếu nại, tố cáo; giữ vững quốc phòng, an ninh; chuẩn bị tốt các nội dung trình
kỳ các họp HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện,
Chủ tịch UBND các xã đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan
hành chính nhà nước thuộc huyện; nghiên cứu đổi mới phương thức chỉ đạo, điều
hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, thái độ
làm việc của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm túc
chương trình công tác hàng tháng và năm, cũng như các văn bản chỉ đạo, điều
hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; chủ động kiểm tra, rà soát đánh
giá việc triển khai các nhiệm vụ đã được phân công, hiệu quả công tác chỉ đạo,
điều hành đối với đơn vị, địa phương mình quản lý, xử lý trách nhiệm nếu không
hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhưng không đảm bảo chất lượng, tiến
độ,... có biện pháp khắc phục, sửa chữa phù hợp, kịp thời. Các đơn vị thực hiện
nghiêm công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ
sung, bãi bỏ, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới.
4. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, đời
sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
- Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, các chương trình,
chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách xã hội, trợ giúp xã hội.
- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y đức của đội ngũ y bác sỹ; làm
tốt công tác y tế dự phòng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các loại dịch bệnh
phát sinh trên địa bàn. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid-19....
- Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; làm tốt công tác
người cao tuổi, gia đình, thanh thiếu niên, bình đẳng giới, bà mẹ, trẻ em và vì sự
tiến bộ của phụ nữ.
5. Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trường lớp; thực hiện các chế độ
chính sách đối với học sinh, giáo viên.
6. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt cải cách hành chính. Trong đó,
trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ,
công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cơ

chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan liên quan trực tiếp đến thủ tục thu
hút đầu tư để chấn chỉnh kịp thời những sai phạm nhằm nâng cao chỉ số cạnh
tranh huyện Tu Mơ Rông.
7. Thực hiện tốt công tác đối thoại với công dân và giải quyết kiến nghị của
cử tri. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cấp, các ngành trong việc chấp hành
pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại,
tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện. Rà soát việc thực hiện
kiến nghị, kết luận thanh tra, kiểm tra trên địa bàn huyện.
8. Tăng cường công khai, minh bạch và chủ động cung cấp thông tin kịp
thời, khách quan về các cơ chế, chính sách, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tình
hình kinh tế - xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của toàn xã
hội trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước.
9. Nâng cao chất lượng phối hợp công tác giữa các phòng ban, nhất là
trong chuẩn bị, xây dựng các đề án, báo cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ
của nhiều cơ quan.
10. Tăng cường quốc phòng, an ninh và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
Xây dựng lực lượng quân đội, công an trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu
cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội;
đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.
11. Tăng cường quản lý của Nhà nước về thông tin báo chí; thực hiện
nghiêm túc kỷ luật phát ngôn. Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin và sử
dụng các tiện ích của mạng Internet, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết
ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng phương tiện thông tin làm mất an ninh trật
tự, kịp thời giải quyết kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp
trên địa bàn.
12. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt
Quy chế làm việc và chương trình công tác của UBND huyện.
13. Thực hiện tốt quản lý, đào tạo, tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức
theo quy định
B. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01 tháng 01 năm
2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
I. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021
1. Về kinh tế:
1.1. Nông, lâm, thủy sản:
- Cây lúa nước vụ Đông Xuân: Đến thời điểm ngày 20/5/2021 nhân dân
trên địa bàn huyện đã thực hiện gieo cấy được 248,25 ha/355 ha, đạt 69,93% kế
hoạch huyện giao, Năng suất ước đạt 31,88 tạ/ha đạt 105,21% so với kế hoạch
huyện giao, sản lượng ước đạt 791,3 tấn; đạt 73,47% so với kế hoạch huyện giao.

Ước thực hiện đến ngày 30/6/2021 là 248,25/267,50 ha, đạt 92,80% So với cùng
kỳ năm trước.
Nguyên nhân cây lúa vụ Đông xuân không đạt là do một số diện tích lúa
nước tại xã Măng Ri, Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Ngọk Lây nhân dân không xuống
giống vụ Đông xuân. 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), tuy nhiên vẫn đảm bảo lương thực tại chỗ.
- Cây vụ mùa: Đến thời điểm ngày 20/5/2021 nhân dân trên địa bàn huyện
hiện đang làm đất, đồng thời chuẩn bị giống, vật tư để 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: Hiện nay nhân dân đang chuẩn bị đất và vật tư để
xuống giống kịp thời vụ gieo trồng. Ước thực hiện đến ngày 30/6/2021 là 1.200
ha/1.270 ha, đạt 94.49% Kế hoạch huyện giao.
+ Cây lúa rẫy: Nhân dân đã xuống giống được 252,5 ha/585 ha, đạt 43,2%
so với kế hoạch huyện giao; hiện đang tiếp tục xuống giống. Ước thực hiện đến
ngày 30/6/2021 là 585 ha/585 ha, đạt 100% Kế hoạch huyện giao.
+ Cây Ngô vụ mùa: Nhân dân đã xuống giống được 61,6 ha/340 ha, đạt
18,1% so với kế hoạch huyện giao, hiện đang tiếp tục xuống giống. Ước thực
hiện đến ngày 30/6/2021 là 340 ha/340 ha, đạt 100% Kế hoạch huyện giao.
+ Cây sắn (mỳ): Nhân dân đã xuống giống được 1.750,5 ha/1.928 ha, đạt
90,8% so với kế hoạch huyện giao. Ước thực hiện đến ngày 30/6/2021 là 1.928
ha/1.928 ha đạt 100% Kế hoạch huyện giao.
+ Cây cà phê: Nhân dân hiện đang chuẩn bị đất, hố để trồng. Ước thực hiện
đến ngày 30/6/2021 xống giống trồng mới được 21,5ha/52 ha đạt 41,35% Kế
hoạch huyện giao.
+ Cây Mắc ca: Nhân dân hiện đang chuẩn bị đất, hố để trồng. Ước thực
hiện đến ngày 30/6/2021 là 7,9 ha, đạt 100% kế hoạch huyện giao, trong đó trồng
mới là 2 ha.
+ Cây cây ăn quả: Nhân dân hiện đang chuẩn bị đất, hố để trồng theo thời
vụ. Ước thực hiện đến ngày 30/6/2020 là 180 ha/200 ha đạt 90% kế hoạch huyện
giao, trong đó trồng mới là 27,7 ha.
+ Cây Đảng sâm phát triển trong dân: Nhân dân đã xuống giống được 12,3
ha/81ha, đạt 15,2% so với kế hoạch huyện giao. Ước thực hiện đến ngày
30/6/2021 đạt 58/81 ha đạt 71,6% kế hoạch huyện giao, nâng tổng số diện tích
Đảng sâm đến ngày 30/6/2021 là 202 ha.
+ Cây dược liệu khác như (Đương quy, Sơn tra, ngũ vị tử, san nhân, bo bo,
thảo quả…): Phát triển trong doanh nghiêp: Trồng mới được 28 ha cây thảo quả
tại xã Ngọc Yêu (HTX A&Y Ngọc Yêu). Phát triển trong dân đang chuẩn bị đất,

giống để trồng mới năm 2021. Ước thực hiện đến ngày 30/6/2021 đạt 68/93 ha
đạt 73,1% kế hoạch huyện giao.
+ Cây Sâm Ngọc Linh: Phát triển trong dân: Nhân dân đã xuống giống
được 3,6 ha/7,2 ha KH, đạt 50% so với kế hoạch huyện.
+ Cây Cao su: Duy trì một số diện tích năm trước và Ước thực hiện đến
30/6/2020: còn 80,4 ha đạt 76% kế hoạch huyện giao. Một số diện tích cao su bị
giảm do nhân dân không chăm sóc, chặt bỏ để trồng các cây trồng khác.
- Tình hình chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm có đến ngày 20/5/2021 là
74.768 con. Trong đó:
+ Đàn trâu: 6.908/8.060 con, đạt 85,7 % so với kế hoạch .giao.
+ Đàn bò: 8.884/10.147 con, đạt 87,6% so với kế hoạch giao.
+ Đàn heo: 9.001/11.640 con, đạt 77,3% so với kế hoạch giao.
+ Đàn gia cầm: 49.975/46.444 con, đạt 107,6% so với kế hoạch giao.
- Ao cá: 27,57/24,7 ha, đạt 111,6% so với kế hoạch giao.
Dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm:
(từ ngày 31/01/2021 đến ngày 31/03/2021) trên địa bàn huyện phát sinh dịch
bệnh Lở mồm long móng, cụ thể: Tổng số gia súc mắc bệnh, chết lũy kế là 51
con, gồm 39 con bò, 12 con trâu. Tổng số gia súc mắc bệnh, chết, tiêu hủy theo
quy định là 09 con (07 bò và 02 trâu, chủ yếu là gia súc nhỏ). Đến ngày
20/05/2021, trên địa bàn huyện vẫn đảm bảo an toàn, chưa có phát sinh các dịch
bệnh nguy hiểm.
* Lâm nghiệp
- Tình hình phát hiện, xử lý vi phạm:
+ Phát hiện: Tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 20/5/2021, Ban quan lý
rừng phòng hộ đã bàn giao cho Hạt kiểm lâm 04 vụ vi phạm trong lĩnh vực Luật
Lâm nghiệp về hành vi Phá rừng trái pháp luật với tổng diện tích bị thiệt hại:
18,256 ha rừng tự nhiên. 01 vụ vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp, về hành vi:
mua bán, cất, giấu, chế biến, vận chuyển, kinh doanh lâm sản trái quy định của
nhà nước; khối lượng lâm sản tịch thu là 2,096 m3 gỗ quy tròn (nhóm gỗ thông
thường).
+ Xử lý vi phạm: Từ đầu năm đến ngày 20/5/2021 đã thực hiện xử lý 12 vụ
về hành vi phá rừng trái pháp luật, trong đó: Xử lý về hành chính: Không; Xử lý
về hình sự: 04 vụ, (khởi tố về tội “hủy hoại rừng” theo điều 243 Bộ Luật hình
sự); Xử lý khác: 08 vụ (hết thời hiệu xử lý); Số vụ còn lại tồn là: 04 vụ, hiện đang
trong quá trình thụ lý hồ sơ.
1.2. Công nghiệp - Xây dựng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: Đến ngày 20/5/2021 trên địa bàn huyện sản
lượng khai thác điện là: 27,276 triệu Kwh. Ước thực hiện đến ngày 30/6/2021 là:
54 triệu Kwh.

- 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 trình.
- 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 thác, 01 đơn
vị được UBND tỉnh cấp phép khai thác tận dụng khoáng sản trong phạm vi công
trình.
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 ngày 20/5/2021 là: 17,537 triệu đồng. Ước thực hiện
đến ngày 30/6/2021 là: 34 tỷ đồng.
1.4. Thu, chi ngân sách:
- Thu ngân sách: Thu ngân sách ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến
ngày 20/5/2021 đạt: 165.992/305.329 triệu đồng, đạt 54,36% so với dự toán giao;
trong đó: thu địa bàn đạt: 22.871/40.410 triệu đồng, đạt 56,59% so với dự toán
tỉnh, huyện giao đầu năm (thu ngân sách địa phương được hưởng đạt:
18.204/32.519 triệu đồng, đạt: 55,97% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm);
thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 103.638 triệu đồng, thu chuyển nguồn năm
2020 sang năm 2021: 39.483 triệu đồng. Ước thu ngân sách địa phương tính đến
ngày 30/06/2021 năm 2021 đạt: 235.574 triệu đồng, đạt 62,9% so với dự toán
tỉnh, huyện giao.
- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương tính đến ngày 20/5/2021
đạt: 141.067/297.438 triệu đồng, đạt 47,42% so với dự toán tỉnh, huyện giao; ước
thực hiện đến ngày 30/6/2021 năm 2021 đạt: 182.279/297.438 triệu đồng, đạt
54,08% so với dự toán tỉnh, huyện giao.
- Tình hình và kết quả xử lý nợ đọng thuế: Tính đến thời điểm hiện tại trên
địa bàn huyện tổng số nợ thuế: 612,8 triệu đồng trong đó số nợ năm 2020 chuyển
sang năm 2021 là 669,4 triệu đồng (Nợ khó thu 108 triệu đồng); nợ phát sinh năm
2021 là: 1.225,6 triệu đồng, số nợ đã thu lũy kế: 1.312,2 triệu đồng.
1.5. Đầu tư phát triển: Tổng kế hoạch vốn giao đến ngày 20/5/2021:
85.256 triệu đồng (trong đó: Ngân sách huyện: 46.461 triệu đồng, bao gồm: kế
hoạch vốn năm 2021: 22.730 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2020 chuyển nguồn
sang năm 2021: 23.731 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 38.795 triệu đồng). Thực
hiện giải ngân tính đến ngày 20/05/2021: 42.218 triệu đồng đạt 50% so với kế
hoạch vốn (trong đó: Ngân sách huyện: 33.343 triệu đồng: giải ngân kế hoạch
vốn năm 2021: 10.000 triệu đồng, chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021:
23.343 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 8.874 triệu đồng). Ước thực hiện đến ngày
30/06/2021 là: 58.550 triệu đồng đạt 68% so với kế hoạch vốn (trong đó: Ngân
sách huyện: ước thực hiện giải ngân: 39.153 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 19.397
triệu đồng).
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) đến ngày 31/3/2021; tình hình nợ xấu: Tổng vốn huy động
là: 406 triệu đồng, lũy kế nguồn vốn huy động đạt 28.979 triệu đồng; Tổng Số
vốn cho vay là: 10.197 triệu đồng; Tổng số dư nợ: đến ngày 31/3/2021 là:
237.481 triệu đồng (trong đó: ngắn hạn 4.846 triệu đồng; trung và dài hạn
232.635 triệu đồng); Tình hình nợ xấu là: 473 triệu đồng (Trong đó: Nợ quá hạn
chương trình Xuất khẩu lao động liên quan đến Công ty Lessco là 300 triệu đồng
với 15 hộ vay - Tiến độ giải quyết vụ việc chưa có tiến triển).
Ước đến ngày 30/6/2021 là: Tổng vốn huy động là: 2.000 triệu đồng, lũy
kế nguồn vốn huy động đạt 30.979 triệu đồng; Tổng Số vốn cho vay là: 10.000
triệu đồng; Tổng số dư nợ: đến ngày 30/6/2021 là: 247.481 triệu đồng (trong đó:
ngắn hạn 5.846 triệu đồng; trung và dài hạn 241.635 triệu đồng); Tình hình nợ
xấu là: 450 triệu đồng.
2. Xây dựng nông thôn mới:
- Tổ chức lễ ra quân đầu xuân Tân Sửu năm 2021. 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.
Kết quả đến ngày 20/5/2021 trên địa bàn huyện gồm có: 01 xã đạt 14 tiêu
chí (Ngọk Yêu); 03 xã đạt 13 tiêu chí (Tu Mơ Rông, Tê Xăng, Đăk Sao); 02 xã đạt
12 tiêu chí (xã Văn Xuôi, xã Ngọk Lây); 04 xã đạt 11 tiêu chí (xã Đăk Rơ Ông, xã
Đăk Tờ Kan, xã Đăk Hà, xã Măng Ri); 01 xã đạt 10 tiêu chí (xã Đăk Na).
- UBND huyện đã xây dựng kế hoạch nông thôn mới 2021 và giai đoạn
2021 - 2025. Trong đó, Phấn đấu đến năm 2021, toàn huyện có 02 xã đạt 16 tiêu
chí (Măng Ri, Ngọk Yêu); 06 xã đạt 15 tiêu chí (Đăk Rơ Ông, Đăk Tờ Kan, Đăk
Sao, Tu Mơ Rông, Tê Xăng và xã Ngọc Lây); 01 xã đạt 14 tiêu chí (Văn Xuôi); 02
xã đạt 13 tiêu chí (Đăk Na, Đăk Hà).
3. 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.
- Đối với công tác phát triển Du lịch: Hiện nay huyện đã 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)… Việc
phát triển Điểm du lịch này sẽ có tác động lớn đến phát triển kinh tế 4 xã phía
tây; đây cũng là vùng có suối nước lớn, trong, thuận lợi cho phát triển nuôn cá
tằm, cá hồi.
- Rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ cơ
chế một cửa, một cửa liên thông: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện thực
hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo
Nghị quyết của Chính phủ và phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã
được Bộ, ngành phê duyệt; đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp
đến người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh …
Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ
quan, đơn vị. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về
quy định thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ
tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân.
- Đánh giá xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp: Tiếp tục tham gia các
chương trình vận động xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh, tham gia các hội nghị,
hội thảo xúc tiến đầu tư ở trong nước tích cực tham gia hội chợ triển lãm trong và
ngoài tỉnh, đưa những sản phẩm có tính đặc trưng của huyện Tu Mơ Rông đến
rộng rãi công chúng trong và ngoài tỉnh, với mục đích phát triển kinh tế.
4. Văn hóa - xã hội
4.1. Về lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo
- Kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn: UBND
huyện tiếp tục Thông báo tuyển dụng lao động gửi UBND các xã (lao động làm
việc trong và ngoài tỉnh); 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.
- Về thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách:
UBND huyện đã kịp thời thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời cho đối tượng thụ
hưởng.
4.2 Giáo dục và đào tạo.
- 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.
- 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. Trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 các đơn
vị trường học đã chỉ đạo giáo viên soạn đề cương ôn tập, giao bài đến tận nhà cho
học sinh và hướng dẫn học sinh tự học tại nhà; Sau thời gian nghỉ phòng, chống
dịch Covid -19 các đơn vị trường học đã vận động học sinh ra lớp, tổ chức thực
hiện công tác dạy và học theo phân phối chương trình, chấp hành nghiêm túc
công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Xây dựng trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia: Trong
quý, triển khai Kế hoạch năm 2021 đã được giao chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiến
hành kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng hồ sơ. Hiện đang yêu cầu các đơn
vị trường học hoàn thiện, bổ sung hồ sơ minh chứng còn thiếu trình cấp có thẩm
quyền công nhận lại theo quy định trong tháng 5 đối với 3 trường mầm non (Đăk
Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Hà) và công nhận mới đối với trường mầm non Đăk
Na. Dự kiến đến tháng 11 năm 2021 công nhận thêm trường mầm non Ngọk Lây
nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021 lên 12/27 trường.
4.3. Văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông
Thực hiện tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong quý như: 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; 90 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); tuyên truyền Luật phòng,
chống tác hại của rượu, bia; tuyên truyền về phòng, chống tội phạm; công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Tân Sửu 2021; chống dịch bệnh
Covid 2019 trên địa bàn huyện, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2021; đẩy
mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên
truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệp
kỳ 2021-2025;...
5. 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.
- Về trật tự an toàn xã hội: Đã xảy ra 08 vụ. Trong đó 03 trộm cắp tài sản,
04 vụ gây thương tích, 01 vụ gây chết người.
- Về trật tự an toàn giao thông: Đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, hậu quả
01 người chết, 03 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.
- Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện: UBND huyện đã xây
dựng Kế hoạch, chuẩn bị các nội dung, cơ sở vật chất phục vụ và thực hành diễn

tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021 kết quả đạt loại giỏi.
6. Đánh giá tổng quát tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2021.
6.1. 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
thiện, quy mô trường lớp học được mở rộng, nâng cấp; hoạt động văn hóa, thông
tin truyền thông thực hiện tốt. Đặc biệt là hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh
Covid-19; 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.
6.2. Những tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế như: Diện tích
sản xuất vụ Đông xuân không đạt so với kế hoạch; các vụ việc chặt phá rừng còn
xảy ra; Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi nguy cơ bùng phát là rất lớn; công
tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt nhưng
kết quả thực hiện còn chậm so với mục tiêu đề ra; Chất lượng nguồn nhân lực
còn thấp; giáo dục toàn diện, học lực của học sinh ở một số nơi có chuyển biến
nhưng chưa đồng đều; đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường còn hạn chế. 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 vẫn chưa triệt để.
6.3. 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, chất lượng tham mưu, đề xuất
thấp, 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, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy,
khiếu nại tố cáo... của một bộ phận người dân còn chưa tốt.
- Nguyên nhân khách quan: Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn
biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, 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, … bị ảnh hưởng rõ rệt đã ảnh hương tới tình hình phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 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. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra kế họach phát triển kinh
tế - xã hội về dược liệu; trồng rừng; phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất
hàng hóa...
- 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, kiểm tra, xử
lý tình hình hạn hán, ...
- Thường xuyên đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia
cầm. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát động vật, sản phẩm động vật nhập
vào địa bàn huyện nhằm giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh nhất là bệnh Lở mồm
long móng trên đàn gia súc trâu, bò;...
- Thường xuyên kiểm tra kiểm soát để có các phương án ứng phó với tình
hình hạn hán, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt và sản xuất năm 2021; Phương án
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.
- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện,
nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung hoàn thiện các thủ
tục đầu tư đối với danh mục sử dụng vốn Trung ương hỗ trợ và đẩy nhanh việc
giải ngân theo đúng quy định hiện hành.
- Tiếp tục chấn chỉnh các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc công tác quyết
toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Triển khai tốt mọi nguồn thu, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thu
ngân sách nhất là các nguồn thu chủ yếu như: Thủy điện, xây dựng cơ bản.
- 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.

- 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...
2. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội
- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai và kiểm tra việc thực
hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020-2021. Thực hiện tốt việc duy trì
sĩ số học sinh, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh nghỉ học, bỏ học, đi học thiếu
chuyên cần.
- Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn xây dựng kế hoạch và phương
hướng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021 ….
- 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.
- Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch giảm nghèo 2021 đã đề
ra.
- Quản lý tốt các hoạt động Văn hoá, Thông tin, gia đình, thể thao, du lịch,
bưu chính, viễn thông & Internet, công nghệ thông tin, Truyền thanh -Truyền
hình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo các cơ quan liên quan, Trạm Y tế của các xã triển khai công tác
truyền thông nhằm nâng cao ý thức y tế cho nhân dân về phòng chống các loại
dịch bệnh, nhất là phòng chống dịch cúm virus Corona lây lan và bảo đảm an
toàn thực phẩm trên địa bàn.
3. Lĩnh vực Nội chính
- Thường xuyên duy trì các chế độ trực chỉ huy, trực ban tác chiến, phân
đội trực chiến; Tổ chức thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm
2021.
- 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.
- 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,...
- UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác tiếp công dân

và giải quyết khiếu nại, tố cáo tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật nhất là Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018; Luật
Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị
định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ….
C. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01 tháng 01 năm
2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
năm 2021
I. Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2021
1. Tình hình triển khai thực hiện
- Ủy ban nhân huyện đã ban hành văn bản số 351/UBND ngày 08/03/2021
về việc triển khai thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của
UBND tỉnh Kon Tum về ban hành Chương trình hành động về tiếp tục thực hiện
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Đồng thời tiếp tục Nghị quyết số 35/NQCP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm
2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- Trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã
ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện. Vì vậy,
việc tạo môi trường thông thoáng, kêu gọi, thu hút được các nhà đầu tư đến đầu
tư khai thác các tiềm năng, lợi thế của huyện được huyện quan tâm chỉ đạo thực
hiện.
- Để nâng cao năng lực cạnh tranh UBNDhuyện đã chỉ đạo các cơ quan
đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến tìm hiểu, khảo sát về
điều kiện tự nhiên, xã hội và các thông tin khác mà các nhà đầu tư đang quan
tâm.
- Tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
thủ tục hành chính, đồng thời công khai minh bạch quy trình giải quyết thủ tục
hành chính, thông tin liên quan đến đầu tư, đất đai, cơ chế chính sách, các dự án
đầu tư, quy hoạch, kế hoạch trên Trang thông tin điện tử của huyện, Trung tâm
Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện để tổ chức, cá nhân có nhu
cầu được tiếp cận thông tin dễ dàng.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã thực hiện
hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho
thuê đất.
2. Kết quả đạt được
- Với sự chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, 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,
đầu tư trên địa bàn ngày càng tăng; công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách

về lĩnh vực đất đai đã có nhiều tiến bộ; công tác lập và quản lý quy hoạch được
quan tâm và triển khai có hiệu quả; công tác cấp chứng nhận quyền sử dụng đất
cho nhà đầu tư được triển khai theo đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát
tình hình.
- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, 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.
- Về công tác cải cách hành chính:
+ Triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Rà
soát, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, cản trở thuộc thẩm quyền của các
đơn vị. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ. Thường xuyên thanh tra,
kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người
dân và doanh nghiệp.
+ Quán triệt và tổ chức triển khai cải cách hoạt động kiểm tra chuyên
ngành, tổ chức 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.
+ 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, tổ chức khi xảy ra tình trạng
chậm, muộn, trong giải quyết thủ tục hành chính.
+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh, xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm việc giải quyết TTHC chậm trễ, cán bộ công chức gây phiền
hà, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp, cá nhân và thực hiện nghiêm minh việc đánh
giá, khen thưởng, xử phạt cán bộ, công chức vi phạm.
- Về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp phát
triển:
+ UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện rút ngắn thời gian
thực hiện thủ tục đầu tư trên địa bàn huyện đối với thời gian cấp chứng nhận
đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã từ 05 ngày xuống còn 03 ngày;
02-03 ngày cấp giấy chứng nhận hộ đăng ký kinh doanh; đẩy mạnh việc ứng
dụng công nghệ thông tin và công tác niêm yết công khai, hướng dẫn các thủ tục
hành chính tại bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính, công khai
quy trình, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng các nội
dung về giải quyết khiếu nại, tố cáo...thuộc thẩm quyền của UBND huyện trên
trang thông tin điện tử huyện và tại trụ sở UBND các xã các cơ quan, đơn vị.
+ Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã thực hiện cấp mới và thay đổi
cho 30 hộ đăng kinh doanh; Thành lập mới 02 hợp tác xã (Nâng tổng số lượng
HTX lên 19, hiện đang hoạt động 18 HTX, 1 HTX bỏ địa chỉ kinh doanh).

- Về công tác tiếp công dân:
+ Trong 6 tháng đầu năm 2021, tại trụ sở tiếp công dân và các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn huyện chưa có lượt công dân tới kiến nghị, phản ánh.
- Công tác tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị:
+ Trong 6 tháng đầu năm 2021, Số đơn thư nhận được trong kỳ báo cáo là:
03 đơn về kiến nghị phản ánh, nội dung của đơn thư kiến nghị đề cập tranh chấp
cá nhân; Số đơn thư kỳ trước chuyển qua là: 0 đơn. Trong 6 tháng đầu năm 2021
giải quyết dứt điểm không để tồn đọng những đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc
thẩm quyền.
- Công tác thanh tra, kiểm tra:
Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã ban Quyết định số 854/QĐUBND, ngày 28/12/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra
năm 2021 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Kết quả trên địa bàn huyện 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; chưa phát 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.
- Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
+ UBND huyện chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua
hệ thống loa phát thanh của Trung tâm Văn hóa - thể thao - Du lịch và Truyền
thông huyện và loa phát thanh cấp xã, ngoài ra, tiếp tục quán triệt và tổ chức
triển khai Luật Hộ tịch, Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành
luật như: Luật Đặc xá, Luật Công an nhân dân; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;
Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo
dục đại học; Luật Trồng trọt; Luật Quốc phòng; Luật Cạnh tranh; Luật Tố cáo;
Luật An ninh mạng…Đội ngũ hòa giải viên luôn được củng cố, kiện toàn và nâng
cao chất lượng phục vụ công tác.
+ Chủ động triển khai nội dung tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
về bảo vệ môi trường trong việc đầu tư xây dựng của doanh nghiệp trên địa bàn
huyện cũng như biến đổi khí hậu sảy ra.
3. Những hạn chế, yếu kém
- Nhìn chung kết quả đạt được chưa cao, chưa phát huy những tiềm năng,
lợi thế của huyện trong công tác thu hút đầu tư, còn vẫn bộc lộ những hạn chế
nhất định, như: Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến môi
trường kêu gọi thu hút đầu tư, cải cách hành chính gặp khó khăn.
- Phần lớn doanh nghiệp tại các địa phương là doanh nghiệp nhỏ và vừa,
thiếu kinh nghiệm và khả năng cạnh tranh, nhất là trong thời kỳ hội nhập. Chất
lượng sản phẩm của doanh nghiệp chưa được quan tâm đầu tư, quản trị doanh
nghiệp còn kém.
4. Nguyên nhân

- Một số doanh nghiệp đến khảo sát tìm hiểu về trồng, thu mua chế biến
sâm Ngọc Linh, tuy nhiên diện tích khá cao, thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh,
cũng đã ảnh hưởng ít nhiều tới việc thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.
- Công tác tổ chức triển khai thực hiện một số cơ quan đơn vị chưa thật sự
nỗ lực, quyết liệt; công tác tham mưu, tinh thần phối hợp giữa các cơ quan chưa
nhịp nhàng, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường
đầu tư còn hạn chế.
- Chính sách đất đai, hỗ trợ đầu tư còn bất cập: Chưa tạo được nhiều quỹ
đất sạch để mời gọi các nhà đầu tư; trình độ dân trí còn thấp, hơn 96% là người
đồng bào dân tộc thiểu số, có tập quán, trình độ canh tác hạn chế và nhận thức
của người dân còn lạc hậu, nên việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công
nghệ áp dụng vào sản xuất rất khó khăn, khó có thể thay đổi trong một thời gian
ngắn.
- Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động dưới hình thức
doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp mặc dù đã được ban hành, hướng dẫn cụ
thể nhưng chưa hiệu quả.
- Đặc thù của huyện cách xa trung tâm, đi lại khó khăn, điều kiện địa hình
chủ yếu là đồi núi có độ dốc cao, mặt bằng không có nên nhiều doanh nghiệp gặp
khó khăn không quan tâm cơ hội đầu tư.
II. Nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP và Luật Hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Chủ động, tích cực xây dựng và thực hiện
các chính sách về thúc đẩy khởi nghiệp và hỗ trợ DNNVV.
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày
16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020,
Nghị quyết 19/2017/NQ-CP, ngày 6/2/2017 của Chính phủ; Quyết định số
95/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành Chương
trình hành động về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, đến
toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời, xác định
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển các
doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng trong công tác thu hút đầu tư, tạo điều kiện
cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
- Tiếp tục rà soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan
chuyên môn huyện và UBND các xã, từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét
bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo, không phù hợp gây phiền
hà cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư.
- Thực hiện công khai, minh bạch về quy hoạch điều chỉnh sử dụng đất
trên địa bàn huyện nhằm giúp tạo điện kiện cho doanh nghiệp tếp cận.

- Rà soát quy hoạch xây dựng, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,
quỹ đất chưa sử dụng nhằm minh bạch hóa các quy định về tiếp cận nguồn lực
đất đai, mặt bằng sản xuất, đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất. Tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách liên quan đến
lĩnh vực đất đai như: quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chính sách bồi
thường hỗ trợ tái định cư.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, đẩy mạnh công tác
giải quyết khiếu nại, khiếu kiện và trả lời cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện
thông thoáng cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát
triển tại địa bàn.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Chi cục thuế Khu vực số
02 và các đơn vị liên quan có giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế "một
cửa liên thông" nhằm rút ngắn thời gian hoàn tất các thủ tục thẩm định dự án, cấp
mã số thuế.
- Công khai, minh bạch, chuẩn hóa quy trình cấp phát vốn ngân sách nhà
nước, chi thường xuyên có tính chất xây dựng cơ bản.
- Rà soát, cải tiến quy định về quản lý đất đai; công khai, minh bạch quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất để doanh nghiệp có thể tiếp cận đất sạch phục vụ
sản xuất kinh doanh, cải thiện tình trạng thiếu mặt bằng sản xuất.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các
hoạt động kinh doanh trái phép, chống buôn lậu và gian lận thương mại, cạnh
tranh không lành mạnh, để hàng hóa, sản phẩm lưu thông trên thị trường đảm bảo
chất lượng, bảo vệ lợi ích chính đáng của cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu
thụ.
- Hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp; định hướng hỗ trợ
các doanh nghiệp trên địa bàn tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là các
mặt hàng nông sản, cà phê, bời lời, ... để có chiến lược sản xuất kinh doanh phù
hợp; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường trong và
ngoài huyện thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, trợ giá trợ cước các
mặt hàng, ... để giới thiệu, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp đến người tiêu
dùng.
- Khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia các chương trình liên
kết ngành, liên kết vùng và phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trong sản
xuất kinh doanh.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh
đã ban hành, nhất là chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, người
dân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày
19/12/2013, chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ
nông sản và chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết
định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
- Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể theo chức năng,

nhiệm vụ của mình chủ động và tham gia triển khai thực hiện cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong phạm vi chức năng và
hoạt động; hỗ trợ và huy động sự tham gia của cộng đồng.
Trên đây là Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu
năm 2021 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, TH.
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