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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 10 và nhiệm vụ công tác 

 phát triển kinh tế - xã tháng 11 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 10 và 

nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 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 thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 
2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Thông tin về tổ chức và hoạt động 

của các Quỹ thuộc huyện Tu Mơ Rông; tổng hợp trình thẩm định, phê duyệt điều 
chỉnh dự án đầu tư xây dựng Dự án khẩn cấp: Di dời, tái định cư cho các hộ dân 
tại 03 xã: Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rơ Ông và Trụ sở Đảng ủy, HĐND-

UBND, UBMTTQVN xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông; Kết quả hoạt động 
đối ngoại năm 2021; Dự kiến Kế hoạch đối ngoại năm 2022; Tổng kết đánh giá 

công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 – 2019; 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 huyện; tình hình thi hành pháp luật về công tác 
thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tình 

hình bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức năm 2021; dự kiến nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022; 

Kết quả thực hiện việc rà soát, xác định diện tích, hiện trạng rừng, xác định và 
cắm mốc phân định ranh giới chủ rừng trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Tình 

hình thu tiền sử dụng đất năm 2021 và dự báo số thu năm 2022 trên địa bàn 
huyện Tu Mơ Rông; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15 tháng 6 
năm 2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; Tình hình thực hiện 
các chính sách an sinh xã hội năm 2021 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Kết quả 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 
2022 trên địa bàn huyện; Kết quả thực hiện việc tiếp nhận, cấp phát sử dụng gạo 

hỗ trợ cho học sinh tháng 9,10,11,12 năm 2021 và tháng 01 năm 2022 theo Nghị 
định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/07/2016 của Chính phủ; rà soát địa bàn học 

sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do nhà xa trường hoặc do 
địa bàn cách trở, giao thông đi lại khó khăn; Kết quả việc chi trả tiền dịch vụ mô i 

trường rừng cho các hộ là đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị 
định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ trên địa bàn 



2 

huyện Tu Mơ Rông; … 

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 chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy 
tháng 8 năm 2021 (Thông báo số 179-TB/HU ngày 01/9/2021). 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch Triển khai thực hiện các hoạt động 

của Tổ kết nối doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2021-
2025. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã đẩy 
nhanh tiến độ và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại 

Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 17/12/2020 của Huyện ủy. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 

của Văn phòng Chính phủ. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện, kỳ họp 

chuyên đề năm 2021. 

- Chỉ đạo điều tra, khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 

trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Văn Xuôi khẩn trương sớm triển khai nguồn 
kinh phí hỗ trợ của Thường trực Tỉnh ủy cho 07 hộ dân tại khu tái định cư Long 

Tro - Ba Khen để làm nhà.  

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã, các chủ hồ thủy điện, thủy lợi 

triển khai thực hiện công tác phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở 
đất trên điạ bàn huyêṇ Tu Mơ Rông. 

- Rà soát, đăng ký nhu cầu vật tư, trang thiết bị Phòng chống thiên tai - tìm 
kiếm cứu nạn năm 2021. 

- Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện, các đơn vị có liên quan và UBND các xã 
tăng cường công tác quản lý động vật hoang dã trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến với tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện chính 
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, kết 

hợp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã và các đơn vị 

chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc cây trồng, rừng trồng 
trên điạ bàn huyện. 

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

quản lý, bảo vệ và trồng rừng, khôi phục lại diện tích rừng đã bị thiệt hại trong 
các vụ “Hủy hoại rừng”. 

- Thông báo tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021 thuộc 
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Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông, ... 

II. Về Văn hóa - xã hội 

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương chấp hành và thực hiện nghiêm các giải pháp, quy định về phòng chống 
dịch Covid -19 và kỷ luật, kỷ cương, hành chính không tụ tập đông người trong 

thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, 
nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung 
tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Chỉ đạo về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum Quý IV/2021. 

- Chỉ đạo về việc điều tra đối tượng từ 12-17 tuổi để đăng ký, dự trù vắc 
xin tiêm phòng COVID-19 trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo rà soát lao động là người DTTS từ vùng dịch trở về địa phương, 
mất việc làm và gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 

- Chỉ đạo tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo 
trong thời gian tới trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

- Chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo; Triển khai việc thực hiện các kết luận thanh tra, kết luận của Kiểm toán 
nhà nước và Thanh tra Chính phủ. 

- Chỉ đạo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 04-
CTrPH/BDVTU-BCSĐ, ngày 20/12/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán 

sự đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021, ... 

III. Về nội chính: 

- Chỉ đạo tham mưu, triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp và khu dân cư trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, 

chính quyền các cấp. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã tăng 

cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trên địa bàn huyện; 

- Chỉ đạo tham mưu UBND huyện nội dung tuyển dụng viên chức Ngành 

giáo dục theo đúng quy trình, quy định. Triển khai các bước tiếp theo đối với việc 
xét tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện đối với công chức cấp xã theo đúng 

quy định. 
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- Quyết định trưng tập cán bộ y tế trường học trên địa bàn huyện phục vụ 

khu cách ly tập trung huyện; Thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm 
kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Tu Mơ Rông, ... 

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 
XÃ HỘI THÁNG 10 NĂM 2021; NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ THÁNG 11 NĂM 2021. 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 
XÃ THÁNG 10 NĂM 2021  

1. Phát triển các ngành kinh tế 

1.1. Nông, lâm, thủy sản: 

- Sản xuất vụ mùa: UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện hướng dẫn bố trí cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng các  

cây trồng chính vụ mùa năm 2021. Tính đến ngày 15/10/2021 nhân dân đã xuống 
giống, gieo trồng đảm bảo lịch thời vụ, cụ thể:  

- Lúa nước vụ mùa: Nhân dân đã xuống giống được 1.270/1270 ha KH, đạt 
100% so với kế hoạch huyện giao. 

- Cây lúa rẫy: Nhân dân đã xuống giống được 512,6 ha/585 ha KH, đạt 
87,6% so với kế hoạch huyện giao. 

- Cây Ngô vụ mùa: Nhân dân đã xuống giống được 239 ha/ 340 ha KH, đạt 
70,3% kế hoạch huyện giao. 

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

đạt 106,5% kế hoạch huyện giao. 

- Cây rau đậu: Nhân dân đã xuống giống được 48,9 ha/50 ha KH, đạt 

97,8% kế hoạch huyện giao. 

- Cây cà phê: Nhân dân đã xuống giống được 44,5 ha/52 ha KH đạt 85,6% 

so với kế hoạch huyện giao. 

- Cây Mắc ca: Thực hiện trồng mới đến ngày 15/10/2021 là 11 ha, đạt 

550% kế hoạch huyện giao (2 ha); nâng tổng số diện tích cây mắc ca trên địa bàn 
huyện 17 ha, đạt 214,3% kế hoạch huyện giao (7,93 ha). 

- Cây ăn quả: lũy kế đến thời điểm hiện nay 227ha/200 ha KH đạt 113,5% 
so với kế hoạch huyện giao. 

- Cây Sâm Ngọc Linh:  

+ Phát triển trong dân: Nhân dân đã xuống giống được 5,454 ha/7,2 ha KH, 

đạt 75,8% so với kế hoạch nâng tổng số diện tích phát triển trong dân lên 33,7ha1. 

+ Trồng mới trong doanh nghiệp đến thời điểm báo cáo là 223/482,2 đạt 
46,2% so với kế hoạch, nâng tổng số diện tích phát triển trong doanh nghiệp là 

842,49 ha. 

                                                                 
1
 Theo số liệu thống kê tại Công văn số 1478/SNN-KH, ngày 09/06/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn . 
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- 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: Kế hoạch trồng mới trong dân 
năm 2021 là 174 ha, phát triển trồng mới trong doanh nghiệp là 356 ha, hiện nay 

nhân dân đã xuống giống được 196,6ha/174 ha (đạt 112,99% so chỉ tiêu). Doanh 
nghiệp đã xuống giống được 150 ha/356 ha (đạt 43,12% so với chỉ tiêu), nâng 

tổng số diện tích cây dược liệu khác trên địa bàn huyện lên 719,7 ha/1050 ha (đạt 
68,54% so với chỉ tiêu tỉnh giao); 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 

thấp2; 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 do nguồn thu của huyện hạn hẹp, kinh phí 

không có để bố trí mua giống, giá giống khá cao, nguồn vốn thuộc các chương 
trình mục tiêu Quốc gia do năm đầu nhiệm kỳ nên chưa được các cấp phân bổ; 

Huyện đã rà soát diện tích và chuẩn bị các phương án hỗ trợ sản xuất, sau khi có 
nguồn vốn giao sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã triển khai phát 

triển diện tích (vì cây Đẳng Sâm trồng được quanh năm) . 

- Tình hình chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có là 69.858 con. 

Trong đó: Đàn trâu: 7.215 con, lũy kế đến kỳ báo cáo 8.980 con đạt 111,4% KH 
huyện giao (8.060 con). Đàn bò: 9.170 con lũy kế đến kỳ báo cáo 11.174 con, đạt 
110,1% KH huyện giao (10.147 con). Đàn heo: 9.457 con lũy kế đến kỳ báo cáo 

17.034 con, đạt 146,34% KH huyện giao (11.640 con). Đàn gia cầm: 43.994 con, 
lũy kế đến kỳ báo cáo 60.232 con, đạt 129,69% KH huyện giao. 

- Ao cá: 28,6/10 ha đạt 115,8% so với kế hoạch huyện giao (24,7 ha). 

(Có phụ biểu kèm theo) 

- Dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm:  
Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi: Trong tháng không phát sinh ổ dịch Lở 

mồm long móng và Dịch bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trâu, bò. UBND huyện 
tiếp tục chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiêm vắc xin cho cho trâu, bò vùng dịch và tất 

cả các xã trên địa bàn huyện, tỷ lệ tiêm đạt 62,67% tổng đàn. 

* Lâm nghiệp  

- Công tác triển khai trồng mới và tái sinh diện tích rừng năm 2021: 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% so với kế hoạch tỉnh giao và 348,65 ha/300 ha đạt 
116,2% so 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). 

+ Về trồng rừng phân tán: Đến thời điểm hiện tại, tổng số cây trồng phân 
tán trên địa bàn huyện là 58.532 cây, quy đổi ra diện tích khoảng 58,532 ha  đạt 

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

- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật: Trong tháng UBND huyện đã 

chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các xã tổ chức tuyên truyền thực hiện ở 
                                                                 
 2Đối vớicây Đảng sâm lũy kế đến thời điểm báo cáo là 185,81 ha (trong đó trồng mới năm 2021 là 41,41 ha) .  
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các cấp được 19 cuộc/1.032 lượt người tham gia.  

- Công tác tuần tra, truy quét: Trong tháng UBND huyện đã chỉ đạo các 
đơn vị chuyên môn, UBND các xã đã tổ chức truy quét được 48 cuộc/226 lượt 

người tham gia. 

- Công tác quản lý động vật hoang dã: Đến ngày 15/10/2021, trên địa bàn 

huyện quản lý không có tình trạng săn bắt động hoang dã.  

- Tình hình phát hiện, xử lý vi phạm: Tính đến ngày 15/10/2021, trên địa 
bàn huyện không phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp. 

1.2. Công nghiệp - Xây dựng 

- Giá trị sản xuất công nghiệp: Tính đến thời điểm báo cáo trên địa bàn 

huyện sản lươṇg khai thác điêṇ là: 105,304 triêụ kwh; sản lươṇg khái thác 
khoáng sản (cát, đá, sỏi các loại): 5.053m3. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị 

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; tiếp nhận và xử lý việc cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư,  

cá nhân khi có yêu cầu. 

 - Tình hình quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện: Trong tháng 

các đơn vị 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: Tính đến thời điểm báo cáo tổng giá trị lưu 
chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ là: 29.341 triêụ đồng.  

- Bình ổn thị trường hàng hóa, dịch vụ: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các 
phòng ban chuyên môn 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. Giá cả 
các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không biến động nhiều, không có mặt hàng tăng 

giá đột biến, đảm bảo nhu cầu mua sắm và tiêu dùng của nhân dân. 

1.4. Thu, chi ngân sách:  

- Thu ngân sách: Thu ngân sách ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến 
15/10/2021 đạt: 275.544/305.329 triệu đồng, đạt 90,24% so với dự toán giao; 

Trong đó: 44.062/40.410 triệu đồng đạt 109,03% so với dự toán tỉnh, huyện giao 
đầu năm (thu ngân sách địa phương được hưởng đạt: 35.736/32.519 triệu đồng, 

đạt: 109,89% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm); thu bổ sung từ ngân sách 
cấp trên: 190.079 triệu đồng, thu chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021: 39.483 
triệu đồng, thu kết dư: 1.920 triệu đồng. 

- Tổng chi ngân sách địa phương tính đến ngày 15/10/2021 là: 
239.762/297.438 triệu đồng, đạt 80,6% so với dự toán tỉnh, huyện giao.   

1.5. Đầu tư phát triển: Tổng kế hoạch vốn giao đến 15/10/2021: 85.027 
triệu đồng (trong đó: Ngân sách huyện: 46.231 triệu đồng, bao gồm: kế hoạch 
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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 15/10/2021: 66.239 triệu đồng đạt 78% so với kế hoạch vốn 

(trong đó: Ngân sách huyện: 39.868 triệu đồng: giải ngân kế hoạch vốn năm 
2021: 16.489 triệu đồng, chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021: 23.379 triệu 

đồng; Ngân sách tỉnh: 26.371 triệu đồng).  

1.6. Thu hút đầu tư phát triển: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị 
phối hợp, tổ chức giới thiệu vị trí đất để khảo sát lập dự án đầu tư dự án trồng và 

chế biến Hồng Đẳng Sâm, Sâm Đương quy cho Công ty CP Thuốc và Dược liệu 
Trung ương trên địa bàn các xã Măng Ri, Văn Xuôi, Đăk Sao, Đăk Na, Tu Mơ 

Rông. Tổ chức làm việc với Công ty cổ phần Sâm Ngọc linh Kon Tum để thống 
nhất phương án liên kết bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh gắn với công tác 

quản lý bảo vệ và phát triển rừng, hỗ trợ phát triển Nông nghiệp (giống lúa 
ST25), nuôi trồng Thủy sản đặc biệt là các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như: 

Cá Tầm, Cá Hồi, Cá  Niên, ... trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; làm việc với công 
ty TNHH SX TM&DV Hương Đất để thống nhất địa điểm và diện tích đất thực 

hiện dự án “Phát triển vùng nguyên liệu Sâm dây và các loại dược liệu địa 
phương đạt tiêu chuẩn hữu cơ”; Làm việc với Công ty cổ phần Hòang Anh Gia 

Lai để tìm hiểu, trao đổi, đề xuất cơ hội hợp tác đầu tư. 

1.7. Hợp tác xã, hộ kinh doanh: Từ ngày 15/9/2021 đến ngày 
15/10/2021 trên địa bàn huyện đã thực hiện và cấp mới thay đổi cho 05 hộ kinh 

doanh3. 

2. Xây dựng nông thôn mới; giải quyết đất ở, đất sản xuất; phòng, 

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

2.1. Xây dựng nông thôn mới: Kết quả quả đạt được theo tiêu chí về nông 

thôn mới: Tính đến tháng 10 hiện có: 01 xã đaṭ 15 tiêu chí (Ngoḳ Yêu); 02 xã đaṭ 
14 tiêu chí (Văn Xuôi, Tê Xăng); 02 xã đaṭ 13 tiêu chí (Đăk Rơ Ông, Đăk Sao); 

02 xã đaṭ 12 tiêu chí (Ngọk Lây, Tu Mơ Rông); 04 xã đaṭ 11 tiêu chí (Măng Ri, 
Đăk Hà, Đăk Na, Đăk Tờ Kan); Không còn xã dưới 10 tiêu chí. Tổng số tiêu chí 

đaṭ đươc̣ hiêṇ nay là 137 tiêu chí, tăng 7 tiêu chí, giảm 01 tiêu chí so với năm 
2020. 

2.2. Giải quyết đất ở, đất sản xuất 

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

cư: Chỉ đạo đơn vị chuyên môn và địa phương tiếp tục tập trung công tác tuyên 
truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện tốt công tác giải phòng mặt bằng các 
dự án đầu tư trên địa bàn; Chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn 

thực hiện công tác Lập Quy hoạch sử dụng đất huyện Tu  Mơ Rông thời kỳ 2021-
2030, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2021-2025 theo quy định; Ban hành 

văn bản thống nhất giới thiệu vị trí xây dựng trụ trở liên đoàn  lao động huyện Tu 
Mơ Rông cho  LĐLĐ tỉnh Kon Tum và thống nhất giới thiệu vị trí cho Giáo hội 

phật giáo tỉnh Kon Tum xây dựng cơ sở tôn giáo tại xã Đăk Na; triển khai thực 

                                                                 
3
 Trong đó: Cấp mới 01 hộ kinh doanh. 
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hiện giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đợt 1 năm 2021 

trên địa bàn xã Đăk Hà theo quy định. 

- Tình hình triển khai và thực hiện kế hoạch sử dụng đất: Trong tháng đã 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền 
với đất nhận lần đầu: 10 trường hợp; đăng ký biến động, đính chính: 03 trường 

hợp; Xóa đăng ký thế chấp: 01 trường hợp; Cấp đổi, cấp lại: 02 trường hợp; Tách 
thửa, hợp thửa: 04 trường hợp.  

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

với biến đổi khí hậu. 

- Tiếp tục triển khai các phương án ứng phó thiên tai năm 2021 trên địa bàn 

huyện theo quyết định đã phê duyệt4.  

- 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, 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 áp thấp nhiệt đới (17-18/10) gây ra, trong đó: Thiệt 
hại về chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản: 02 con5; Thiệt hại về sản xuất: 1,5 ha lúa bị 
ngập nước và sạt lở 500 m2 ruộng lúa tại xã Ngọk Lây; Thiệt hại về giao thông: 

Tại xã Đăk Sao: Cầu tràn Năng Nhỏ 1 trên đường Tỉnh lô ̣678 và cầu Kạch Nhỏ 
đi qua Năng Nhỏ 2 xã Đăk Sao nước đã dâng cao, ngâp̣ cầu phương tiện qua lại 

không được. Đến 11 giờ 00 phút ngày 17/10/2021 nước đã rút, lực lượng xung 
kích xã doṇ dẹp để cho các phương tiện lưu thông; tại xã Ngoḳ Lây: Đường Quốc 

lô ̣40B, tại Km152 bị sạt lở đất. Ước khoảng 7-10 m3 đất; tại xã Tê Xăng: Đường 
lên thôn Tu Thó sạt lở taluy dương khoảng 150m3 các phương tiện lưu thông 

chưa được. 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, ...; 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: Công tác gìn giữ và bảo vệ môi trường 

được thực hiện tốt, không để xảy ra các hoạt động gây ô nhiễm môi trường trên 
địa bàn huyện.  

3. Văn hóa - xã hội 

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

- Lao động, việc làm: Thực hiện Thông báo tuyển sinh của Trường cao 

                                                                 
 

4
 Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND huyện về phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai năm 2021.  

5
 Xã Đăk Sao: thiêṭ haị 02 con bò. 
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đẳng cộng đồng Kon Tum gửi đến UBND các xã và Thông báo tuyển dụng lao 

động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

- Giáo dục nghề nghiệp: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị và UBND các 

xã tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, vâṇ đôṇg người lao đôṇg trên điạ 
bàn huyện có nhu cầu đăng ký tham gia đào taọ nghề năm 2021. Triển khai các 

hoạt động truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa 
bàn huyện Tu Mơ Rông. 

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

người dân vùng bị thiên tai: 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 hưởng6. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai, giải 
quyết chế độ mai táng phí đối tượng Thanh niên xung phong theo Quyết định số 

290/2005/QĐ-TTg. 

- Công tác bảo trợ xã hội: Thực hiện chi trả kinh phí bảo trợ xã hội với 

tổng kinh phí thực hiện là 558.340.000 đồng7; chúc thọ, mừng cho cho 02 người 
cao tuổi tại xã Đăk Rơ Ông (Người cao tuổi tròn 95 tuổi) và xã Ngọk Yêu (Người 

cao tuổi tròn 80 tuổi) nhân dịp Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam với 
tổng kinh phí thực hiện là 1.510.000 đồng. 

- Vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2021 đến thời điểm hiện tại: 
13.150.000 đồng. 

- Công tác chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới: Tổ chức trao tặng 10 chiếc xe 

đạp và 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1.000.000đ) từ nguồn của Hội Bảo vệ 
quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh cho 20 em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp đầu năm học 2021-2022. 

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

nghệ.  

- Tính đến thời điểm ngày 15/10/2021 toàn huyện có 10/26 trường đạt 

chuẩn quốc gia. Tổng số cán bộ giáo viên và nhân viên trên địa bàn là 720 
người8; 339 lớp và có 7.957 học sinh9. Chỉ đạo đơn vị chuyên môn Hướng dẫn 

triển khai nhiêṃ vu ̣năm hoc̣ 2021-2022 đối với giáo duc̣ mầm non, phổ thông, 
giáo duc̣ dân tôc̣, công tác kiểm tra nôị bô ̣trường hoc̣, công tác kiểm điṇh chất 

lươṇg, công nghê ̣ thông tin, ... tổ chức cấp phát và sử dụng gạo hỗ trợ cho học 
sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, tháng 9,10,11,12 năm 2021 và tháng 01 

năm 2022. Tổ chức Chương trình trao học bổng Vì em hiếu học năm 2021 – năm 
thứ 8. 

- Tình hình dịch bệnh và phòng chống dịch, các dịch bệnh nguy hiểm: 

                                                                 
6
 Đã thực hiện chi trả kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng đến tháng 10/2021 với tổng kinh phí là 1.208.164.000 đồng/492 

đối tượng; Đã thực hiện chi trả trợ cấp 1 lần tháng 10/2021 với kinh phí là 100.900.000/07 đối tượng. 
7
 Trong đó: Kinh phí BTXH: 537.120.000đ/1.067 đối tượng; kinh phí TNXP: 20.520.000 đ/38  đố i tượng; Ngh ệ n h ân  ưu t ú: 

700.000đ/01 đối tượng. 

8
 Trong đó: Mầm non: 215 người. (CBQL: 32; Giáo viên: 163; Nhân viên: 20); Tiểu học: 249 người. (CBQL: 20; Giáo viên: 2 1 4; 

Nhân viên: 15); THCS: 256 người. (CBQL: 25; Giáo viên: 205; Nhân viên: 26) 

 
9
 Trong đó: Mầm Non: 114 lớp và 2.339 cháu; T iểu học: 145 lớp và 3.349 em; THCS: 80 lớp và 2.269 em. 
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UBND huyện tiếp tuc̣ ban hành văn bản chỉ đaọ10 tập trung tăng cường công tác 

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại số trường 
hợp (ca) mắc bệnh covid-19 trên địa bàn huyện: 16 ca (trong đó 14 ca F0 và 02 

ca F0 tái dương tính. Hiện nay đang điều trị 11 ca) hiện tại các trường hợp đều 
có sức khỏe ổn định. Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh dương tính trong cộng 

đồng, UBND huyện đã tổ chức kích hoạt Trung Tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 
Covid-19 huyện Tu Mơ Rông; chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức 
ngay công tác khoanh vùng dịch tễ tạm thời diện rộng, khẩn trương xem xét 

quyết định và tổ chức thực hiện thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 
(diện hẹp, nếu cần thiết); triển khai Phương án cách ly y tế vùng có dịch và áp 

dụng các biện pháp hành chính tương ứng phù hợp để phòng chống dịch COVID-
19 theo thẩm quyền. Thực hiện chủ trương “4 tại chỗ” với phương châm “không 

để dân đói, không để dân lạnh” cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo Huyện đội, Đoàn 
thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Phòng GD&ĐT và các ban ngành đoàn thể 

huyện tổ chức bếp nấu ăn cho công dân tại các khu cách ly với trên 130 suất 
ăn/bữa. 

- Tình hình thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: 
Trên địa bàn huyện không xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

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

- Kết quả triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao: 
Trong tháng Tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 

10/202111… Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XIII, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Tuyên truyền 

các kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các nghị quyết của 
Chính phủ mới ban hành; … Tiếp  tục tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong  
cách  Hồ Chí Minh”; Thông tin, tuyên truyền về tình hình triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 02-12-2020 của Tỉnh ủy khóa XVI 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” ở các cấp, các ngành; Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm 
Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục KonTum (12/12/1931-12/12/2021); Tuyên 

truyền sâu rộng chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên phạm vi 
toàn quốc thông  tin,  tuyên truyền Chương trình số 17-CTr/TU,  ngày  14-7-2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 
nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trong tình hình mới; công tác chủ động phòng, 

chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện... 
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 Công văn số 2019/UBND-YT ngày 21/09/2021; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 21/09/2021; Phương án  số  0 9 /PA-UBND 
ngày 21/09/2021; Thông báo số 178/TB-UBND ngày 21/09/2021; Báo cáo số 02/BC-TTCH ngày 23/09/2021 của Trung tâm  Ch ỉ h uy P CD 
COVID-19 huyện; Công văn số 2045/UBND-YT ngày 23/09/2021; Công văn số 2115/UBND-YT ngày 30/09/2021; Công văn số 
2135/UBND-YT ngày 04/10/2021; … 

11
 Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021), Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh 

lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển  (23/10); Tuyên truyền kỷ niệm ngày t hành  lập,  
ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể như: Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2021); Hội Liên Hiệp  p hụ n ữ Việt  Nam  

(20/10/1930-20/10/2021); Ngành Tổ chức xây dựng Đảng  (14/10/1930-14/10/2021); Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10 /202 1) ; 
Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2021)... 
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- Hệ thống thông tin phát thanh: Trong tháng tổng số giờ thực hiện phát 

thanh là 195 giờ/tháng (phát sóng 6,5 giờ/ ngày); Chương trình phát thanh bằng 
tiếng Xê Đăng: Thực hiện 02 chương trình/tháng (thời lượng 15 -20 phút/01 

chương trình); Chương trình truyền thanh địa phương thực hiện 14 giờ/tháng. 
Trong đó: Tiếp phát sóng chương trình phát thanh của Đài PT-TH tỉnh 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); Chương trình truyền thanh của huyện 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). 

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

tố cáo 

- Công tác cải cách hành chính: 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 cửa12. UBND 
huyện tiếp tục chỉ đạo phòng Nội vụ huyện kiểm tra đột xuất công tác CCHC 

việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ 
quan, đơn vị và UBND các xã. Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí 

mật nhà nước và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. 

- Trong tháng UBND huyện đa ban hành các quyết định thành lập 2 Ban13; 

Ban hành Quyết định về việc công nhận Trưởng khối, Phó trưởng khối thi đua 
các trường trên địa bàn huyện năm 2021. 

- Công tác tôn giáo: UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và 
pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo. Các tín đồ tôn giáo hoạt động thuần 

túy, tham gia các phong trào tại địa phương, chăm lo sản xuất và cải thiện đời 
sống, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo đơn vị chuyên 

môn triển khai tiến hành thanh tra các đơn vị theo Quyết định số 854/QĐ-UBND, 
ngày 28/12/2020 của UBND huyện về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 

2021. UBND huyện chỉ đạo tiếp tục tổ chức công tác theo dõi, đôn đốc việc thực 
hiện Kết luận, Kiến nghị, Quyết định xử lý về thanh tra: Phòng Lao động Thương 

binh và xã hội huyện: Số tiền sai phạm chưa khắc phục  là 374.587.000 đồng (Tại 
Kết luận số 01/KL-CTUBND, ngày 24/4/2014 của Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ 

Rông). 

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo: UBND huyện triển khai 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. Trong tháng 9 năm 2021 
tại Trụ sở Tiếp công dân chưa có lượt công dân tới kiến nghị, phản ánh. 

                                                                 
12
 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 . 

13
 Quyết định số 537/QĐ-UBND, ngày 24/9/2021 về việc thành lập BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Tu Mơ Rô n g giai 

đoạn 2021-2025; Quyết định số 643/QĐ-UBND, ngày 05/10/2021 thành lập Ban chỉ huy Phòng chóng thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn v à P hò ng 

thủ dân sự huyện Tu Mơ Rông. 
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- Kết quả giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài: 

Trong tháng số đơn thư nhận là 0 đơn; Đơn kiến nghị phản ánh: 0 đơn; Số đơn 
thư kỳ trước chuyển qua: 0 đơn. Giải quyết dứt điểm không để tồn đọng những 

đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. 

- Kết quả thanh tra công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí: UBND 

huyện tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị 
“về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê 
khai tài sản”; Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 12 tháng 11 năm 2016 của Tỉnh ủy 

về thực hiện Chị thị 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị “về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
“về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” . Trong 

tháng 9 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. 

- Công tác tư pháp: Trong tháng đã thực hiện đăng ký khai sinh cho 87 

trường hợp; về đăng ký khai tử: 28 trường hợp; đăng ký kết hôn: 14 trường hợp; 
thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch tại UBND cấp xã là: 14 trường hợp; đăng ký 
nhận cha, mẹ, con: 11 trường hợp, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 5 

trường hợp; Chứng thực 342 bản sao và 3 chữ ký trong giấy tờ, văn bản. 

6. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

- Tình hình Quốc phòng - An ninh: Tình hình an ninh, chính trị tiếp tục 
được giữ vững, ổn định. 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, điều chỉnh kế hoạch phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng làm 
nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Xây dựng Kế hoạch tổ chức giáo dục quốc 

phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2022. Tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân 
sự triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Huy động 

dân quân cơ động huyện tham gia phục vụ tại các cơ sở cách ly tập trung của 
huyện. 

- Trật tự an toàn xã hội: Trong tháng tình hình ổn định, không xảy ra vụ 
việc gì. Tiếp tục thụ lý điều tra các vụ án trộm cắp tài sản, huỷ hoại rừng...tăng 
cường lực lượng kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật phát 

sinh trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng chức năng Công an xã: 
Đã ra quyết định xử phạt 09 trường hợp không đeo khẩu trang số tiền 13.000.000 

đồng; phát hiện 02 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và 03 trường 
hợp vi phạm quản lý cư trú. 

- Trật tự an toàn giao thông: Trong tháng xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông 
giữa xe ô tô tải và xe máy khi đang lưu thông theo hướng xã Đăk Tờ Kan đi xã 

Đăk Rơ Ông. Hậu quả 01 người chết trên đường đi cấp cứu, hiện vụ việc đang 
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được điều tra làm rõ. Lực lượng chức năng tham gia trực chốt phòng chống 

Covid-19 trên địa bàn huyện và tổ chức tuần tra kiểm soát không phát hiện 
trường hợp nào vi phạm. 

- Công tác kiểm tra, phúc tra kết quả thu thập thông tin dân cư: Trong 
tháng lực lượng chức năng Công an huyện đã cấp mới căn cước công dân cho 26 

trường hợp, cấp đổi 01 trường hợp; khắc phục 39 trường hợp. Hồ sơ đề nghị cấp 
căn cước công dân 03 hồ sơ. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 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 và Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 

26/07/2021 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 202114. 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 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. 

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tổ chức xử lý kịp 

thời khi có mưa, bão xảy ra.  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác QLBVR, PCCCR. 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.  

- Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 

2021 đảm bảo theo tiến độ, thực hiện quyết toán các công trình xây dựng hoàn 
thành.  

- 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. 
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 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 09/02/202 1 v ề 

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  2 02 1-
2025 
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- 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 ... 

- 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 

 - Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai và kiểm tra việc thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2021-2022; Chỉ đạo các các đơn vị trường 
học thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học đảm bảo các biện pháp phòng chống 

Covid-19; Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường 
kỷ cương, nền nếp nhà trường, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động của 

cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

- Tiếp tục giải quyết công tác chính sách người có công theo quy định của 

nhà nước; rà soát, kiểm tra đối tượng chính sách trên địa bàn đang hưởng chế độ 
hàng tháng để cắt giảm, điều chỉnh theo đúng quy định. 

- Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch giảm nghèo 2021 đã đề 
ra. 

- 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. 

- Tăng cường, huy động 100% lực lượng cho phòng, chống dịch COVID-

19 trên địa bàn với phương châm “Chống dịch như chống giặc’’. Tổ chức kích 
hoạt thêm các khu cách ly tập trung để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch; 

thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Chính 
phu về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19’’ trên địa bàn huyện. Nâng cao vai trò của người đứng đầu 
trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời chịu trách nhiệm trước 

Uỷ ban nhân dân huyện nếu lơ là, mất cảnh giác để dịch bệnh COVID-19 lây lan 
ra cộng đồng; tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 
Nhân dân thực hiện nghiêm quy định “5K’’và “ai ở đâu, ở yên đó’’ . Tập trung 

nguồn lực, triển khai ngay các nhiệm vụ được giao quyết tâm khống chế, kiểm 
soát dịch COVID-19, không để lây lan, bùng phát trên địa bàn huyện, ... 

3. Lĩnh vực Nội chính 

- 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 
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thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 

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. 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. 

- Tập trung thực hiện 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 điểm 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. 

- 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.  

- 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. 

 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính 

trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác tiếp công dân và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

nhất là Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018; Luật Phòng, chống 
tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính  phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ …. 

 
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 10 và nhiệm vụ công tác phát triển kinh tế - xã tháng 11 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. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

Võ Trung Mạnh 
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