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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng, phong trào
thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm và phương hướng
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Kính gửi: Thường trực Huyện ủy.
Căn cứ Thông báo số 259-TB/HU, ngày 01/4/2022 của Huyện ủy Tu Mơ
Rông về Kết luận Hội nghị giao ban tuần.
UBND huyện Tu Mơ Rông báo cáo tình hình thực hiện công tác Thi đua khen thưởng, phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm và phương hướng
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:
A. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
Huyện Tu Mơ Rông được thành lập theo Nghị định số 76/2005/NĐ-CP,
ngày 09/06/2005 của Chính phủ trên cơ sở chia tách từ huyện Đắk Tô với tổng
diện tích trong địa giới hành chính là 85.744,25ha (gồm 11 đơn vị hành chính
xã, với 86 thôn, làng). Huyện cách thành phố Kon Tum khoảng 80 km theo
đường quốc lộ 40B, cách huyện Đăk Tô 30 km, đồng thời cách trung tâm huyện
Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam khoảng 60 km. Ranh giới hành chính: Phía
Đông giáp huyện Kon Plông - Phía Tây giáp huyện Ngọc Hồi - Phía Nam giáp
huyện Đăk Tô và huyện Đăk Hà - Phía Bắc giáp huyện Đăk Glei và huyện Nam
Trà My - tỉnh Quảng Nam.
1. Thuận lợi
Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng
nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình
kinh tế - xã hội từng bước ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, đời sống
văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng có sự đổi thay về nhiều mặt.
2. Khó khăn

Huyện Tu Mơ Rông là huyện miền núi, là một trong 62 huyện nghèo
của cả nước, có địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi các sông suối, hợp thuỷ
và núi cao; độ cao trung bình 800 m - 1000 m so với mực nước biển, nằm trong
vùng khí hậu núi cao và cao nguyên phía Đông Bắc tỉnh; kết cấu hạ tầng kinh
tế - xã hội, các nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; xuất phát
điểm nền kinh tế thấp, sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ là chủ yếu, công nghiệp
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chưa phát triển; thời tiết, thiên tai, dịch bệnh... đặc biệt, do diễn biến phức
tạp của dịch bệnh Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản
xuất, kinh doanh; thu nhập, đời sống, việc làm của một bộ phận cán bộ
công chức và người lao động nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện
phong trào thi đua.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua - khen thưởng.
Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
Quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện năm
2022, UBND huyện Tu Mơ Rông đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện1
và phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương,
trách nhiệm, sáng tạo, cải cách hành chính”; để nhằm nâng cao nhận thức về
mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Đồng
thời, giúp cho nhân dân trên địa bàn huyện có nhận thức đúng đắn về chủ
trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua,
khen thưởng, tạo sự đồng thuận trong việc tổ chức và thực hiện phong trào thi
đua yêu nước góp phần thực hiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
Bên cạnh đó, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị và
UBND các xã quán triệt và thực Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 15/12/2021
của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
Kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm
2022; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với
mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, ban
ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã; động viên cán bộ, đảng viên và nhân
dân trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần
đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm
vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022.
2. Kết quả thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh
2.1. Về Phát triển Kinh tế
2.1.1. Nông, lâm, thủy sản
* Sản xuất vụ Đông - xuân

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND huyện về việc tổ chức phát động phong trào
thi đua năm 2022; Công văn số 211/UBND-NV, ngày 27/01/2022 của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh, xây dựng hê thống chính trị trên địa bàn huyện năm 2022
với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, cải cách hành chính”
1
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- Nhân dân đã xuống giống được 253 ha/250 ha, đạt 101,2% so với kế
hoạch tỉnh, huyện giao. Ngoài ra một số xã triển khai mô hình trồng giống lúa
ST25 với diện tích khoảng 31,6 ha2 đã và đang thu hoạch3.
- Hiện nay các mô hình trồng thử nghiệm giống lúa mới ở một số xã đang
phát triển bình thường và chuẩn bị cho việc thu hoạch.
- Cây lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 đến thời điểm hiện nay đến thời điểm
hiện nay các đã tiến hành thu hoạch, năng suất ước đạt 35,04 tạ/ha, sản lượng
ước đạt 886,5 tấn. So với năng suất và sản lượng cây lúa vụ Đông Xuân năm
2020-2021 thì cây lúa vụ Đông Xuân năm 2021-2022 đạt cao hơn 4,94 tạ/ha4.
- Công tác bảo vệ thực vật: Chỉ đạo đơn vị chuyên môn và UBND các xã
trên địa bàn huyện tiến hành điều tra tình hình sâu, bệnh hại trên các loại cây
trồng tại địa phương như: lúa, mỳ, cà phê, bời lời … và các loại cây trồng khác
để có biện pháp phòng trừ kịp thời tránh gây ra dịch bệnh.
* Tiến độ sản xuất vụ mùa 2022
UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã bố trí cơ
cấu giống và thông báo lịch thời vụ gieo trồng các cây trồng chính vụ mùa năm
2022. Hiện nay nhân dân đã và đang làm đất, đồng thời chuẩn bị giống, vật tư và
xuống giống, gieo trồng đảm bảo lịch thời vụ, cụ thể:
- Lúa nước vụ mùa: Nhân dân đã chuẩn bị đất được 1.002,8 ha/1.270 ha
đạt 79% với kế hoạch huyện giao, đã xuống giống được 751 ha/1.270 ha, đạt
59,13 % so với kế hoạch huyện giao.
- Cây lúa rẫy: Nhân dân đã xuống giống được 270,8 ha/512 ha, đạt
52,89% so với kế hoạch huyện giao. Nguyên nhân cây lúa rẫy chưa đạt so với kế
hoạch là do bà con chuyển đổi một số diện tích đất bạc màu sang trồng rừng và
một số cây trồng khác.
- Cây Ngô vụ mùa: Nhân dân đã xuống giống được 155,9ha/ 209 ha, đạt
74,59% kế hoạch huyện giao, nhân dân đang tiếp tục xuống giống và đạt 61,5%
so với cùng kỳ 6 tháng năm 2021.
- Cây sắn (mỳ): Nhân dân đã xuống giống được 1.986 ha/1.992 ha, đạt
99,69% kế hoạch huyện giao và đạt 96,2% so với cùng kỳ 6 tháng năm 2021.
- Cây cà phê nhân dân đang chuẩn bị đất, hố để trồng (đã chuẩn bị đất
được 58 ha/41 ha và đã xuống giống được 25,3 ha).
- Cây Mắc ca: theo kế hoạch được huyện giao diện tích trồng mới cây
Mắc ca năm 2022 là 23,50 ha và nhân dân đã chuẩn bị đất được 2,20 ha/23,50
Xã Tu Mơ Rông 3,5 ha, xã Tê Xăng 1,5 ha, Văn Xuôi 1,3 ha; Đăk Hà 1,3 ha; Đăk Tờ Kan 3,9 ha; Đăk
Sao 5,5 ha; Đăk Rơ Ông 2,6 ha; Đăk Na 12 ha.
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3 Các xã có quan tâm hỗ trợ như Đăk Tơ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Na, Đăk Sao.. cho năng suất khá, các

xã khác không triển khai đảm bảo quy trình, kỷ thuật nên năng suất rất thấp. Tuy nhiên chất lượng gạo khá ngon.
4

Năng suất cây lúa vụ Đông Xuân năm 2020-2021 đạt 30,1 tạ/ha
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ha và xuống giống được 1,4 ha.
- Cây ăn quả: theo kế hoạch được huyện giao diện tích cây ăn quả trồng
mới năm 2022 là 185 ha, nhân dân đang trong quá trình chuẩn bị đất.
* Về thực hiện dồn đổi, tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp. Trên cơ
sở các văn bản triển khai5, hiện nay, trên địa bàn huyện đã hình thành những khu
sản xuất có quy mô lớn, phù hợp với tiềm năng, lợi thế được giao cho các doanh
nghiệp như: Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum hơn 4.000 ha; Công ty
Vingin hơn 2.000ha; Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông 20 ha....
UBND huyện đang tiếp tục tổ chức rà soát quy hoạch sản xuất nông nghiệp cấp
xã, đồng thời đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ đất đai để phát triển
một số vùng, khu sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ
cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ, gắn với chế biến và thị trường
tiêu thụ.
* Cây dược liệu.
- Cây Đảng sâm phát triển trong dân: Nhân dân đã chuẩn bị đất được 49,8
ha/58,0 ha và đã xuống giống được 21,2 ha và đạt 78,5% so với cùng kỳ 6 tháng
năm 2021.
- Cây dược liệu khác người dân đang chuẩn bị đất, giống để trồng mới
năm 2022 theo kế hoạch6.
- Cây dược liệu phát triển trong doạnh nghiệp: Hiện nay các doanh nghiệp
đã chuẩn bị giống và đảm bảo cho kế hoạch năm 2022 với diện tích 300 ha7.
- Cây Sâm Ngọc Linh:
+ Phát triển trong dân: Nhân dân đã chuẩn bị đất được 13,8 ha và xuống
giống được 7,03 ha/8 ha, đạt 87,88% so với kế hoạch huyện giao và đạt 141% so
với cùng kỳ 6 tháng năm 2021.
+ Phát triển trong doanh nghiệp: Hiện nay các doanh nghiệp đã chuẩn bị
giống đảm bảo cho kế hoạch năm 2022 với diện tích 482 ha8.
Triển khai các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI,
nhiệm kỳ 2020-2025 “về đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ đất đai để phát triển một số vùng, khu sản
xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ, gắn với
chế biến và thị trường tiêu thụ”; trên cơ sở đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện đã ban hành
Quyết định số 1437/QĐ-UBND, ngày 29/12/2020 về Đề án quy hoạch phát triển cây dược liệu gắn với kế hoạch
dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng mẫu lớn, thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đến năm 2025.
6 Khoảng 200ha cây Sơn tra (riêng huyện chủ động ươm 130ha Sơn tra); Triển khai mô hình hữu cơ:
1,5ha tỏi, 1,5 ha gừng đã thu hoạch, 3ha sâm dây....
7 Công ty InnovGreen 100ha Màng Tang – Tiêu Rừng; Hợp tác xã A&Y liên kết cung người dân trồng
dự kiến trồng 100ha cây Thảo Quả; Khôi nhung tía 0,5ha; Cty Cổ phần Sâm ngọc Linh Tu Mơ Rông; 10ha (sâm
dây, Sa Nhân tím, Atixo); HTX dược liệu hữu Tu Mơ Rông cơ 11ha (kim ngân hoa, Đương quy, Sâm Đại quang,
Đan Sâm, Kim ngân Hoa)...
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8 Trong đó Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum phát triển diện tích trồng mới 3.000.000 cây

(tương đương 300 ha); Công ty CP Vingin phát triển diện tích trồng mới 1.670.000 cây (tương đương 167 ha);
Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô phát triển diện tích trồng mới 100.000 cây (tương đương 10 ha); Các
doanh nghiệp khác (Công ty TNHH Thái Hòa Kon Tum, Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông, …);
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2.1.2. Chăn nuôi
- Tính đến ngày 15/6/2022 số liệu đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện
cụ thể như sau:
+ Đàn trâu: 6.807 con/7.915 con, đạt 86% KH.giao và giảm 107 con so
với cùng kỳ 6 tháng năm 2021.
+ Đàn bò: 8.266 con/9.000 con , đạt 92% KH giao và giảm 625 con so với
cùng kỳ 6 tháng năm 2021.
+ Đàn heo: 8.093 con/9.200 con, đạt 88% KH giao và giảm 907 con so
với cùng kỳ 6 tháng năm 2021.
+ Đàn gia cầm: 42.398 con/44.039 con, đạt 96,27% KH giao.
- Ao cá: 28,50 ha/28.50 ha, đạt 100% KH giao và bằng so với tháng trước.
- Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn
huyện vẫn chưa xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật (Bệnh Lở mồm long
móng, Tai Xanh, Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm…), chỉ xảy ra một số bệnh
thông thường trên đàn vật nuôi. UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn
phối hợp UBND các xã hướng dẫn các hộ dân các biện pháp phòng, trị, đồng
thời theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp
thời, hiệu quả.
- Chỉ đạo đơn vị chuyên môn thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động
mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào huyện theo quy định;
Phân công cán bộ chuyên môn thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra
an toàn vệ sinh thú y.
* Về lâm nghiệp:
- Trồng rừng kế hoạch giao 348 ha. Hiện nay, nhân dân đã đăng ký vượt
chỉ tiêu giao (380,99/348ha). UBND huyện đang chỉ đạo các xã khẩn trương
thực hiện đầy đủ thủ tục để triển khai. Về nguồn giống huyện đã chủ động ươm
đạt khoảng 158 ha, xã hội hóa khoảng 500ha cây thông giống cho năm 2022 để
trồng rừng phân tán và rừng tập trung.
- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật: Trong 6 tháng đầu năm
UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các xã tổ chức tuyên
truyền thực hiện ở các cấp được 96 cuộc/3.251 lượt người tham gia, ngoài ra tại
các xã trọng điểm đã tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các biện pháp BVR
và PCCCR đối với 158 hộ gia đình có hoạt động sản xuất nương rẫy tiếp giáp
với rừng.
- Công tác tuần tra, truy quét: Trong 6 tháng đầu năm UBND huyện đã chỉ
đạo các đơn vị chuyên môn, UBND các xã đã tổ chức truy quét được 187
cuộc/2.075 lượt người tham gia.
phát triển trồng mới 50.000 cây (tương đương 05 ha).
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- Công tác quản lý động, thực vật hoang dã: Thường xuyên tuyên truyền
cho người dân trên địa bàn về quản lý động, thực vật hoang dã; Nghiêm cấm
mọi hành vi săn bắn, bẫy bắt, mua bán động vật hoang dã. Bên cạnh đó, vận
động nhân dân bảo tồn nguồn gen quý hiếm của các loại cây đặc trưng của vùng
tạo nên sự đa dạng về sinh thái9.
- Về công tác phòng cháy chữa cháy rừng: UBND huyện đã chỉ đạo các
đơn vị phòng, ban, UBND các xã tăng cường công tác PCCCR mùa khô, kịp
thời cập nhật cấp dự báo cháy rừng và thông báo về cấp dự báo nguy cơ cháy
rừng để UBND các xã, các đơn vị chủ rừng nắm bắt, chủ động triển khai các
biện pháp PCCCR hiệu quả, phù hợp với tình hình diễn biến thời tiết trên địa
bàn.
2.2.2. Công nghiệp - Xây dựng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn
huyện sản lượng khai thác điện thực hiện là: 126,293 triệu kwh. 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: Sản lượng
khái thác khoáng sản thực hiện 6 tháng đầu năm (cát, đá, sỏi các loại):
167.686m3. Trong 6 tháng đầu năm 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.
- 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; Công trình thủy điện Đăk Psi 3 (15
MW); Thủy điện Đăk Psi 4 (30MW); Thủy điện Đăk Ter 1 (3,6 MW); Thủy điện
Đăk Ter 2 (3,4 MW); Thủy điện Nước Lây (3,2 MW). Thuỷ điện Đăk Psi 2B
(14MW). Số công trình thủy điện đang đầu tư xây dựng: 02 công trình với công
suất: 7,4 MW. Cụ thể: Thủy điện Đăk Psi 1 (4MW); Thủy điện Đăk Psi 2
(3,4MW).
- Tình hình khai thác, quản lý 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 10,
01 đơn vị được UBND tỉnh cấp phép khai thác tận dụng khoáng sản trong phạm

Tổ chức phát động chiến dịch đưa lan về rừng với hơn 1000 cây lan quý tại khu Căn cứ Tỉnh ủy; di
thực 1000 cây Phong lá đỏ tại xã Ngọc Lây dọc quốc lộ 40 b, làm điểm nhấn tham quan cho tương lai;
9

10 Công ty TNHH Tuấn Dũng khai thác cát (Giấy phép số 906/GP-UBND ngày 12/9/2017) tại thôn Kon
Hnông, xã Đăk Tờ Kan. Diện tích 3,7 ha; Công ty TNHH Đồng Tâm khai thác cát, sỏi (Giấy phép số 07/GPUBND ngày 02/01/2018) tại Thôn Đăk Văn 2 xã Văn Xuôi và thôn Đăk Chum 2, xã Tu Mơ Rông, d iện tích 06
ha
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vi công trình11, thời gian qua các đơn vị trên đều chấp hành tốt các quy định,
thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế và đảm bảo thực hiện xây dựng kế hoạch bảo vệ
môi trường theo quy định.
2.2.3. Thương mại - Dịch vụ
- Tổng mức hàng hóa bán lẻ: Tổng giá trị lưu chuyển hàng hóa và doanh
thu dịch vụ thực hiện là: 36.622 triệu đồng.
- Bình ổn thị trường hàng hóa, dịch vụ: Trong 6 tháng đầu năm UBND
huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chủ động phương án bảo đảm
cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián
đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến trong dịp Tết Nguyên đán, tổ chức kiểm
tra việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không để xảy ra tình
trạng tăng đột biến giá cả hàng hoá, lương thực thực phẩm trong dịp Tết. Chuẩn
bị tốt nguồn hàng chính sách, hàng hỗ trợ và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu,
mặt hàng phục vụ Tết để cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân vùng sâu, vùng
xa và đặc biệt là các những đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh
với lượng đủ, giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm.
2.2.4. Thu, chi ngân sách
- Thu ngân sách: Thu ngân sách ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến
13/6/2022: 37.437/42.630 triệu đồng đạt 87,8% so với dự toán tỉnh, huyện giao
đầu năm (thu ngân sách địa phương được hưởng đạt: 29.807/32.177 triệu đồng,
đạt: 92,6% so với dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm).
- Tổng chi ngân sách địa phương tính đến ngày 13/6/2022 là:
147.223/307.084 triệu đồng, đạt 47,9% so với dự toán tỉnh, huyện giao.
- Công tác nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý ngân sách địa phương:
UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương; rà soát cắt giảm các khoản chi
thường xuyên không cần thiết (hội nghị, đi công tác, tiếp khách....) để cơ cấu lại
hợp lý và hiệu quả theo điều hành của Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh. Kiểm
tra chặt chẽ việc kê khai thuế; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý thu
thuế; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu thuế nhất là các khoản
thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, khai thác khoáng sản,... Đồng thời, chỉ đạo
phòng, ban, ngành chuyên môn thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát,
thực hiện nghiêm giao ban thường kỳ khối tài chính tỉnh, huyện hàng quý theo
kế hoạch.
- Tình hình và kết quả xử lý nợ đọng thuế: Tổng số nợ thuế trên địa bàn
huyện: 689,86 triệu đồng; trong đó số nợ năm 2021 chuyển sang là 546,39 triệu
đồng và nợ phát sinh năm 2022: 806,795 triệu đồng. Số nợ đã thu lũy kế tính
đến ngày 31/5/2022: 795,466 triệu đồng; Để tiếp tục thu hồi nợ đọng thuế trong
thời gian tới: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực số 2 tăng
Công ty Cổ phần Thủy điện Minh Phát khai thác cát, đá làm v ật liệu xây dựng thông thường (Bản xác
nhận số 2203/BXN-UBND, ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Kon Tum) tại thôn Long Láy 1, xã Ngọk Yêu, huyện
Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
11
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cường công tác tuyên truyền, vận động người nộp thuế trong việc thực hiện
nghĩa vụ thuế với NSNN. Thực hiện đồng thời nhiều giải pháp đôn đốc thu nợ,
cưỡng chế nợ thuế nhằm thu hồi nợ vào NSNN đối với nhóm nợ có khả năng
thu. Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thực hiện xóa nợ theo quy định
của Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đối với nhóm nợ khó thu. Chủ
động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn để nắm thông tin
và thực hiện thu hồi nợ thuế theo quy định.
2.2.5. Đầu tư phát triển: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022: 35.596
triệu đồng (trong đó: Ngân sách huyện: 12.736 triệu đồng; Ngân sách trung
ương, tỉnh: 22.860 triệu đồng). Tính đến ngày 13/6/2022 đã thực hiện giải ngân
10.422 triệu đồng, đạt 29,2%.
- Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản: Tính đến thời điểm hiện tại
trên địa bàn huyện không phát sinh nợ đọng.
2.2. Xây dựng nông thôn mới:
- Tổ chức triển khai ra quân đầu xuân Nhâm Dần 2022 thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn12. Toàn huyện đã
huy động 6.507 lượt người dân tham gia lễ phát động, tổ chức nạo vét cống
rãnh, phát quang đường làng ngõ xóm, đào hố rác; mở rộng các tuyến đường đi
khu sản xuất; nạo vét kênh mương thủy lợi; tu sửa khuôn viên, vườn hoa, trồng
hoa và cây xanh; sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng13…
- Xây dựng, ban hành kế hoạch nông thôn mới 202214, tiến hành kiện
toàn, họp BCĐ định kỳ và tổ chức kiểm tra UBND các xã trong việc cụ thể hóa
các nội dung kế hoạch. Tham mưu lựa chọn thôn điểm thôn nông thôn mới của
huyện.
* Tiến hành rà soát, đánh giá và so sánh với bộ tiêu chí nông thôn mới
theo Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí
quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Hiện nay, toàn
12 Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân huyện Tu Mơ Rông về việc Triển kh ai
ra quân đầu xuân thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đầu
xuân Nhâm Dần 2022. Công văn số 192/UBND-NN ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông
về việc đề nghị chỉ đạo lễ ra quân đầu xuân thực hiện chương trình nông thôn mới năm Nhâm Dần 2022. Hướng
dẫn số 01/HD-VPĐP ngày 26/01/2022 của Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện về việc nội dung tổ chức
lễ phát động ra quân đầu xuân Nhâm Dần năm 2022 thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mớ i.

Nạo vét cống rãnh, phát quang đường làng ngõ xóm; đ ào đắp, mở rộng các tuyến đường đi khu sản
xuất; nạo vét kênh mương thủy lợi: 87,112 km. Đào hố rác tại khu vực công cộng và nhà dân: 30 cái. Trồng hoa,
cây xanh khu vực nhà rông và các điểm công cộng trong thôn; tu sửa khuôn viên khu vực công cộng: 02 công
trình. Sửa chữa điện nhà dân và dọc đường nội thôn: 01 công trình với tổng số 10 trụ điện được sửa chữa. Duy
tu, bảo dưỡng cầu treo: 04 cái. Sửa chữa công trình nước sinh hoạt: 01 công trình.
13

Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Theo đó, phấn đấu
đến năm 2021 có 05 xã đạt 18 tiêu chí (Đăk Sao, Tê Xăng, Ngọk Yêu, Ngọk Lây, Văn Xuôi); 03 xã đạt 17
tiêu chí (Đăk Rơ Ông, Măng Ri, Đăk Hà); 02 xã đạt 16 tiêu chí (Đăk Na; Tu Mơ Rông); 01 xã đạt 15 tiêu
chí (Đăk Tờ Kan).
14
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huyện còn đạt 119 tiêu chí, giảm 32 tiêu chí so với cuối quý I năm 2022.
Nguyên nhân tụt giảm tiêu chí: do có sự điều chuyển chỉ tiêu từ tiêu chí này
sang tiêu chí khác (chỉ tiêu 14.3 theo bộ tiêu chí cũ điều chuyển sang thành chỉ
tiêu con của tiêu chí số 12 trong bộ Tiêu chí mới; gia tăng thêm chỉ tiêu đánh
giá ở tiêu chí số 13, số 15 và tiêu chí số 17; mức đạt tiêu chuẩn cao hơn so với
bộ tiêu chí cũ ở tiêu chí số 15 và số 17...).
2.3. Văn hóa - xã hội
* Về lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo
- Lao động, việc làm: Thực hiện Thông báo tuyển sinh của Trường cao
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... Đến thời điểm hiện tại, trên địa
bàn huyện có 564 lao động tham gia làm việc tại các doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh (trong đó: lao động làm việc ngoài tỉnh có 214 người; lao động làm
việc trong tỉnh có 350 người).
- 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, vận động người lao động trên
địa bàn huyện có nhu cầu đăng ký tham gia đào tạo nghề năm 2022. 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: Thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời kinh phí ưu đãi người có công
với cách mạng, chi trả trợ cấp 1 lần15. 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-TTg16. Chuyển tiền quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy,
Huyện ủy, … tổ chức thăm hỏi động viên các hộ gia đình đặc biệt khó khăn, Mẹ
Việt Nam Anh Hùng, các Bệnh nhân lưu trú nhân dịp Tết Nguyên đán17.
- Công tác bảo trợ xã hội: Thực hiện chi trả kinh phí bảo trợ xã hội với tổng
kinh phí thực hiện là 1.750.260.000 đồng18. Chuyển tiền và quà chúc mừng thọ
15 Đã chuyển trả kinh phí trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 5 tháng đầu năm 2022 với tổng
kinh phí là 5.997.755.000 đồng/489 đối tượng; chi trả trợ cấp 1 lần tính đến hết tháng 5/2022 với kinh phí thực
hiện là 32.665.000 đồng.
16 chi trả kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng thanh niên xung phong hưởng theo Quy ết định
290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ là 135.700.000 đồng
17 Chuyển tiền quà của Chủ tịch nước tặng đối tượng người có công với cách mạng với tổng số tiền
146.100.000 đồng/485 đối tượng; Chuyển quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh thăm, tặng cho
các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán 110.000.000 đồng/11 xã (gồm: tiền mặt
10.000.000 đồng và 01 suất quà bằng hiện vật trị giá 1.000.000 đồng/01 xã ); Chuyển quà của Tỉnh ủy-HĐNDUBND-UBMTTQVN tỉnh tặng người có công tiêu biểu với tổng số tiền là 15.000.000 đồng/10 người/10 xã (trừ
xã Tê Xăng), (Trong đó: tặng 1.200.000 đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 300.000 đồng/01 người); Chuyển
quà tiền mặt của Công ty Tân cảng Sài Gòn tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (Y Tría-xã Đăk Hà) với số tiền
6.000.000 đồng Chuyển trả kinh phí truy tặng 02 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Đăk Sao với kinh phí là
64.960.000 đồng.
18 Trong đó: Kinh phí tháng 01/2022: 561.040.000 đồng (BTXH: 539.820.000 đồng/1072 đối tượng;
TNXP: 20.520.000 đồng/38 đối tượng; Nghệ nhân ưu tú: 700.000 đồng/01 đối tượng); Kinh phí tháng 02/2022:
602.440.000 đồng (BTXH: 581.220.000 đồng/1147 đối tượng; TNXP: 20.520.000 đồng/38 đối tượng; Nghệ
nhân ưu tú: 700.000 đồng/01 đối tượng); Kinh phí tháng 3/2022: 586.780.000 đồng (BTXH: 566.100.000

10
của Chủ tịch UBND tỉnh thăm tặng cho 15 người cao tuổi tròn 90 tuổi nhân dịp
Tết Nguyên đán Nhâm Dần (tiền mặt 700.000 đồng và 01 suất quà trị giá
200.000 đồng/người); Chuyển tiền và quà chúc mừng thọ của Chủ tịch Nước
tặng cho 05 người cao tuổi tròn 100 tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
(tiền mặt 1.000.000 đồng và 05 mét vải lụa Thái Tuấn). Thực hiện trao tặng 500
suất quà (quà tiền mặt trị giá 600.000đ/suất) cho 500 hộ nghèo tại 02 xã Đăk Rơ
Ông và Đăk Tờ Kan với tổng kinh phí là 300.000.000 đồng từ nguồn hỗ trợ của
Quỹ Thiện Tâm. Hỗ trợ kinh phí cho 01 đối tượng (nhà bị cháy tại xã Ngọk Lây)
với kinh phí hỗ trợ là 40.000.000 đồng.
- Công tác giảm nghèo: Đã ban hành kế hoạch giảm nghèo năm 2022, theo
đó, năm 2022 phấn đấu tỷ lệ giảm nghèo là 8,74% 19. UBND huyện đã ban hành
kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông
năm 202120. Trong đó:
+ Kết quả rà soát hộ nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày
19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ: Hộ thoát nghèo: 597 hộ, tỷ lệ giảm nghèo
9,31%, tỷ lệ hộ nghèo còn lại đến thời điểm rà soát là 23,38%; Hộ thoát cận
nghèo: 118 hộ, tỷ lệ giảm nghèo 1,54%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn lại đến thời điểm
rà soát là 5,23%.
+ Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị định số 07/2021/NĐCP ngày 27/1/2021 của Chính phủ: Hộ nghèo: 3.546/6.805 hộ, chiếm tỷ lệ
52,11% (Hộ nghèo là dân tộc thiểu số 3.545/3.546 hộ, chiếm tỷ lệ 99,97%); Hộ
cận nghèo: 550/6.805 hộ, chiếm tỷ lệ 8,08% (Hộ cận nghèo là dân tộc thiểu số
550/550 hộ, chiếm tỷ lệ 100%).
* Giáo dục và đào tạo, y tế và Khoa học công nghệ.
- Giáo dục và đào tạo: Tính đến thời điểm ngày 31/03/2022, tổng số
CBGV, NV toàn ngành: 716 người21; Toàn huyện có 26 trường trực thuộc
ngành Giáo dục và Đào tạo huyện, có 341 lớp và có 7.941 học sinh22.
+ Nhìn chung Học kỳ II năm 2021-2022: Chất lượng giáo dục của học
sinh dân tộc thiểu số đã có sự chuyển biến tích cực, nhiều học sinh đã có ý thức
trong học tập và rèn luyện các năng lực, phẩm chất. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn
còn một số học sinh chưa có ý thức trong học tập, thường xuyên vắng học, khả
năng giao tiếp bằng tiếng phổ thông còn nhiều hạn chế.
+ Xây dựng trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia:
đồng/1119 đối tượng; TNXP: 19.980.000 đồng/37 đối tượng; Nghệ nhân ưu tú: 700.000 đồng/01 đối tượng);
Kinh phí tháng 4/2022: 797.380.000 đồng (BTXH: 776.700.000 đồng/1.508 đối tượng; Kinh phí TNXP:
19.980.000 đồng/37 đối tượng; Kinh phí nghệ nhân ưu tú: 700.000 đồng/01 đối tượng); Kinh phí tháng 5/2022:
791.440.000 đồng (BTXH: 770.760.000 đồng/1.497 đối tượng; Kinh phí TNXP: 19.980.000 đồng/37 đối tượng;
Kinh phí nghệ nhân ưu tú: 700.000 đồng/01 đối tượng)
19 Kế hoạch số 86/KH-UBND, ngày 22/02/2022 của UBND huyện
20 Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND huyện.
21 Trong đó: Mầm non: 214 người. (CBQL: 32; Giáo viên: 163; Nhân viên: 19); Tiểu học: 243 người.
(CBQL: 20; Giáo viên: 211; Nhân viên: 12); THCS: 259 người. (CBQL: 25; Giáo viên: 206; Nhân viên: 28)
22 Trong đó: Mầm Non: 114 lớp và 2.341 cháu; Tiểu học: 147 lớp và 3.336 em; THCS: 80 lớp và 2.264
em
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UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương chú trọng việc thành lập, kiện toàn Ban
Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn trên địa bàn huyện đưa nội dung xây dựng
trường chuẩn vào Nghị quyết HĐND các cấp, vào quy hoạch tổng thể phát triển
địa phương qua từng giai đoạn; khảo sát, đánh giá thực trạng về đội ngũ, cơ sở
vật chất, thiết bị trường học,... xác định mục tiêu ưu tiên của từng tiêu chuẩn,
từng đơn vị để đầu tư và hoàn thiện chuẩn. Tính đến thời điểm hiện nay toàn
huyện có 10/26 đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt tỷ lệ
38,46%. UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiến hành kiểm tra, đánh
giá, kiểm định chất lượng hồ sơ với 03 đơn vị, đồng thời đề nghị Sở GD&ĐT
kiểm tra công nhận đối với 03 đơn vị trường học này trong tháng 5/2022.
- Về y tể - công tác phòng chống dịch bênh Covid-19: Trong 6 tháng đầu
năm số trường hợp (ca) mắc bệnh covid-19 trên địa bàn huyện: là 1.342 ca; số
ca điều trị đã khỏi bệnh: 1.342 ca. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị,
địa phương thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19" và các văn bản chỉ đạo của tỉnh23. Tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc xin
phòng COVID-19 với số lượng vắc xin đã được tiêm 53.235 liều, số liều vắc xin
đang tổ chức tiêm: 465 liều, trong đó: Tỷ lệ được tiêm vắc xin phòng COVID-19
(mũi 1 + đủ 2 mũi): 100,01% (tỷ lệ tiêm đủ 02 mũi (≥18 tuổi): 98,68%; Tỷ lệ
tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi: Mũi 1: 104,41%; Mũi 2: 98,2%; Số tiêm mũi 3 cho
đối tượng bổ sung nhắc lại: 14.743 liều.
- Về khoa học, công nghệ: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về
vai trò của phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến
trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng
lớp nhân dân hiểu rõ và tích cực tham gia thực hiện, từng bước áp dụng công
nghệ mới, hiện đại vào sản xuất ở một số lĩnh vực như: chế biến nông sản,
dược liệu, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, … Đẩy mạnh nghiên cứu,
hợp tác, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, trong đó
chú trọng các khâu: chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác, chăm sóc, bảo quản sau
thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn, quy
chuẩn.
2.4. Quốc phòng, an ninh
- Tình hình Quốc phòng - An ninh: Trong 6 tháng đầu năm 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. Thực hiện tổng
kết công tác quốc phòng, quân sự năm 2021, triển khai công tác quân sự, quốc
phòng năm 2022. Thực hiện tốt công tác đảo bảo an ninh trật tự trong dịp lễ
23
T hực hiện nghiêm, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trong tình h ình mới, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi
chưa có ca nhiễm mới hoặc thiếu bình tĩnh, nóng vội khi xử lý các ca nhiễm hoặc ổ dịch mới. T hực hiện tốt công tác phối hợp x ử lý c ó
hiệu quả các ổ dịch mới phát sinh; quản lý chặt địa bàn, đối tượng ngay t ại cơ sở, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã h ộ i. Đẩ y
mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch gắ n v ớ i
thực hiện công tác an sinh xã hội, không để sót, lọt đối tượng..
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Noel 2021 và thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm
2022; Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian tổ chức Phiên chợ Sâm Ngọc Linh, các
sản phẩm đặc hữu, gắn với du lịch huyện Tu Mơ Rông năm 2022; các hoạt động
chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/197224/4/2022); 47 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/197530/4/2022) và ngày Quốc tế lao động 01/524; Triển khai thực hiện Kế hoạch diễn
tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ cấp xã năm 2022; Tổ chức lễ giao,
nhận quân năm 2022 đảm bảo 100% chỉ tiêu UBND tỉnh giao.
- Về trật tự an toàn xã hội: Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân
huyện đã chỉ đạo Công an huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường
công tác kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện và công tác phòng cháy
chữa cháy trên địa bàn; tiếp tục thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an
toàn giao thông theo Kế hoạch đề ra; Triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian tổ chức Phiên chợ Sâm Ngọc Linh
gắn với quảng bá du lịch và các sản phẩm đặc hữu huyện Tu Mơ Rông năm
2022; triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
xã hội và trật tự an toàn giao thông tại cơ quan, đơn vị và địa bàn quản lý nhất là
các điểm vui chơi, giải trí, du lịch ... trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 01/5 và ngày Lễ
phật đản năm 2022 trên địa bàn huyện.
3. Kết quả tổ chức phong trào thi đua.
động:

3.1. Kết quả thực hiện các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát

- Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”:
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan thường trực (Phòng Nông nghiệp và
PTNT huyện) tham mưu UBND huyện xậy dựng và ban hành kế hoạch số
116/KH-UBND, ngày 17/03/2022 về việc triển khai thực hiện chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ
Rông.
- Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”:
Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan thường trực (Phòng Tài chính - kế
hoạch huyện) tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch số 188/KH-UBND,
ngày 30/05/2022 về việc Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp
Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.
- Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện
văn hóa công sở”: Chỉ đạo cơ quan thường trực (Phòng Nội vụ) tham mưu
UBND huyện ban hành kế hoạch phát động số 166/KH-UBND, ngày 27/4/2022
về việc Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua
thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn huyện năm 2022.
24 .

Tổ chức 05 đợt với 30 lượt cán bộ SQ, QNCN tham gia hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ các sự
kiện chính trị trên.
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- Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai
bị bỏ lại phía sau”: Để triển khai công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt
hiệu quả, UBND huyện đã triển khai xây dựng kế hoạch số 86/KH-UBND, ngày
22/02/2022 về việc thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững
năm 2022 trên địa bàn huyện và phát động phong trào thi đua đến các cơ quan,
đơn vị, các xã. Mặt trận và các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, lực
lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân tích cực tuyên truyền, phát huy tinh thần
đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy các sáng kiến, sáng tạo các cách làm
hay, mô hình hệu quả trong công tác giảm nghèo...
- Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”: UBND huyện cũng đã ban hành Kế hoạch 167/KHUBND, ngày 28/4/2022 về việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh năm 2022. Phong trào thi đua này tạo được sự chuyển biến
tích cực trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức và người lao động ngày càng có ý thức tự giác và tinh thần trách
nhiệm trong công việc, phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực tham gia
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ,
công chức, viên chức; lịch sự, tôn trọng trong giao tiếp với đồng nghiệp và nhân
dân.
3.3. Kết quả hoạt động của các cụm, khối thi đua thuộc đơn vị trên
địa bàn huyện.
- Theo Quyết định số 756/QĐ-UBND, ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh
Kon Tum về tổ chức Cụm, Khối thi đua tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh
tổ chức. Trên địa bàn huyện hiện có 02 Cụm, Khối thi đua, gồm: (Khối thi đua
các trường Mầm non - trường Tiểu học - trường Trung học cơ sở và Cụm thi
đua UBND các xã).
- Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
huyện đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định công nhận Cụm thi
đua các xã năm 2022, Khối thi đua các trưởng năm học 2021-2022. Nhìn chung,
các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn huyện đã dần đi vào nề nếp trong việc phát
động phong trào thi đua, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, kiểm tra thi
đua, bình xét khen thưởng,...
- Đầu năm 2022 UBND huyện đã chỉ đạo Cụm thi đua các xã tổ chức tổng
kết hoạt động thi đua cụm năm 2021, bầu ra Cụm trưởng và phó cụm trưởng
mới năm 2022, Trong tháng 4 vừa qua, UBND huyện đã tổ chức trao thưởng
cho 04 tập thể đạt thành tích trong Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum
năm 2021 đối với UBND xã Đắk Na đạt danh hiệu “cờ thi đua” và 03 danh hiệu
“bằng khen” gồm: xã Đắk Rơ Ông, xã Đắk Sao và UBND xã Ngọk yêu.
4. Về cải cách thủ tục hành chính.
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- UBND huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC, kịp thời ban
hành các văn bản25 để triển khai, thực hiện về công tác cải cách hành chính trên
địa bàn huyện. Ngoài ra, thường xuyên đăng tải công tác chỉ đạo, điều hành
CCHC trên Trang thông tin điện tử huyện, Đài truyền thanh và Truyền thanh và
truyền hình huyện đưa tin.
- Kịp thời rà soát, tổng hợp những vướng mắc, bất cập trong triển khai
thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đề xuất, kiến nghị cấp trên điều chỉnh.
Cử cán bộ, công chức tham gia khóa đào tạo về đánh giá viên chất lượng nội bộ
HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.
- Trong 6 tháng đầu năm 2022, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của
UBND huyện và UBND các xã đã tiếp nhận, giải quyết tổng số 5.015 hồ sơ và
không có hồ sơ nào xử lý quá hạn.
Đến nay, 100% các cơ quan hành chính cấp huyện, xã đã triển khai ứng
dụng và khai thác hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice vào xử
lý công việc. Đồng thời UBND huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra CCHC trên
địa bàn theo đúng chương trình, kế hoạch đầu năm đã ban hành.
5. Công tác khen thưởng.
Tính đến tháng 6 năm 2022 đã tham mưu đề xuất khen thưởng, tặng Giấy
khen cho 53 tập thể và 134 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào
thi đua thường xuyên và đột xuất trên địa bàn huyện; công nhận Cụm trưởng,
phó cụm trưởng khối thi đua các xã trên địa bàn huyện năm 2022. Ngoài ra còn
tham mưu UBND huyện thường xuyên kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng
trên địa bàn huyện, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thực hiện một số nhiệm
vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức
đồng thời đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công
chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; tập trung chỉ đạo xác định vị trí việc
làm và cơ cấu công chức, viên chức, viên chức, nâng cao đạo đức công vụ; đẩy
mạnh cải cách hành chính; có kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phòng
chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen
thưởng tại các đơn vị thuộc; tổ chức việc xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên
khen thưởng đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, công khai, dân chủ, kịp thời và
đúng thẩm quyền.
6. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.
- Thực hiện mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng
an ninh của huyện năm 2022; UBND huyện đã tập trung nâng cao năng lực lãnh
25 Kế hoạch số 222/KH-UBND, ngày 24/12/2021 về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước

trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2022; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2022 hoạt động kiểm soát
thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Kế hoạch số 09/KH-UBND, ngày 21/01/2022
kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ lu ật, kỷ cương hành
chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2022; Kế hoạch số 80/KHUBND, ngày 18/02/2022 khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC năm 2021;
Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 09/3/2022 rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông ;
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đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của
chính quyền; củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, khai
thác và sử dụng tốt các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo
đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển của địa phương.
- Thực hiện tuyên truyền về các phong trào thi đua, các mô hình sản xuất
có hiệu quả, thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình
thực tiễn đến với các tầng lớp nhân dân, Cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm.
- Công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phong
trào thi đua có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức, phát động; các cấp ủy
Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các địa phương đã tổ chức, phát động
nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.
- Tham mưu xây dựng kịp thời các văn bản về chủ trương đường lối của
Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác thi đua, khen thưởng
để tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
- Công tác tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua
ngày càng sâu rộng, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể.
2. Hạn chế.
- Một số phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị và địa phương chưa
xây dựng được nội dung và tiêu chí cụ thể. Công tác kiểm tra, sơ kết, đánh giá
phong trào thi đua chưa thường xuyên, biểu dương khen thưởng chưa kịp thời.
- Tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở
các cơ quan, đơn vị và UBND các xã chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, còn
thiếu về số lượng, năng lực và khả năng nghiên cứu còn hạn chế.
3. Nguyên nhân
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa
được quan tâm đúng mức, chưa thấy được tầm quan trọng của công tác thi đua,
khen thưởng.
- Cán bộ ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm công tác thi đua, khen thưởng,
một số nơi nhân sự thường xuyên thay đổi nên không có kinh nghiệm trong việc
tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.
B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của
Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát
hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 34-CT/TW
ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tá thi đua, khen
thưởng”; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
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2. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ chương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh
các phong trào thi đua yêu nước nhằm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng
viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen
thưởng, là động lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Gắn kết các phong trào thi
đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Coi trọng việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến
và có hình thức biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến đối với các tập thể,
cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.
3. Tiếp tục chỉ đạo triển khai, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong
trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, thi đua
theo đợt, theo chuyên đề, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ
tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh.
4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã tổ chức
thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Tổ chức sơ kết các phong trào thi
đua, phát hiện và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
xắc trong tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.
5. Tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động và nâng cao trách nhiệm của các
thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi
dưỡng, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua khen
thưởng của huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
6. Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ giữa chính quyền với Ủy ban
Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể trong tổ chức phong trào thi đua.
Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác Thi đua - Khen
thưởng, phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm
vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Hội đồng TĐ-KT huyện;
- Cụm, khối thi đua thuộc huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT-TH.
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