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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 

 

     

Thực hiện Kết luận số 273-KL/HU, ngày 13/12/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Nghị quyết 

số 225/NQ-HĐND, ngày 16/12/2021 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện năm 2022. Ủy 

ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối 

năm 2022, cụ thể như sau: 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

I. VỀ KINH TẾ. 

 1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. 

- Sản xuất vụ Đông xuân: Diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện  

713,7 ha, đạt 95,8% kế hoạch1. Do thời tiết năm nay thuận lợi nên các công trình 

thủy lợi vẫn đảm bảo đủ nước tưới trong vụ đông xuân và nước sinh hoạt cho 

nhân dân trên địa bàn.  

- Sản xuất vụ mùa: Đến 30/5/2022, nhân dân trên địa bàn huyện đã xuống 

giống được 3.032 ha cây sắn; 4,7 ha cây Ngô; 120 ha cây ăn trái các loại; 67,9ha 

cây Mắc ca; 8,2ha cây Dược liệu. Hiện nay nhân dân đang tiếp tục chuẩn bị đất 

để trồng mới các loại cây trồng theo kế hoạch được giao. Tiếp tục duy trì các mô 

hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp2.  

- Tiến độ triển khai Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp của huyện: 

Ngày 09/3/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-

UBND về việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp năm 

2022; Đồng thời, tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai đến các hộ 

dân để thực hiện đăng ký các nội dung của Đề án3. Tổng nhu cầu kinh phí  các 

                                                 
1 Trong đó một số cây trồng chủ yếu như: Cây lúa 559,3 ha, đạt 100,4% kế hoạch; Cây Ngô 38,2 ha, đạt 69,5% 

kế hoạch; rau đậu 138 ha, đạt 43,2% kế hoạch. 

2 sản phẩm mắc ca liên kết với Công ty TNHH MACCA HD diện tích 57 ha; mô hình liên kết chuỗi sản phẩm 

dược liệu tại xã Văn Lem với Công ty TNHH Thảo dược Tây Nguyên 02 ha; Tiếp tục duy trì 63 ha cây cà phê 

vối và 05 ha rau các loại theo tiêu chuẩn VietGAP tại Tổ hợp tác sản xuất cà phê vối Diên Bình, Tân Cảnh và Tổ 

hợp tác sản xuất rau an toàn – Khối 7, thị trấn Đăk Tô. 

 
3 - Dự án chuyển đổi trồng sắn giống mới, sạch bệnh và đầu tư chăm sóc để đạt năng suất cao, kế hoạch 100ha, 

02 xã Đăk Trăm, Kon Đào đã thực hiện đăng ký 34,55 ha với nhu cầu kinh phí 69,1 triệu đồng;  
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xã, thị trấn đề nghị hỗ trợ đến nay là 4.280 triệu đồng, hiện cơ quan chuyên môn 

đã thẩm định các dự án trồng mắc ca tập trung trên địa bàn 05 xã Pô Kô, Kon 

Đào, Đăk Rơ Nga, Đăk Trăm và Văn Lem với tổng kinh phí khoảng 2.100 triệu 

đồng, với diện tích 136,53 ha; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đang tiếp tục rà 

soát nhu cầu, lập dự án trình cơ quan chuyên môn thẩm định. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR 

mùa khô 2021 – 2022. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị chủ rừng 

tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng tuần tra, truy quét, ngăn chặn xử lý vi 

phạm trên lâm phần, địa bàn quản lý. Trong 6 tháng đầu năm, qua công tác kiểm 

tra trên địa bàn huyện không phát hiện vụ việc vi phạm Luật lâm nghiệp; Tiếp 

tục chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn và đơn vị tư vấn triển khai kế hoạch trồng rừng tập 

trung năm 2022 trên địa bàn huyện, tổ chức khảo sát, đo đạc, lập hồ sơ thiết kế 

kỹ thuật và dự toán hỗ trợ trồng rừng năm 2022 để xác định diện tích trồng rừng, 

tránh chồng lấn với diện tích do chủ rừng khác đang quản lý.  

Về chuẩn bị điều kiện để trồng rừng năm 2022: Tổng diện tích nhân dân đã 

đăng ký triển khai trồng rừng năm 2022 là 554ha, đến nay đã khảo sát đợt 1 

được 341,79ha/554 ha đăng ký (diện tích đủ điều kiện thực hiện trồng rừng năm 

2022). Trong quá trình kiểm tra, khảo sát một số diện tích đất đăng ký trồng 

rừng của các hộ dân bị chồng lấn với diện tích của các đơn vị chủ rừng, hiện 

Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với Đơn vị tư vấn và UBND các 

xã, thị trấn tiếp tục khảo sát diện tích đất đủ điều kiện tham gia trồng rừng trong 

năm 2022. 
                                                                                                                                                         
-  Mô hình xây dựng cánh đồng lớn cà phê vối hiện có đạt chuẩn an toàn thực phẩm, kế hoạch 03 vùng, diện tích 

mỗi vùng tối thiểu từ 30 ha trở lên; thực hiện trên địa bàn 03 xã Diên Bình, Tân Cảnh và thị trấn Đăk Tô, 02 xã 

Diên Bình, thị trấn Đăk Tô đã đăng ký với tổng diện tích 72 ha, với nhu cầu kinh phí 172 triệu đồng. 

- Hình thành vùng trồng cây ăn quả tập trung, Kế hoạch 100 ha cây ăn quả các loại, hiện 05 xã Diên Bình, Pô 

Kô, Kon Đào, Đăk Rơ Nga, thị trấn Đăk Tô đăng ký với tổng diện tích 35,1 ha, với nhu cầu kinh phí 537 triệu 

đồng. 

- Hình thành vùng trồng cây mắc ca tập trung: Kế hoạch: 125 ha (mỗi xã/thị trấn 15 ha, Riêng 2 xã Đăk Trăm và 

Văn Lem: Mỗi xã 10 ha). Có 07 xã đăng ký với tổng diện tích 136,53 ha (Diên Bình 7,94 ha; Pô Kô 15 ha; Kon 

Đào 25,85 ha; Ngọc Tụ 3,6 ha; Đăk Rơ Nga 19,8 ha; Đăk Trăm 48,49 ha; Văn Lem 29,1 ha). 

- Mô hình trồng cây dược liệu tập trung: Kế hoạch: 50 ha cây dược liệu các loại (mỗi xã, thị trấn 5 ha, Riêng xã 

Văn Lem 10 ha), 2 xã Đăk Trăm, Kon Đào đăng ký 6 ha (mỗi xã 3 ha), nhu cầu kinh phí 102 triệu đồng; 02 xã 
Văn Lem, Đak Rơ Nga đăng ký 12 ha (xã Văn Lem 10 ha, Đăk Rơ Nga 02 ha), nhưng không đủ điều kiện tham 

gia Đề án. 

- Mô hình Hỗ trợ phát triển trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn: Kế hoạch 01 trang trại. Thị trấn 

Đăk Tô đăng ký 01 trang trại nuôi heo (hộ bà Hoàng Thị Loan – Khối 5, thị trấn Đăk Tô), nhu cầu kinh phí 100 

triệu đồng/trang trại. Tuy nhiên hiện nay, quy mô đàn nuôi thường xuyên chưa đạt mức hỗ trợ theo Đề án (1.000 

con trở lên). 

- Mô hình nuôi cá lồng: Kế hoạch 02 trang trại (xã Diên Bình 01 trang trại, xã Pô Kô 01 trang trại), hiện 02 xã 

chưa đăng ký. 

- Mô hình chỉnh trang, cải tạo vườn tạp ở khu vực nông thôn gắn với phát triển một số cây ăn quả. Kế hoạch: 09 

thôn trên địa bàn 08 xã gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 18-02-2022 của Tỉnh uỷ Kon Tum. Hiện 05 

xã Ngọc Tụ, Kon Đào, Pô Kô, Văn Lem, Đăk Rơ Nga đã đăng ký 06 thôn với 143 hộ dân, diện tích vườn tạp 

10,33 ha; trồng sầu riêng, mít với tổng nhu cầu kinh phí khoảng 294 triệu đồng. 

- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, Kế hoạch: Khoảng 450 ha, thực hiện trên địa bàn 08 xã và thị trấn, hiện các đơn vị 

đang phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm tra hiện trạng diện tích của hộ dân đăng ký trồng rừng sản xuất năm 2022 

để xác định diện tích đất đủ điều kiện thực hiện. 

- Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Kế hoạch: 04 chủ thể sản phẩm 

OCOP (dự kiến 01 sản phẩm đạt 04 sao và 03 sản phẩm đạt 03 sao). Hiện nay chưa thực hiện. 
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- Tình hình chăn nuôi trong 6 tháng đầu năm: Đàn trâu 1.725 con đạt 69% 

so với kế hoạch, bằng 70% so với cùng kỳ năm trước; đàn Bò 4.728 con đạt 

86% kế hoạch, bằng 92,8% so với cùng kỳ; đàn heo 9.906 con đạt 65,2% kế 

hoạch, bằng 97,6% so với cùng kỳ. Về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm: Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã xuất hiện bệnh Dịch tả lợn 

Châu phi và bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò4, ngay sau khi phát hiện bệnh, 

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai kịp thời các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiến hành khoanh vùng ổ dịch, cắm biển báo, 

vệ sinh tiêu độc khử trùng ổ dịch, hướng dẫn chủ hộ chăm sóc, điều trị bệnh cho 

gia súc mắc bệnh.   

2. Sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, thu hút đầu tư. 

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 6 tháng đầu năm 

359.000 triệu đồng (giá cố định năm 2010), đạt 42,2% so với kế hoạch, tăng 

5,6% so với cùng kỳ năm trước5. Thực hiện tốt công tác quản lý đối với các cơ sở 

hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4. Hoàn 

thành công tác kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh được nhà nước cho thuê đất tại Cụm công nghiệp và 

Dịch vụ 24/4; Đồng thời có hướng xử lý nghiêm đối với các trường hợp cá nhân, 

Doanh nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng6. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội ước thực hiện 389.000 triệu 

đồng, đạt 43,2% kế hoạch, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Nhìn chung giá cả các 

mặt hàng tiêu dùng tương đối ổn định; chủng loại hàng hóa đa dạng, đáp ứng 

được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về quy hoạch, gian lận thương mại, đo lường  

đối với các cơ sở thu mua mì trên địa bàn huyện và báo cáo UBND tỉnh để tổng 

hợp chung xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để xử lý đối với các cơ sở vi phạm7.  

- Về thu hút đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân dân huyện đã 

lập thủ tục giới thiệu địa điểm cho 09 nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát triển khai 

thực hiện 11 dự án đầu tư trên địa bàn huyện8. Thực hiện rà soát các dự án đầu 

                                                 
4 Dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại địa bàn thị trấn Đăk Tô và xã Ngọc Tụ, xã Tân Cảnh làm chết 185 con với 

trọng lượng 7.694 kg, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ và tiêu hủy theo quy định. Trong tháng 5/2022, trên địa 

bàn huyện phát sinh dịch bệnh viêm da nổi cục làm 01 con bò  của hộ dân tại thôn Đăk Rô Gia, xã Đăk Trăm đến 

nay đã được điều trị khỏi. 
5 Sản lượng một số sản phẩm chủ yếu: Sản lượng tinh bột sắn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 đạt 22.000 

tấn, đạt 42,3% kế hoạch, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng Cồn Ethanol ước thực hiện 6 tháng 

đầu năm đạt 4.200 tấn, đạt 42% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2021.  
6 Có 44/65 cơ sở hoạt động, sử dụng đất đúng mục đích; 21/65 cơ sở (trong đó có 06 Doanh nghiệp và 15 cơ sở 

hộ kinh doanh) sử dụng đất không hiệu quả, có biểu hiện vi phạm mục đích sử dụng đất. 
7 Qua kiểm tra có 2/6 điểm phù hợp với quy hoạch, 14/16 điểm chưa phù hợp với quy hoạch NTM; có 04/16 

điểm có giấy chứng nhận QSD đất phù hợp với mục đích sử dụng đất, có 09/16 cơ sở chưa chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất theo quy hoạch, có 03/16 điểm chưa đảm bảo về giấy chứng nhận QSD đất. 03/16 điểm đấu nối với 

các tỉnh lộ, quốc lộ chưa đảm bảo an toàn giao thông.  
8 Liên hiệp hợp tác xã phát triển và quản lý chợ Việt Nam đề xuất 03 dự án gồm khu phố liền kề, trung tâm 

thương mại kết hợp chợ truyền thống, tổ hợp trung tâm thương mại – khách sạn và tổ chức sự kiện; Công ty cổ 

phần tập đoàn TTL với dự án Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe cơ giới loại 1 và Trung tâm đăng kiểm xe cơ 

giới; Công ty cổ phần Kotinochi đề xuất dự án nhà máy chế biến dược liệu Kotinochi; Công ty TNHH chăn nuôi 

Thắng Lợi Kon Tum đề xuất trang trại chăn nuôi heo công nghệ sạch Thắng lợi – Kon Tum; Công ty Cổ phần 

Dương Gia Kon Tum đề xuất dự án Nhà máy chế biến Mắc ca; Công ty TNHH MTV Sáu Bé Đăk Tô đề xuất dự 
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tư trên địa bàn huyện không triển khai, hoặc triển khai chậm tiến độ quy định, từ 

đó đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục theo dõi, đôn đốc 

các nhà đầu tư cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dựa án đã được 

chấp thuận chủ trương đầu tư, đề xuất thu hồi 01 dự án9. Tiếp tục rà soát, đề xuất 

UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hút đầu tư giai 

đoạn 2021-2025 vào huyện Đăk Tô10. 

3. Thu – chi ngân sách; Đầu tư xây dựng 

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến 31/5/2022: 

221.578 triệu đồng đạt 61,07% dự toán tỉnh giao và 58,64% dự toán huyện giao; 

ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 313.818 triệu đồng, đạt 86,50% dự toán tỉnh 

giao và 83,06% dự toán huyện giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính 

cân đối ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 61.933 triệu đồng, đạt 53,87% dự 

toán tỉnh giao và 47,64% dự toán huyện giao, (trong đó điều tiết huyện hưởng: 

48.600 triệu đồng, đạt 49,4% kế hoạch). 

- Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện đến 31/5/2022: 122.406 triệu 

đồng đạt 28,47% dự toán huyện giao. Ước 6 tháng thực hiện 150.857 triệu đồng 

đạt 35,09% dự toán huyện giao. Chi cân đối ngân sách thực hiện 119.386 triệu 

đồng đạt 28,96% dự toán huyện giao. Ước 6 tháng thực hiện 144.553 đạt 

35,06% dự toán được giao. Chi đầu tư phát triển thực hiện 4.999,06 triệu đồng 

đạt 19,71% dự toán huyện giao. Ước 6 tháng thực hiện 5.102,79 triệu đồng đạt 

20,12%. Chi thường xuyên thực hiện: 110.713 triệu đồng đạt 36,14% dự toán 

huyện giao. Ước 6 tháng thực hiện 133.480 triệu đồng đạt 43,57%. 

- Về đầu tư xây dựng: Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 trên 

địa bàn huyện Đăk Tô: 27.033 triệu đồng để đầu tư thực hiện 12 dự án11. Đến 

nay, đã có 03 dự án khởi công mới hoàn thành thủ tục và đang triển khai đầu tư 

xây dựng12, 02 dự án đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đang 

triển khai công tác bồi thường GPMB, dự kiến sẽ triển khai thi công quý 

III/202213. Tính đến 25/5/2022, đã giải ngân 8.019/27.033 triệu đồng, đạt 29,7% 

kế hoạch (tăng 15% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị được 

giao làm chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để tiến hành 

khởi công đồng thời đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ đối với 

công trình dự án thuộc kế hoạch năm 2022. Công tác quyết toán dự án hoàn 

thành đã được các đơn vị Chủ đầu tư quan tâm, đến nay tổng số công trình hoàn 
                                                                                                                                                         
án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ván lạng, cưa sẻ và làm mộc dân dụng;  Công ty TNHH MTV Toàn Thắng 

Đăk Tô đè xuất Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở sản xuất, gia công cơ khí;  Công  ty TNHH MTV TV-XD Vinh 

Nguyễn Kon Tum đề xuất Dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy gia công cơ khí; Công  ty TNHH Lưu Sinh Tiến đề 

xuất Dự án đầu tư xây dựng: Trung  tâm sửa chữa, bảo dưỡng ô tô. 
9 Dự án nhà máy chế biến đá Thạch Anh của Công ty cổ phần Lộc Thiên Phú. 
10 Cụ thể: Giữ nguyên, tiếp tục thu hút đầu tư 20 danh mục dự án; Điều chỉnh về địa điểm, quy mô và xuất đầu tư 

của 06 dự án; Không tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu 09 dự án; Đề xuất bổ sung mới 16 dự án 
11 Trong đó có 7 dự án chuyển tiếp và 5 dự án khởi công mới.  

12 (1). Trường mầm non Vành Khuyên (điểm trường trung tâm), xã Tân Cảnh; Hạng mục: Nhà chức năng 

05 phòng, nhà vệ sinh và các  hạng mục phụ trợ; (2). Trường THCS Nguyễn Du xã Diên Bình: Hạng mục: Nhà 

học bộ môn 06 phòng, nhà chức năng và các  hạng mục phụ trợ; Hệ thống chiếu sáng điện công lộ đường Âu Cơ, 

Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Trỗi, Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Cầu Sập đến tạp hóa Cô Dung), đường vào 

trung tâm y tế huyện. 
13 (1). Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến  đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 

1; (2). Đường Âu Cơ (đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai), thị trấn Đăk Tô, 

huyện Đăk Tô. 
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thành là 12 công trình, trong đó 09 công trình thuộc cấp huyện, 03 công trình 

cấp xã. Hiện nay, đã phê duyệt quyết toán 04 công trình, đã nộp hồ sơ quyết 

toán đối với 04 công trình, còn 04 công trình chưa nộp hồ sơ quyết toán dự án 

hoàn thành. 

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt 

bằng để triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là hoàn thành công tác bồi thường, 

hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ đường 

Hùng Vương đến đường Âu Cơ). Chỉ đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng 

huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các khó khăn vướng mắc 

trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện kịp 

thời báo cáo UBND huyện để chỉ đạo, xử lý.  

4. Công tác quản lý Quy hoạch; tài nguyên môi trường và phòng 

chống thiên tai 

- Công tác kiểm tra, quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng tiếp tục 

được tăng cường, xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các trường hợp vi 

phạm. Triển khai điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

thị trấn Đăk Tô để thu hút đầu tư và triển khai các dự án trên địa bàn huyện.  

- Việc quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản: Tính đến nay, trên địa 

bàn huyện có 15 điểm mỏ được cấp giấy phép khai thác khoáng sản14, qua công 

tác kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp khai thác tài nguyên trái phép nào trên 

địa bàn huyện. 

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, cho thuê đất, thu hồi đất theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân đảm 

bảo đúng quy định. Hoàn thành công tác lập và được UBND tỉnh phê duyệt Quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện Đăk Tô. Tiếp tục thực hiện tốt Phương án số 52/PA-UBND, ngày 01/6/2018 

của UBND huyện về việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực 

vật sau sử dụng trên địa bàn huyện Đăk Tô;  Đề án số 34/ĐA-UBND, ngày 

09/9/2009  trên địa bàn 09 xã, thị trấn.  

- Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn theo kế hoạch đã đề ra; kiểm kê vật tư, thiết bị hiện có phục vụ công tác 

PCTT và TKCN trên địa bàn huyện. Bàn giao tài liệu Hướng dẫn phòng chống 

tiên tai cho UBND các xã, thị trấn để tham khảo, áp dụng phù hợp với thực tiễn 

tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn, gió lốc... 

đã gây thiệt hại, hư hỏng một số công trình, vật kiến trúc, trên địa bàn huyện với giá 

trị thiệt hại khoảng 1.050 triệu đồng15, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tập 

trung chỉ đạo, hỗ trợ, vận động người dân khắc phục thiệt hại. 

5. Xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh 

                                                 
14 02 Giấy phép khai thác khoáng sản đá cho 02 tổ chức; 13 Giấy phép khai thác khoáng sản cát cho 11 tổ chức, 

cá nhân. 
15 Do ảnh hưởng mưa lớn, gió lốc ngày 23/3/2022 và ngày 27/3/2022 đã làm tốc máy nhà, nhà xưởng của 23 hộ 

dân (xã Diên Binh 02 hộ, Pô Kô 08 hộ, thị trấn Đăk Tô 13 hộ). Cụm Công nghiệp 24/4: một số cơ sở sản xuất 

kinh doanh bị tốc mái tôn khoảng 400m2 diện tích nhà xưởng; sập đổ tường rào xây bằng gạch khoảng 20m.  

+ Ảnh hưởng mưa lớn, gió lốc ngày 27/3/2022: Tường rào của trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Pô Kô bị sập hoàn toàn 

với chiều dài 20m. Ảnh hưởng mưa lớn, gió lốc ngày 23/3/2022 và ngày 27/3/2022 làm thiệt hại 0,2 ha Lúa nước 

(thiệt hại trên 70%), 0,2 ha Mía (thiệt hại 30%) và 4,5 ha cây cao su, cây ăn quả  (thiệt hại trên 70%). 
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- Tổ chức ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các thôn, 

khối đồng loạt tại 09 xã, thị trấn. Nội dung tổ chức ra quân đầu năm 2022 chủ 

yếu như: Chăm sóc cây trồng, làm mới, sửa chữa các tuyến đường giao thông 

nông thôn; phát dọn, nạo vét kênh mương thủy lợi; phát dọn đường làng ngõ 

xóm, đào hố rác, làm hàng rào nhà dân, tu sửa chuồng trại chăn nuôi, chỉnh 

trang hệ thống điện chiếu sáng...16 

Hiện nay các xã đang tổ chức rà soát, đánh giá lại mức độ đạt chuẩn các 

tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Kết quả xây dựng 

nông thôn mới, đến nay trên địa bàn huyện: xã Kon Đào, Diên Bình, Tân Cảnh 

đạt 18/19 tiêu chí; xã Ngọc Tụ đạt 19/19 tiêu chí;  03 xã Văn Lem, Đăk Trăm, 

Pô Kô đạt 15/19 tiêu chí; xã Đăk Rơ Nga đạt 14/19 tiêu chí. Xây dựng xã NTM 

nâng cao: Xã Diên Bình đạt 14/19 tiêu chí17; Xã Tân Cảnh đạt 15/19 tiêu chí18. 

Về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Có 02 thôn đạt chuẩn 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (thôn 1, Diên Bình; thôn1, xã Tân Cảnh). 

Xây dựng huyện nông thôn mới: Huyện Đăk Tô đạt 5/9 tiêu chí. Tiếp tục chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ 

Chương trình xây dựng NTM, Chương trình OCOP theo kế hoạch. Xây dựng, 

triển khai Kế hoạch xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ năm 2022 và hướng dẫn 

UBND các xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn. 

Triển khai Kế hoạch chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông treo 

trên trụ treo cáp ở các tuyến đường cần ưu tiên thực hiện trong năm 2022 trên 

địa bàn huyện Đăk Tô; Thực hiện kiểm tra, đánh giá, thẩm định “Tuyến phố văn 

minh đô thị” năm 2021 trên địa bàn thị trấn Đăk Tô19. Xây dựng và triển khai Kế 

hoạch ra quân lập lại trật tự xây dựng đô thị thị trấn Đăk Tô năm 2022, Kế 

hoạch xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện năm 2022; 
                                                 
16 Riêng đối với xã chọn ra quân điểm của huyện: UBND huyện chọn xã xã Ngọk Tụ và thị trấn Đăk Tô tổ chức 

điểm của huyện để phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đầu năm 2022.Tổ 

chức ra quân bón lót cho cây lúa tại cánh đồng thôn Đăk Chờ, với diện tích 8,5ha/62 hộ, Chủng loại phân: 372kg 

phân Kali và 620kg phân Urê  kết hợp nạo vét kênh mương với chiều dài 250m. Đào, đắp nền đường, rãnh thoát 

nước đường giao thông đi khu sản xuất khối 1 (đoạn từ đường đất trước nhà ông A Kin đến sau điểm trường 

Nguyễn Bỉnh Khiêm (khối 1) và đi khu sản xuất): trong ngày ra quân đã tiến hành đào, đắp nền đường, đào rãnh 

thoát nước, chiều  dài 200m, rộng 3 m; công trình tiếp tục xây dựng mương thoát nước.. 
- Đối với các nội dung còn lại:  Tổ chức chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân, cây cà phê, cây ăn quả,.. với tổng diện tích 

540ha cây trồng các loại. Bê tông hóa đường đi khu sản xuất 110m/226m. Đào, đắp đất 2 bên lề đường và san lấp ổ gà trên nền 

đường các tuyến giao thông nông thôn được 399 m3. Nạo vét, khơi thông rãnh thoát nước dọc các tuyến đường giao 

thông nông thôn được 1.029m. Sửa chữa đường, cầu đi sản xuất: Trong đó sửa chữa đường đi khu sản xuất 

3.025m, kè đá hộc các cống đi khu sản xuất với 20m3 đá và sửa chữa 02 ngầm tạm bằng rọ đá là 25m3 đá. Tu 

sửa, chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng: Trong đó sửa chữa 4.600m đường dây điện trên các tuyến đường giao 

thông và thay 20 bóng điện mới. Phát dọn các tuyến kênh mương nội đồng với chiều dài 3.100m, nạo vét các 

tuyến kênh mương nội đồng với chiều dài 13.390m. 144 hộ chỉnh trang lại hàng rào, chuồng trại chăn nuôi. Sửa 

chữa hàng rào nhà rông thôn Đăk Ri Peng II, xã Tân Cảnh và thôn Đăk Rao Lớn, thị trấn Đăk Tô; phát dọn sân 

thể thao thôn 5, xã Tân Cảnh với 2.000 m. 

 

17 05 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 1 về quy hoạch;  Tiêu chí số 5 về giáo dục; tiêu chí số 10 thu nhập; tiêu chí 13 

về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí số 14 về Y tế.  
18 04 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 1về quy hoạch;  Tiêu chí số 5 về giáo dục; tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất và 

phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí số 14 về Y tế.  
19 Cụ thể: Đối với 02 tuyến đường Hùng Vương và Lê Duẩn nhưng cả 02 tuyến này chưa đảm bảo các điều kiện 

để công nhận theo tuyến phố văn minh theo Quyết định số 212/QĐ-UBND, ngày 23/6/2020 của UBND huyện về 

ban hành quy định tạm thời về tiêu chí đánh giá và công nhận “Tuyến phố văn minh” trên địa bàn thị trấn Đăk 

Tô. 
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Triển khai Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn 

minh trên địa bàn huyện Đăk Tô. 

II. VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI. 

1. Giáo dục và đào tạo. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo20; Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện21; Kế hoạch thực hiện Đề án 

nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đăk Tô. Tiếp tục triển khai 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả, đặc biệt 

với lớp 2, lớp 6. Triển khai thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương 

trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017–202522. Thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị trường học, cơ 

sở giáo dục. Hoàn thành đánh giá, xếp loại học sinh, kết thúc năm học 2021-

2022 theo quy định. Phối hợp với Sở GD&ĐT chuẩn bị tổ chức tốt kỳ thi THPT 

năm học 2021-2022.  

2. Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Truyền thông:    

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-

2025; Kế hoạch triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá” huyện Đăk Tô năm 2022; tổ chức kiểm tra, đánh giá, thẩm định tiêu 

chuẩn “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” thị trấn Đăk Tô. Triển khai các hoạt 

động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động nhân các ngày lễ, 

kỷ niệm23 của đất nước, của huyện. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm 

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972-24/4/2022)24; Đại hội Thể dục thể 

thao huyện Đăk Tô lần thứ VII năm 202125 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao 

tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2021 đạt kết quả26. 

                                                 
20 Năm học 2021-2022, toàn ngành giảm còn 31 đơn vị trường học, gồm 11 trường mầm non, 11 trường tiểu 

học, 7 trường THCS và 2 trường Tiểu học–THCS với 537 lớp, tổng số học sinh là 14.713 em (trong đó học sinh 

dân tộc thiểu số là 9.686 em). Huy động trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 18,8% (DTTS 16%), (tăng 1.9% 

so với năm học 2020-2021); huy động trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo 3-5 tuổi đạt tỷ lệ 96,3% (DTTS 97%), 

(giảm 0,5% so với năm học 2020-2021); duy trì trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 100%.  Tình hình huy động học sinh 

ra lớp cấp phổ thông: Số trẻ 6 tuổi huy động vào học lớp 1 đạt tỷ lệ 100%. Huy động học sinh trong độ tuổi vào 

học tiểu học đạt 99,9%; huy động học sinh vào học THCS đạt 96,9% (tăng 3.1% so với năm học 2020-2021). Tỷ 

lệ chuyên cần của học sinh trên 97%, riêng học sinh dân tộc thiểu số trên 95%. 
21 Toàn huyện có 28/32 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 87,5%. Trong đó: mầm non 8/11 trường, tỷ lệ 72,7%; tiểu 

học 11/11 trường, tỷ lệ 100%, THCS 7/9 trường tỷ lệ 77,78%, THPT 1 trường, PTDTNT 1 trường (tăng 01 trường 

đạt chuẩn so với năm học 2020-2021). 
22 Tham mưu sửa chữa 12 danh mục, hiện nay đang trong giai đoạn lập thủ tục đầu tư. 
23 Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2) và chào xuân Nhâm dần 2022; Ngày quốc tế 

hạnh phúc (20/3); Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); Ngày thể thao Việt Nam( 

27/3); Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4); kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 

Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2022), Ngày Quốc tế lao động (01/5); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5); Ngày môi trường thế giới 05/6, ngày Gia đình Việt Nam (28/6)...  
24 Lễ kỷ niệm tổ chức vào tối ngày 23 tháng 4 năm 2022 tại Quảng trường 24/4, thị trấn Đăk Tô với 900 đại biểu 

tham dự. Qua Lễ kỷ niệm, đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên Đảng bộ và Nhân dân các dân 

tộc tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Đăk Tô nói riêng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn. 
25 Tham gia đại hội có 700 vận động viên. Ban tổ chức trao tổng cộng 42 bộ huy chương cho các môn thi đấu cá 

nhân và đồng đội. Giải nhất toàn đoàn thuộc về Phòng Giáo dục và Đào tạo; giải nhì:Thị trấn Đăk Tô; giải ba: 



8 

 

3. Y tế, dân số, gia đình và trẻ em. 

- Công tác phòng chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết 

liệt. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện; nhất là quy định 

5K, nâng cao ý thức của người dân, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh 

giác trong nhiệm vụ phòng, chống dịch. Công tác tiêm chủng mở rộng được 

triển khai tại 100% xã, thị trấn và không để xảy ra các trường hợp tai biến trong 

tiêm chủng. Đến nay, tỷ lệ người ≥ 18 tuổi được tiêm 2 mũi đạt tỷ lệ 99,2%; trẻ 

em từ 12- 17 được tiêm 2 mũi đạt tỷ lệ 97,34%; tỷ lệ người ≥ 18 tuổi được tiêm 

3 mũi đạt tỷ lệ 91,79%. Các dịch bệnh khác được kiểm soát và ổn định; Số mắc 

các bệnh sốt xuất huyết, Thủy đậu đã giảm so với cùng kỳ năm trước27; các bệnh 

Tay – Chân – Miệng, Quai bị, bạch hầu, Phong, Dại, Viêm não Nhật Bản, cúm 

A,... không ghi nhận mắc mới. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

trên địa bàn huyện năm 2022, giao chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHXH và BHYT để 

các địa phương thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai 

thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nhằm giảm tỷ lệ sinh con 

thứ 3, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm góp phần thực hiện tốt công tác giáo 

dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ phát 

động tháng hành động vì trẻ em năm 2022.  

4. Lao động, giảm nghèo và an sinh xã hội. 

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn 

huyện theo đúng quy định; các chế độ chính sách, quà tặng ngày lễ, tết được lập 

hồ sơ chi trả, giải quyết đầy đủ, đúng đối tượng28. Công tác trợ giúp xã hội được 

thực hiện đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, rét; không có 

tình trạng khiếu nại, khiếu kiện xảy ra29.  

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự 

án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025; Triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 
                                                                                                                                                         
Xã Ngọk Tụ và 04 giải khuyến khích toàn đoàn gồm các cơ quan, đơn vị: Xã Kon Đào; xã Đăk Rơ nga; xã Tân 

Cảnh và Huyện đoàn Đăk Tô. 
26 Đạt 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 10 huy chương đồng (18 huy chương) đứng thứ 6 toàn đoàn. 
27 Sốt xuất huyết, ghi nhận 01 ca, giảm 11 ca so với cùng kỳ năm trước, không có ca tử vong; Thủy đậu ghi nhận 

9 ca, giảm 58 ca so với cùng kỳ năm trước, không có ca tử vong. 
28 Thăm chức tết các gia đình chính sách với tổng số tiền là 49.000.000 đồng; thăm, hỗ trợ Tết cho 22 bệnh nhân 

còn nằm điều trị tại trung tâm Y tế huyện trong dịp Tết với tổng số tiền là 8.800.000 đồng; Thực hiện đảm bảo 

việc chuyển quà của Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quà tỉnh, quà của Huyện cho các đối 

tượng Người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần theo đúng qui định với tổng số tiền là: 107.700.000 đồng (trong đó: Quà của Chủ tịch nước là 

82.200.000 đồng cho 271 đối tượng; quà tỉnh: 15.000.000 đồng cho 10 đối tượng; quà của huyện là: 10.500.000 

đồng cho 35 đối tượng). Thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho 5.662 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, tổng số 

tiền 3.058.310.000 đồng; chi trả hỗ trợ mai táng phí cho 13 đối tượng, tổng số tiền 104.400.000 đồng .Thực hiện 

chi trả trợ cấp hàng tháng cho 1.148 lượt đối tượng, với kinh phí  2.335.272.000 đồng; chi trả trợ cấp mai táng 

phí cho 03 đối tượng người có công, với kinh phí  39.572.000 đồng 
29 các xã, thị trấn chủ động  hỗ trợ nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là 371 hộ 

(1.179 khẩu), tổng số gạo cần cứu đói là 17.685 kg (15 kg/người/tháng); dịp Giáp hạt 2022 là 387 hộ (1.226 

khẩu), tổng số gạo cứu đói là 18.390 kg (15 kg/người/tháng). Tiếp nhận gạo hỗ trợ từ Chính Phủ với tổng số gạo 

là 5.850 kg gạo (15 kg/người/tháng) để cứu đói cho 108 hộ (390 khẩu) trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 

2022 và hỗ trợ 10.605 kg gạo (15 kg/người/tháng) để cứu đói cho 216 hộ (707 khẩu) trong dịp Giáp hạt 2022. 
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năm 2022 trên địa bàn huyện. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn các chủ trương, chính sách 

về lao động, việc làm, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và tạo việc làm mới 

cho nhân dân, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn. Xây dựng và triển khai Kế 

hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 trên địa bàn huyện (Đào 

tạo theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào 

DTTS&MN). 

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH 

1. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

 - Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định. Cơ quan Công an đã chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan chức năng có liên quan làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý 

tội phạm, không để hình thành băng, ổ, nhóm tội phạm, tội phạm có tổ chức, 

hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn huyện. Tổng số vụ phạm pháp hình sự, 

kinh tế, ma túy trong 06 tháng đầu năm công an huyện đã phát hiện, tiếp nhận 

20 vụ - 22 đối tượng (tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Công tác tiếp nhận, 

giải quyết tin báo tố giác tội phạm; Công tác điều tra, xử lý tội phạm hình sự, 

kinh tế - môi trường;  Công tác xử lý vi phạm hành chính có chuyển biến tốt30. 

 - Về công tác xử lý vi phạm hành chính: Lực lượng Công an huyện đã 

phát hiện 211 vụ - 215 đối tượng, trong đó: lĩnh vực trật tự xã hội là 01 vụ - 05 

đối tượng; lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế: 01 vụ - 01 đối tượng; lĩnh vực môi 

trường an toàn thực phẩm: 06 vụ - 06 đối tượng; lĩnh vực quản lý cư trú: 13 vụ - 

13 đối tượng; lĩnh vực TTATGT: 190 vụ - 190 đối tượng. Kết quả: phạt cảnh 

cáo 15 vụ - 15 đối tượng; phạt tiền 196 vụ - 200 đối tượng với tổng số tiền trên 

134.500.000 đồng. 

2. Công tác quân sự - quốc phòng.   

Tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2022, đảm bảo đủ chỉ tiêu trên giao31; 

rà soát, củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo chất lượng, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng an ninh cho đối tượng 4; chuẩn bị thực hiện tốt công tác diễn tập 

chiến đấu phòng thủ năm 2022 tại xã Diên Bình, Ngọc Tụ và Văn Lem. Duy trì 

tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở để nắm chắc tình hình ở 

địa bàn, đảm bảo ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

3. Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được Ủy 

ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Từ đầu năm đến nay, tổng số 

lần tiếp công dân trên địa bàn huyện là 31 lần với 33 lượt người. Trong đó: Ủy ban 

nhân dân huyện tiếp 03 lần với 05 lượt người; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

tiếp 28 lần với 28 lượt người. Nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; đền 

bù thiệt hại hoa màu, đất sản xuất do ngập nước lòng hồ công trình thủy điện. Qua 
                                                 
30 Công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm: Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 24 tin báo, tố giác tội phạm; 

đã giải quyết 16 tin; đang tiếp tục xác minh, làm rõ 08 tin. Công tác điều tra, xử lý tội phạm: Đã thụ lý: 14 vụ - 

21 bị can, trong đó: khởi tố mới: 11 vụ - 16 bị can; Đã điều tra, làm rõ 14 vụ, bắt 11 đối tượng (trong đó bắt quả 

tang 04 đối tượng; bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 07 đối tượng), thu giữ 1,593g ma túy, thu hồi 06 

điện thoại di động và nhiều tài sản khác ước tính trị giá 20 triệu đồng. 
31 Giao quân năm 2022: 82 công dân cho các đơn vị: Trung đoàn 990: 43 công dân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh: 30 công dân; Công an tỉnh: 09 công dân. 
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công tác tiếp công dân và xem xét nội dung đơn, cán bộ tiếp công dân đã giải thích, 

hướng dẫn công dân đúng theo quy định pháp luật. 

- Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh từ đầu năm đến nay trên địa 

bàn huyện là 34 đơn trong đó: 

+ Cấp huyện phát sinh 17 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 

là 09 đơn. Hiện nay đã giải quyết xong 08/09 đơn, còn 01 đơn đang giải quyết. 

Qua công tác giải quyết các đơn thư phát sinh, các cá nhân liên quan đã đồng ý 

với kết quả giải quyết của cơ quan chức năng và không tiếp tục khiếu kiện. Đối 

với 08 đơn không thuộc thẩm quyền đã được lưu và ban hành văn bản chuyển 

đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc chuyển đơn của công dân đến cơ quan 

có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết.  

+ Cấp xã: Tổng số đơn phát sinh tại UBND các xã, thị trấn là 17 đơn, 

trong đó 15 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Hiện nay, UBND các xã, thị trấn 

đã giải quyết xong 12/15 đơn, 03 đơn đang trong thời gian giải quyết; đối với 02 

đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND các xã, thị trấn đã hướng dẫn 

người dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 

4. Công tác phòng, chống tham nhũng 

Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực 

đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường; công khai, minh bạch trong thực 

hiện các dự án đầu tư, hoạt động đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước theo 

đúng các quy định. Hiện, cơ quan thanh tra triển khai các cuộc thanh tra đảm 

bảo theo kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt và các cuộc kiểm tra đột xuất 

theo chỉ đạo của UBND huyện.  

5. Công tác tư pháp, cải cách hành chính.  

- Tiếp tục phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật của Trung ương, của 

tỉnh, của huyện để mọi tổ chức và công dân trên địa bàn huyện nắm và nghiêm 

túc thực hiện; công nhận 9/9 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; 

các hoạt động về hộ tịch, chứng thực được thực hiện theo đúng quy định, đáp 

ứng được yêu cầu của nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật. Ngay từ đầu năm 

đã xây dựng và ban hành Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa 

bàn huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm đăng ký và quản 

lý hộ tịch nhằm từng bước hiện đại hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên 

địa bàn huyện; liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp bảo hiểm y 

tế ở cấp xã. Trong 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện tiếp nhận và giải 

quyết 2.152 hồ sơ đăng ký hộ tịch.  

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính 

nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Tô năm 2022; Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm 

kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đăk 

Tô năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Kết quả cải cách hành chính năm 

2021 xếp loại khá. Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn 

chế năm 2021 về Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) và tăng cường thực 

hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.Tiến hành 
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kiểm tra việc chấp hành nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương 

hành chính tại 09 cơ quan chuyên môn32, 07 đơn vị sự nghiệp33 thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện quản lý và Ủy ban nhân dân 08 xã, thị trấn34. Qua công tác kiểm 

tra, nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị đã cơ bản chấp 

hành nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

6. Xây dựng chính quyền và Thi đua - Khen thưởng. 

Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua khen 

thưởng35 và giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức 

được thực hiện kịp thời, đúng theo quy định36. Xây dựng và ban hành kế hoạch 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 202237; 

Quyết định giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 

68/NĐ-CP ngày 17/11/2020 của Chính phủ và Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2022. Tổ 

chức nhận xét, đánh giá, xếp loại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

                                                 
32 Phòng Dân tộc, Phòng LĐTB&XH, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng NN&PTNT, Phòng giáo dục và Đào tạo. 
33 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường THCS 24 Tháng 4, Trường 

Tiểu học Lê Qúy Đôn, Trường PTDT bán trú THCS Đăk Rơ Nga, Trường TH-THCS xã Văn Lem, Trường 

THCS xã Đăk Trăm. 
34 Thị trấn Đăk Tô, xã Diên Bình, xã Pô Kô, xã Tân Cảnh, xã Đăk Rơ Nga, xã Văn Lem, xã Đăk Trăm, xã Ngọk 

Tụ. 

35 Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 02 tập thể (Phòng Nội vụ và Ban Tổ chức Huyện ủy) đã có thành 

tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ 

Tổ quốc. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Tổng 

Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 202135. Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao 

động xuất sắc: 07 tập thể; Bằng khen đã có thành tích xuất sắc năm công tác: 06 tập thể và 03 cá nhân; Chủ tịch 

UBND huyện ban hành các Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm công tác 

2021: Lao động tiên tiến đối với 118 cá nhân, Tập thể Lao động tiên tiến đối với 26 tập thể, Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 18 cá nhân. Chủ tịch UBND huyện ban hành các Quyết định khen thưởng theo đợt, chuyên đề đối với 79 tập 

thể, 140 cá nhân35.  

36 Phê duyệt kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh nhiệm kỳ 2021 - 202636; Ban hành 

quyết định điều động đối với 01 công chức cấp xã; Quyết định bổ nhiệm Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Đăk Rơ Nga; Bổ nhiệm phụ trách kế toán đối với Công chức Tài chính - Kế toán tại 05 xã, thị trấn; Ban hành 

Quyết định chuyển xếp lương đối với 05 cán bộ, 01 công chức cấp xã; nâng bậc lương thường xuyên đối với 15 

cán bộ và 16 công chức cấp xã; Ban hành quyết định kỷ luật đối với 02 công chức cấp xã; Tuyển dụng công 

chức cấp xã năm 2021: 09 người; Ban hành Quyết định bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương đối với 46 viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2021; Phê duyệt phương án bổ nhiệm bổ nhiêm hạng chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 27 viên chức ngành giáo dục và đào tạo và ban hành Quyết định 

bổ nhiệm bổ nhiêm hạng chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 27 viên chức ngành giáo dục và 

đào tạo; Ban hành Quyết định tiếp nhận và phân công công tác đối với 01 viên chức36; Quyết định thuyên 

chuyển đối với 01 viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện36. Quyết định bổ nhiệm lại đối với 06 viên 

chức36. Quyết định điều động đối với 02 công chức cấp huyện36; tiếp nhận đối với 01 viên chức ở địa 

phương khác chuyển đến công tác tại huyện36. Ban hành Quyết định cho hưởng phụ cấp thâm niên nghề đối 

với 11 viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện. Ban hành Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với 

01 cán bộ cấp huyện; 09 công chức; 123 viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện. Nâng mức phụ cấp thâm 

niên vượt khung đối với 02 công chức, 03 viên chức và 03 viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện. Tham 

mưu UBND huyện có văn bản đề nghị Sở Nội vụ tỉnh nâng bậc lương thường xuyên đối với 01 công chức giữ 

ngạch chuyên viên chính36. Thống nhất giải quyết nghỉ thôi việc theo nguyện vọng đối với 01 Nhân viên hợp 

đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo 

hiểm xã hội đối với 03 viên chức ngành giáo dục và đào tạo; Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có 

thông báo nghỉ hưu đối với 02 viên chức ngành giáo dục và đào tạo; Thống nhất cho 04 viên chức ngành giáo 

dục và đào tạo huyện đi liên hệ chuyển công tác.  

37 Chuyển đổi vị trí công tác: 30 người đủ điều kiện (trong đó: Viên chức 16 người, công chức cấp xã 14 người). 
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thuộc huyện năm 202138; nhận xét, đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương 

năm 202139; nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2021 thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân huyện và Báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2021. 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác thi đua – khen thưởng năm 

2022. Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 và lập thành tích chào mừng 

kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 trên địa bàn 

huyện Đăk Tô. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ 

chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành 

chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên 

chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn 

thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua - khen thưởng. 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG, MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ 

NGUYÊN NHÂN. 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, 

UBND các xã, thị  trấn và Nhân dân trên địa bàn tập trung cao độ phòng, chống 

dịch Covid-19; tích cực triển khai chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh về 

thực hiện mục tiêu kép vừa tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế, 

thúc đẩy phát triển sản  xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án 

vừa phòng chống dịch  bệnh Covid-19; cụ thể hóa các Nghị quyết, Văn bản chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,  của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội; thường xuyên chỉ đạo theo dõi, đánh giá, đưa ra những giải 

pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh phát triển... Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 

tháng đầu năm cơ bản ổn định  và tiếp tục phát triển. Công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Các hoạt động an sinh xã hội, 

nhất là việc chăm lo Tết cho người nghèo, người cận nghèo, các đối tượng chính 

sách tiếp tục được đặc biệt quan tâm; sản xuất nông nghiệp được chỉ đạo kịp 

thời vụ; Dịch vụ, thương mại đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của 

nhân dân. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác 

quản lý, cải tạo chỉnh trang đô thị có bước chuyển biến rõ nét; cải cách thủ tục 

hành chính được tăng cường. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được 

giữ vững; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm 

thực hiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đây là những 

vấn đề cần được quan tâm chỉ đạo và tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm thực 

hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.  

II. VỀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

                                                 
38 Đánh giá cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 04 

đơn vị; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 14 đơn vị 
39 Đánh giá xếp loại chính quyền địa phương năm 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 01 xã; Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 07 xã, Hoàn thành nhiệm vụ 01 xã 
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1. Về tồn tại, hạn chế: 

- Tiến độ triển khai thực hiện các mục tiêu về nông, lâm nghiệp còn chậm, 

chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển 

nông nghiệp còn chậm chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số diện tích rừng trồng năm 

2021 tỷ lệ chết còn cao.  

- Tình hình dịch bệnh khảm lá trên cây sắn vẫn còn xảy ra nhưng chưa xử 

lý triệt để.  

-  Việc tái đàn đối với đàn heo còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt chỉ tiêu 

giao. 

- Công tác rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các tiêu chí của 

Chương trình xây dựng NTM còn chậm, chất lượng một số tiêu chí về xây 

dựng NTM tại một số xã hoàn thành có xu hướng giảm (tiêu chí y tế). Tiến độ 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU về xây dựng thông, làng đồng bào dân 

tộc thiểu số đạt nông thôn mới còn chậm. 

- Hiện trạng cơ sở vật chất tại một số đơn vị trường học chưa đáp ứng yêu 

cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và đảm bảo các điều kiện để 

trường học đạt chuẩn quốc gia (thiếu phòng chức năng, phòng học bộ môn...). 

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn 

khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. 

2. Nguyên nhân: 

2.1. Nguyên nhân khách quan: 

- Do là năm đầu triển khai thực hiện các tiêu chí của bộ tiêu chí của 

Chương trình xây dựng nông thôn mới, nên đến nay các sở, ngành mới có hướng 

dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-

2025 nên ảnh hưởng đến việc rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Mặt khác đến nay tỉnh 

mới giao nguồn vốn để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 và của năm 2022 nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ triển 

khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện và một số 

chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội (do một số nội dung sử dụng nguồn vốn 

lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia). 

- Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu phi chưa có vác xin và thuốc điều trị 

hữu hiệu, mặt khác đến nay trung ương vẫn chưa ban hành quy định về hỗ trợ 

đối với bệnh này nên làm ảnh hưởng không nhỏ tới các hộ gia đình có đàn heo 

mắc bệnh bị tiêu hủy vì không có nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện tái đàn. 

- Hiện nay tỉnh vẫn chưa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và giá 

đất cụ thể nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn huyện. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan: 

- Các địa phương chưa chủ động, quyết liệt, sâu sát trong việc triển khai 

thực hiện nhiệm vụ được giao nhất là trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các 

chỉ tiêu về phát triển kinh tế, nhất là các chỉ tiêu về nông nghiệp. Vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu các đơn vị chưa được phát huy đầy đủ. 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị 

trấn không chặt chẽ, không kịp thời báo cáo UBND huyện tháo gỡ các khó khăn, 
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tồn tại trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao làm ảnh hưởng đến tiến 

độ triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của huyện. 

- Các xã, thị trấn chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo xử lý diện tích cây 

sắn bị nhiễm bệnh khảm lá, chưa thực hiện tốt công tác vận động nhân dân 

chuyển đổi diện tích sắn bị nhiễm bệnh dẫn đến tình trạng người dân vẫn sử 

dụng cây giống bị nhiễm bệnh. 

 

C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các 

mục tiêu, Kế hoạch 5 năm (2021-2025). Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025, UBND 

huyện yêu cầu  các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, 

điều hành, tổ chức  thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được 

đề ra trong Nghị quyết số 225/NQ-HĐND, ngày 16/12/2021 của HĐND huyện 

về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa 

bàn huyện năm 2022; các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình công tác trọng 

tâm năm 2022 để tập trung triển khai hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ còn tồn 

đọng, đồng thời triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Về kinh tế. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ mùa 2022 và 

triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2022-2023. Tập trung triển khai thực 

hiện các nội dung của Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Tổ chức đánh giá, xếp hạng 

và đề nghị UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2022.Triển 

khai có hiệu quả các mô hình, dự án liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá 

trị; tiếp tục triển khai, đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, giá 

trị hàng nông sản, tìm kiếm các giải pháp đầu ra nông sản, kêu gọi các doanh 

nghiệp đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp... 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, 

vật nuôi đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu phi, cúm gia cầm, bệnh viêm da nổi 

cục trên trâu, bò. Thực hiện các giải pháp phát triển số lượng đàn gia súc, gia 

cẩm trên địa bàn để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch. Tổ chức tốt công tác tiêm phòng 

định kỳ cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn nhân dân thực hiện tiêu độc, khử trùng 

tại các cơ sở chăn nuôi và các điểm buôn bán gia súc, gia cầm; thường xuyên 

phối hợp kiểm tra tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm để phát hiện kịp thời và 

có biện pháp phòng trừ hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.  

- Tiếp tục triển khai trồng rừng sản xuất tập trung năm 2022 theo Kế 

hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò toàn dân tham gia bảo 

vệ rừng; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị chủ rừng tăng cường 

công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện tuần tra, truy quét, ngăn chặn xử lý vi 

phạm trên lâm phần, địa bàn quản lý. 

- Tăng cường công tác quản lý, thực hiện tốt các quy định về đầu tư xây 

dựng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trình chuyển tiếp của năm 2021 và các công 

trình đầu tư xây dựng thuộc kế hoạch năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra. 

Tập trung quyết toán các dự án hoàn thành đúng thời gian quy định. Xây dựng và 
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triển khai Đề án cơ chế hỗ trợ xây dựng đường bê tông xi măng ngõ, hẻm; chỉnh 

trang, xây dựng vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đăk Tô (giai đoạn 

2022-2025); Phê duyệt sơ đồ vị trí và số thứ tự cây xanh đô thị trên địa bàn thị 

trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô; Kế hoạch về việc trồng mới, thay thế cây xanh trên 

một số tuyến đường và khu vực công cộng trên địa bàn thị trấn Đăk Tô; Xây 

dựng và ban hành Quy chế phối hợp quản lý hạ tầng kỹ thuật và trật tự xây dựng 

trên địa bàn huyện; điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn huyện để kêu gọi, thu 

hút đầu tư.  

- Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Quản 

lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách, giảm tối đa các khoản chi không thực sự 

cần thiết để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm. Tổ chức 

thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý, 

điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên 

quan đến công tác đấu giá QSD đất năm 2022 trên địa bàn huyện theo Kế hoạch.  

- Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo chung của tỉnh. Chỉ đạo công tác 

kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên 

địa bàn các xã 6 tháng đầu năm 2022. Đặc biệt là xã Diên Bình và Tân Cảnh, đạt 

tiêu chí xã NTM nâng cao theo Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

 - Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; quản lý 

nhà nước về đất đai, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên 

kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh 

doanh; kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức, cá 

nhân được cho thuê đất trên địa bàn; thực hiện Công tác đo đạc, lập bản đồ địa 

chính phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Diên Bình; lập Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Tô, tổ chức khoanh vùng, cắm mốc khu vực 

quy hoạch Thác Đăk Sing và Suối nước nóng Kon Đào”. 

- Chủ động triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn trong năm 2022; kiểm tra an toàn các hồ, đập thủy lợi, thủy điện 

trước mùa mưa lũ. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ 

để thông tin cảnh báo kịp thời cho nhân dân phòng tránh. Tổ chức rà soát kiểm 

tra, cấp phát vật tư, thiết bị đảm bảo phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 

2022. 

2. Về Văn hóa – Xã hội. 

- Đẩy mạnh công tác bảo tồn, phục dựng và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống gắn với phát triển du lịch, triển khai thực hiện có hiệu quả phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng khu dân 

cư an toàn thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… xây 

dựng thôn, làng, khối phố văn hóa. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu của Nhân dân; phát huy hiệu quả hoạt 

động của hệ thống phát thanh - truyền hình trên địa bàn huyện, kịp thời đưa tin 

về các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện công tác tuyên 

truyền nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 
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- Chỉ đạo hoàn thành sáp nhập các trường mầm non trên điạ bàn xã Tân 

Cảnh theo Kế hoạch. Chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện tốt công tác phân luồng 

học sinh sau tốt nghiệp THCS. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm năm học 2022-2023. Tiếp tục đầu tư, xây dựng các hạng mục công 

trình cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo đạt các tiêu 

chuẩn trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với Sở GD&ĐT tổ 

chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022. 

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính 

sách, người có uy tín trên địa bàn huyện theo đúng quy định.  Xây dựng Kế 

hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; Chuẩn bị đầy đủ các 

nội dung để tổ chức triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2030,giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên 

địa bàn huyện khi được giao vốn kế hoạch thực hiện năm 2022 đảm bảo theo 

đúng quy định. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 

2022; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; Thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề. Thực hiện các chính sách hỗ trợ 

đối với người tham gia học nghề và tư vấn giới thiệu việc làm sau đào tạo nghề. 

- Tiếp tục tập trung, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn tăng cường vận động cán bộ, nhân dân tham gia tiêm đầy đủ 

Văcxin phòng chống COVID -19 theo quy định của ngành y tế. Tập trung triển 

khai các biện pháp để phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue, Thủy đậu nhằm 

xử lý dứt điểm dịch bệnh trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra giám sát chất 

lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện trong các dịp lễ, tết... Thực 

hiện tốt công tác y tế dự phòng, chủ động ứng phó với các loại dịch bệnh xảy ra. 

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Kiểm tra chặt chẽ, 

đảm bảo chất lượng hoạt động của các cơ sở hành nghề Y dược tư nhân trên địa 

bàn. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các loại bảo hiểm đạt chỉ tiêu 

Nghị quyết; thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình nhằm giảm 

tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. 

3. Về công tác nội chính; Quốc phòng, an ninh. 

 - Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của 

huyện, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước để nâng cao năng 

lực xử lý của các cơ quan nhà nước và minh bạch công tác giải quyết thủ tục 

hành chính; đồng thời, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tham nhũng 

và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, công tác tiếp công dân và giải 

quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương 

năm 2022. Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an 

ninh nhân dân vững mạnh, củng cố tiềm lực trong khu vực phòng thủ đáp ứng 

nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. 

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. Chú trọng 

công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn 

dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn huyện. Kịp thời điều tra làm rõ các vụ án, các vụ việc 
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còn tồn đọng và mới phát sinh. 

  - Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chức sắc, tín đồ 

các tôn giáo thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời đấu tranh, ngăn 

chặn các hoạt động trái pháp luật. 

 Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng 

cuối năm 2022./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT-VP, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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