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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả triển khai các nội dung kiến nghị sau giám sát của 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021. 

 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện. 
 

Căn cứ Báo cáo số 350/BC-HĐND, ngày 10/12/2021 của Thường trực 

HĐND huyện về tổng hợp một số vấn đề cốt lõi qua giám sát chuyên đề của 

Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện 06 tháng cuối năm 2021, 

UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả triển khai các nội dung kiến nghị 

sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 6 tháng cuối năm 

2021 như sau: 

1. Đối với các kiến nghị của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện 

tại Báo cáo số 350/BC-TTHĐND, ngày 10/12/2021 về kết quả giám sát việc 

triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 

2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 

năm 2021: 

Căn cứ các ý kiến, kiến nghị qua giám sát của Đoàn giám sát Thường trực 

HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ1; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã 

triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới, tổ chức kiểm tra, 

làm việc để đánh giá kết quả đạt được, đồng thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại 

trong quá trình triển khai Chương trình nhằm đạt mục tiêu theo Kế hoạch đề ra2; 

tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện để chỉ 

đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp trong năm 

20223 đạt hiệu quả, kịp thời phê bình các cơ quan, đơn vị, địa phương không làm 

tốt nhiệm vụ huyện giao4; chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn 

kiểm tra toàn bộ các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đã được triển 

                                                 
1 Công  văn  số  168/UBND-VX,  ngày  18/02/2022  về  việc triển  khai  Công  văn  số  312,  313/CV-HU, ngày 

10/02/2022 và Thông báo số 151-TB/HU, ngày 16/02/2022 của Huyện ủy Đăk Tô; Công văn số 462/UBND-NC, 

ngày 27/4/2022 về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị; Công văn số 605/UBND, 

ngày 24/5/2022 về việc khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra đột xuất công tác CCHC và việc 

chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính  trên địa bàn huyện. 
2 Thông báo số 346/TB-ĐTĐTT, ngày 29/11/2021 của Đoàn thẩm định, thẩm tra đánh giá mức độ đạt chuẩn xã     

nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 về đánh giá, thẩm định, 

thẩm tra mức độ đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thẩm tra xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng 

cao năm 2021 trên địa bàn xã Ngọk Tụ, Diên Bình và Tân Cảnh; Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 18/01/2022 về 

việc ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện; Công 

văn số 287/UBND-KTTH, ngày 22/3/2022 về việc đăng ký mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022. 
3 Kế hoạch số 38/KH-UBND, ngày 09/3/2022 về thực hiện Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp năm 2022 trên địa 

bàn huyện Đăk Tô. 
4 Công văn số 694/UBND, ngày 09/6/2022 về việc kiểm điểm việc chưa chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của 

UBND huyện trong triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp năm 2022. 
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khai thực hiện trên địa bàn từ năm 2019 đến nay để đánh giá cụ thể kết quả thực 

hiện từng mô hình, từ đó đề xuất các giải pháp nhân rộng trong thời gian tới5.  

Đến nay, việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị qua giám sát của Đoàn giám 

sát Thường trực HĐND huyện về cơ bản đã có chuyển biến tích cực. Các cơ quan, 

đơn vị, địa phương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND huyện về kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, đồng thời thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở tại cơ 

quan, đơn vị.  

Riêng về xây dựng nông thôn mới, đến nay các xã đã được công nhận nông 

thôn mới (Diên Bình, Tân Cảnh và Kon Đào) đạt 18/19 tiêu chí; xã Ngọk Tụ đạt 

19/19 tiêu chí, sau khi đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lấy ý 

kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đối với việc đề nghị công nhận 

xã Ngọk Tụ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 theo quy định, UBND huyện đã 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo; các xã Văn Lem, Đăk Trăm 

và Đăk Rơ Nga đạt 14/19 tiêu chí, xã Pô Kô đạt 15/19 tiêu chí. Đối với xã nông 

thôn mới nâng cao, hiện nay các xã Diên Bình và Tân Cảnh đạt 08/10 tiêu chí, xã 

Kon Đào đạt 2/10 tiêu chí. Đối với khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn 2 xã 

Diên Bình đã được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 

2020, thôn 1 xã Diên Bình và thôn 1 xã Tân Cảnh đạt 10/10 tiêu chí, thôn 7 xã 

Kon Đào đạt 5/10 tiêu chí. Đối với huyện nông thôn mới, qua rà soát, huyện Đăk 

Tô đạt 5/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới (tiêu chí số 1 về quy hoạch; tiêu 

chí số 3 về thủy lợi; tiêu chí số 4 về điện; tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục; 

tiêu chí số 8 về An ninh, trật tự xã hội). 

 2. Đối với các kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tại Báo 

cáo số 340/BC-BKTXH, ngày 03/11/2021 về kết quả giám sát tình hình thực 

hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm và các lĩnh vực đột phá trong nông 

nghiệp năm 2021: 

Qua các ý kiến, kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, UBND 

huyện đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để khắc phục những hạn chế, khuyết 

điểm trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm và các lĩnh vực đột phá 

trong nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

Sau khi ban hành Kế hoạch đánh giá sản phẩm OCOP năm 20216, nhằm 

triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện trong 

năm 2022 đạt hiệu quả cao, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn triển khai các giải pháp để xây dựng, 

phát triển và nâng cao các sản phẩm OCOP, thường xuyên kiểm tra, giám sát để 

kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các chủ thể sản phẩm OCOP tại địa phương7; đồng 

thời, có văn bản thống nhất chủ trương giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tiếp nhận trụ sở làm việc của Phòng Văn hóa và Thông tin cũ để làm 

điểm trưng bày sản phẩm OCOP của huyện8. 

                                                 
5 Công văn số 534/UBND-KTTH, ngày 12/5/2022 về việc tổ chức Hội nghị đánh giá các mô hình hỗ trợ phát triển 

sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn 2019-2021. 
6 Theo Kế hoạch số 365/KH-UBND, ngày 07/12/2021 của UBND huyện về tổ chức đánh giá sản phẩm OCOP 

huyện Đăk Tô năm 2021 (đợt 2). 
7 Công văn số 85/UBND-KTTH, ngày 19/01/2022 về việc triển khai Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm OCOP. 
8 Công văn số 419/UBND, ngày 14/4/2022 về việc thống nhất chủ trương tiếp nhận trụ sở làm việc của phòng Văn 

hóa – Thông tin (cũ) để làm điểm trưng bày sản phẩm OCOP huyện Đăk Tô. 
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3. Đối với các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện tại Báo cáo số 

346/BC-BPC, ngày 30/11/2021 về kết quả giám sát công tác xử lý vi phạm 

hành chính của Chính quyền cơ sở: 

Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật nói chung và xử lý vi phạm hành 

chính nói riêng luôn được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần ổn 

định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; các tổ 

chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn huyện đã cơ bản chấp hành các quy định 

của pháp luật, nên huyện không để xảy ra các điểm nóng về vi phạm pháp luật; 

mặc dù vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định, nhưng các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn huyện đã cơ bản thực hiện tốt công tác xử lý vi phạm hành 

chính, đảm bảo pháp luật được thực thi có hiệu quả. 

Trên cơ sở kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện, trong năm 2022 

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm triển khai kịp thời các văn 

bản của Trung ương, của Tỉnh liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính, 

giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện xử lý vi phạm 

hành chính một cách nghiêm túc, đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của 

pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh 

những thiếu sót trong công tác xử lý vi phạm hành chính9. Chỉ đạo tổ chức Hội 

nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và phổ biến các văn bản pháp luật mới về công tác theo dõi thi hành pháp 

luật trên địa bàn huyện trong tháng 06/2022, đồng thời, ban hành Kế hoạch tổ 

chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung về xử phạt vi phạm 

hành chính, áp dụng biện pháp tại xã, thị trấn và kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện, thời gian tổ chức 

Hội nghị dự kiến trong quý III năm 2022. 

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về tình hình, kết quả triển khai các 

nội dung kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện 6 

tháng cuối năm 2021./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, THHĐ.    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Nam 
 

                                                 
9 Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 09/02/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn 

huyện; Kế hoạch 32/KH-UBND, ngày 02/3/2022 về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện; Công văn số 633/UBND, ngày 27/5/2022 về việc thực hiện các nhiệm vụ 

trong chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện; Công văn số 702/UBND-NC,ngày 

10/6/2022 về việc tiếp tục tăng cường công tác về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện. 
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