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TỜ TRÌNH 

Về Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp  

phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, kỳ họp thứ 4. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, kỳ họp 

thứ 4 xem xét ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Khoản 2 Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy 

định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, 

tài nguyên, môi trường như sau: 

" a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm 

của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;". 

Theo đó, việc Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện 

Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh 6 tháng cuối năm 2022 là cần thiết và đúng quy định. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 

1. Mục đích: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra các phương hướng, nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2022 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 đã được Huyện ủy xác định tại 

Kết luận số 273-KL/HU ngày 13/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

khóa XVII và Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 225/NQ-

HĐND,  ngày 18/12/2021. 

2. Quan điểm chỉ đạo: Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022; kiểm tra, 

rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ đạo của tỉnh, của Huyện 

ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh; từ đó điều chỉnh, bổ sung đề ra phương hướng, nhiệm 

vụ trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế và đúng định hướng. 

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT 
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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại 

Thông báo số 04/TB-TTHĐND ngày 25 tháng 5 năm 2022 về nội dung, thời gian 

tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Đăk Tô khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy 

ban nhân dân huyện đã giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải 

pháp phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022 (trên 

cơ sở Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 

tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022) trình Hội đồng 

nhân dân huyện khóa XIV, kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định. 

Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực hiện của 

địa phương, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, lấy ý 

kiến góp của các cơ quan, đơn vị liên quan. Trên cơ sở góp ý của các cơ quan, 

đơn vị, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết 

và trình Ủy ban nhân dân huyện thông qua trước khi trình Hội đồng nhân dân 

huyện. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT 

Dự thảo Nghị quyết gồm có 03 điều, cụ thể: 

Điều 1. Tán thành Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về 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 và các ý kiến thảo luận tại 

kỳ họp. 

Điều 2. Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng 

an ninh năm 2022 (đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIV), 

Hội đồng nhân dân huyện thống nhất một số giải pháp trọng tâm cần tập trung 

triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Triển khai hiệu 

quả các mô hình, dự án liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; xây 

dựng 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, thu hút các doanh nghiệp đầu tư 

nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo xây 

dựng các sản phẩm OCOP đạt chỉ tiêu kế hoạch. 

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ mùa và trồng rừng 

sản xuất năm 2022; làm tốt công tác quản lý, vận hành các công trình thủy lợi, 

thường xuyên phối hợp kiểm tra an toàn hồ, đập trong mùa mưa, lũ. 
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3. Xây dựng và triển khai Đề án chỉnh trang, xây dựng vỉa hè; bê tông hóa 

các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đăk Tô (giai đoạn 2022-2025). Triển khai 

kế hoạch lập lại trật tự đô thị và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 

2022.  

4. 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, các công 

trình đầu tư xây dựng thuộc kế hoạch năm 2022; thực hiện đảm bảo tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch 2022; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến 

độ triển khai các thủ tục đầu tư, quá trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo chất 

lượng công trình. 

5. Rà soát, quản lý tốt việc sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu 

quả. Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, tăng cường các biện pháp 

chống thất thu ngân sách, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch.  

  6. Tăng cường chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn, làng nông 

thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 18-

02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

thực hiện, đánh giá kết quả đạt được để kịp thời chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành 

các nội dung theo kế hoạch năm 2022. 

7. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của 

Tỉnh ủy “về lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum”; chú trọng lồng ghép sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các 

chương trình mục tiêu Quốc gia để phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số đảm bảo thực hiện tốt tiêu chí nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. 

 8. Tổ chức thành công ngày Hội văn hóa các dân tộc huyện Đăk Tô lần 

thứ IV năm 2022; Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số huyện Đăk Tô 

lần thứ nhất, năm 2022. Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghề 

truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ theo chủ trương Nghị quyết số 08-

NQ/TU, ngày 16-02-2022 của Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phát huy hiệu quả hoạt động 

của hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội để kịp 

thời tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

9. Thực hiện tốt công tác quản lý học sinh trong dịp hè. Rà soát, chuẩn bị 

cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho năm học 2022-2023; tiếp tục chỉ đạo 

chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 theo lộ trình đổi 

mới giáo dục phổ thông năm học 2022-2023. Hoàn thành việc sáp nhập các 
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trường học theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; tiếp tục đầu 

tư, xây dựng các cơ sở giáo dục đảm bảo đạt các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc 

gia giai đoạn 2021-2025.  

10. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia tiêm Vắc xin phòng COVID-19 

theo hướng dẫn; đồng thời thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống sốt 

xuất huyết và các dịch bệnh khác ở người… Thực hiện tốt công tác y tế dự 

phòng, chủ động ứng phó với các loại dịch bệnh xảy ra.  

11. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ an sinh xã hội theo quy định. 

Xây dựng Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; Triển 

khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 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.  

12. Triển khai Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn 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. 

13. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022. Tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao văn hóa công vụ. Thực hiện 

nghiêm việc tiếp công dân theo quy định, kịp thời giải quyết các đơn thư kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết 

thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn. Thực hiện 

nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí đảm bảo theo 

kế hoạch. 

14. 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. Tổ chức tốt diễn tập 

chiến đấu phòng thủ năm 2022 tại các xã Diên Bình, Ngọk Tụ, Văn Lem. 

15. 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, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, kiềm chế 

tai nạn giao thông. Kịp thời điều tra làm rõ các vụ án, các vụ việc còn tồn đọng 
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và mới phát sinh. 

 Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

(Tài liệu gửi kèm theo: (1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022; (2) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện) 

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, 

kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:    
- Như trên;     
- Thường trực Huyện ủy (b/c);    

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Nam 

 


		2022-07-13T08:33:46+0700


		2022-07-13T08:57:29+0700


		2022-07-13T08:57:29+0700


		2022-07-13T08:57:29+0700




