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A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN:
Trong tháng 11 năm 2021, đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo các công tác trọng tâm sau:
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ
đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; các chỉ đạo của Bộ, ngành trung
ương, của tỉnh. Tập trung công tác phòng, chống dịch gắn với thực hiện có hiệu
quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Thực hiện kịp thời việc hỗ trợ
người dân, doanh nghiệp khó khăn do dịch Covid-19, bảo đảm đúng đối tượng,
chống thất thoát, trục lợi chính sách. Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng
Covid-19.
Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tham mưu dự thảo các chương trình, kế
hoạch, báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy,
đảm bảo chất lượng về nội dung và đúng thời gian yêu cầu. Chuẩn bị các điều kiện
tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai
chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện. Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung
phục vụ Kỳ họp thứ Tư (chuyên đề) và Kỳ họp cuối năm 2021 - HĐND huyện
khóa XIII.
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung hướng dẫn nhân dân thu hoạch sớm
vụ mùa; triển khai kế hoạch gieo trồng vụ đông xuân 2021-2022; tăng cường công
tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhất là bệnh viêm da nổi cục ở
trâu, bò, dịch tả lợn châu Phi; chủ động phòng chống thiên tai, bão lụt. Tăng cường
công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp trái
phép; tiếp tục kiểm tra công tác trồng rừng. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện
và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch; đôn đốc công tác thu
ngân sách; kịp thời phân bổ các nguồn kinh phí phòng, chống dịch. Tiếp tục chỉ
đạo triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn trong Chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Triển khai công tác đền bù giải phóng mặt
bằng các công trình theo kế hoạch.
Chỉ đạo việc tổ chức dạy và học đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch
Covid-19. Đẩy mạnh quản lý lĩnh vực văn hoá thông tin, tuyên truyền. Kiểm tra
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công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm
2021 tại các xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân;
chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.
Tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;
công tác đấu tranh, truy quét các loại tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát,
đảm bảo an toàn giao thông; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ biên giới,
phòng chống, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá, vượt biên, xâm nhập,
đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh. Trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình, giải quyết các vấn đề đột xuất phát
sinh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Làm việc với các đoàn
công tác của các sở, ngành của tỉnh. Tham dự các hội nghị trực tuyến do Chính
phủ, UBND tỉnh, các sở, ngành tổ chức.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG
11/2021
1. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương, các lực lượng
chức năng tiếp tục triển khai tốt các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; của Tỉnh ủy,
UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh và của Huyện ủy,
UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện trong công tác
phòng, chống dịch. Quán triệt phương châm mỗi xã, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi
người dân là một “chiến sĩ’ và thực hiện tốt 8 nhiệm vụ của cấp xã trong công tác
phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo Trung tâm Y tế
huyện chuẩn bị thuốc men, trang thiết bị và các điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận,
cách ly và điều trị trong trường hợp cần thiết; đẩy mạnh công tác sàng lọc, phân
luồng, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế.
- Triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc hướng dẫn về việc tổ chức cách
ly tập trung, kết thúc cách ly tập trung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 tỉnh; tăng cường kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, quản lý
công dân về từ vùng dịch, thực hiện nghiêm việc giám sát y tế, cách ly y tế tại nhà;
phát huy hơn nữa vai trò của Tổ Covid cộng đồng. Khẩn trương tổ chức tiêm
chủng để đảm bảo tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin theo kế hoạch. Rà soát, xây dựng
phương án oxy y tế để đáp ứng các cấp độ dịch.
- Từ ngày 28/4/2021 đến 13h00’ ngày 10/11/2021, toàn huyện ghi nhận 68
ca nhiễm Covid-19, trong đó, có 41 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, hiện còn 27
trường hợp đang cách ly, điều trị tại các bệnh viện. Tập trung tiêm vắc xin phòng
Covid-19, đến nay, đã tổ chức tiêm vắc xin cho 52.441 người, độ bao phủ vắc xin
đạt 50,3%; công tác tiêm phòng đảm bảo an toàn, đúng đối tượng.
- Trung tâm Y tế huyện đã kích hoạt, chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ thành
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Bệnh viện Điều trị Covid-19 (cơ sở 6) tỉnh Gia Lai từ ngày 15/10/2021, hiện đang
cách ly, điều trị 76 bệnh nhân.
- Triển khai trợ cấp kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy
định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đến nay, tổng
nhu cầu kinh phí thực hiện hỗ trợ là 138 triệu đồng; đã thực hiện chi trả xong 111
triệu đồng cho các đối tượng thụ hưởng.
- Tổng kinh phí ngân sách địa phương đã chi thực hiện phòng, chống dịch và
hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến nay là 1.479.004.000
đồng.
2. Lĩnh vực kinh tế:
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các
xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân thu hoạch vụ Mùa1, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ
nhân dân chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng gieo trồng vụ Đông Xuân theo
đúng lịch thời vụ. Thông báo kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022 với
tổng diện tích 2.734 ha, trong đó lúa 1.729 ha, rau các loại 570 ha, dưa 235 ha, đậu
các loại 200 ha. Công tác hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh gây hại trên các loại
cây trồng vẫn được khuyến cáo và chủ động sẵn sàng.
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện trong tháng ổn định. Tiếp tục chủ
động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trong chăn nuôi,
triển khai công tác kiểm dịch động vật và các sản phẩm động vật, kiểm soát giết
mổ tại các lò mổ, chợ, trung tâm thương mại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…
nhất là gia cầm để ngăn chặn các loại gia cầm không rõ nguồn gốc được giết mổ,
vận chuyển và mua bán trên địa bàn huyện.
Công tác phòng chống thiên tai được quan tâm, tập trung chỉ đạo các ngành,
các địa phương chủ động phương án theo phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, tập
trung hướng dẫn các xã chuẩn bị phương án, trang thiết bị phòng, chống ngập, lũ
trong mùa mưa, theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động, kịp thời ứng phó với các
tình huống xảy ra. Chỉ đạo kiểm tra an toàn hồ đập, kiểm tra công tác phòng chống
lụt bão tại các địa phương.
Tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới để
hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; đồng
thời, đẩy mạnh triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong các thôn, làng đồng
bào dân tộc thiểu số; đôn đốc các địa phương vận động Nhân dân triển khai các
phần việc chưa cần sự đầu tư của Nhà nước. Tiếp tục hướng dẫn các xã triển khai
thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2021; thành lập Hội đồng đánh

Một số diện tích cây trồng đã thu hoạch như: Cây lương thực (lúa, ngô) 4.332 ha; Cây tinh bột
có củ 152 ha; Cây thực phẩm (rau, đậu các loại) 3.200 ha; Cây công nghiệp ngắn ngày (mía, lạc) 270 ha;
Cây công nghiệp dài ngày (cà phê) 175 ha.
1
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giá sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2021, kết quả 10 sản phẩm của 08 chủ thể
tham gia đánh giá đều đạt trên 50 điểm.
Công tác tuần tra, kiểm soát quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường,
trong tháng (tính từ ngày 05/10/2021 đến ngày 05/11/2021) trên địa bàn huyện
không phát hiện vi phạm Luật Lâm nghiệp; tiến hành xử lý hành chính 01 vụ, thu
tiền phạt nộp ngân sách nhà nước 10.000.000 đồng.
Tăng cường công tác rà soát mục đích sử dụng đất ở các xã, thị trấn. Hoàn
thành Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và triển khai lập Kế hoạch sử
dụng đất năm 2022. Tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại về tranh chấp
đất đai của công dân. Hoàn thiện hồ sơ để tổ chức đấu giá đất tại các khu quy
hoạch tại các xã Ia Tôr, Ia Bòong, Bàu Cạn. Trong tháng đã thẩm định và cấp mới
16 giấy chứng nhận QSDĐ với diện tích 241.830,7 m2; tiếp nhận 23 hồ sơ cấp đổi
giấy chứng nhận QSDĐ với diện tích 109.141,3 m2; tiếp nhận 137 hồ sơ chuyển
nhượng, tặng cho QSDĐ và tài sản gắn liền với đất, diện tích 679.175,7 m2; tiếp
nhận 10 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở với diện
tích 1.413 m2; thu hồi đất 02 trường hợp chủ sử dụng tự nguyện trả lại đất để làm
đường đi với diện tích 214,1 m2; đính chính GCN QSDĐ cho 158 trường hợp. Xác
nhận thế chấp cho 132 hồ sơ, xóa thế chấp 171 hồ sơ, thay đổi nội dung thế chấp
03 hồ sơ. Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, các hoạt động khai
thác khoáng sản trên địa bàn; tăng cường việc giám sát, thu gom, vận chuyển, xử
lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng tại các xã, thị trấn.
Chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng thi công mặt đường bê tông xi măng
và thực hiện nghiêm công tác bảo hành công trình xây dựng trên địa bàn huyện; chỉ
đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm túc
các quy định, đảm bảo vận chuyển, lưu thông hàng hóa được thông suốt, chống ùn
tắc trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Ước khối lượng hàng hóa vận
chuyển trong tháng là 35.000 tấn, lũy kế đạt 567.000 tấn, đạt 83,38% KH; khối
lượng hàng hóa luân chuyển là 3.955.000 T.km, lũy kế đạt 64.071.000 T.km, đạt
83,45% KH; khối lượng vận tải hành khách là 13.000 HK, lũy kế đạt 779.000 HK,
đạt 68,94% KH; khối lượng luân chuyển hành khách là 2.366.000 HK.km, lũy kế
đạt 140.542.000 HK.km, đạt 68,83% KH.
Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định, cơ bản
đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, các sản phẩm chủ yếu: Xay xát lương
thực đạt 650 tấn, lũy kế đạt 24.000 tấn, đạt 85,05% KH; sản xuất chè các loại đạt
39 tấn, lũy kế đạt 441 tấn, đạt 77,10% KH; sản xuất đá xây dựng đạt 500 m3, lũy
kế đạt 19.680 m3, đạt 17,79% KH; sản xuất phân vi sinh đạt 710 tấn, lũy kế đạt
8.080 tấn, đạt 91,82% KH; điện sản xuất 15.940 nghìn Kw/h, lũy kế đạt 97.285
nghìn Kw/h, đạt 80,26% KH.
Hoạt động thương mại - dịch vụ được duy trì ổn định. Tiếp tục đẩy mạnh hỗ
trợ sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nông sản trong tình hình dịch bệnh
Covid-19; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại chợ, trung tâm
thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, tạp hóa và trong hoạt động sản xuất lưu
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thông hàng hóa. Hoạt động thương mại dịch vụ có mức tăng khá, ước tính trong
tháng tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 198 tỷ đồng, lũy kế đạt 2.160 tỷ
đồng, đạt 88,16% KH.
Kế hoạch vốn đầu tư cho các công trình XDCB theo kế hoạch đầu năm 2021
do huyện quản lý đầu tư là 101,832 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương 38 tỷ
đồng, ngân sách tỉnh 18,490 tỷ đồng, ngân sách huyện 45,342 tỷ đồng (trong đó
vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021 là 5,240 tỷ đồng). Đến nay 02 công trình
chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021 đã hoàn thành, đang hoàn thiện công tác
nghiệm thu để bàn giao công trình đưa vào sử dụng và 10 dự án, chương trình khởi
công mới năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện đang triển
khai thi công theo kế hoạch được duyệt. Khối lượng giải ngân đến nay đạt
84,780/101,831 tỷ đồng, đạt 83,30%KH, ước giải ngân đến 30/11/2021 đạt
93,7/101,831 tỷ đồng, đạt 92,02%KH.
Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện trong tháng là 3,5 tỷ đồng, lũy kế
đạt 71,5 tỷ đồng, đạt 122,81% dự toán tỉnh giao, đạt 103,29% dự toán Nghị quyết
HĐND huyện giao, trong đó, thu cân đối trong tháng là 2,5 tỷ đồng, lũy kế đạt 48
tỷ, đạt 106% dự toán tỉnh giao, đạt 86% dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao.
Công tác chi ngân sách được đảm bảo đúng tiến độ, thực hiện chi tiêu ngân sách
hiệu quả, tiết kiệm. Ước tổng chi ngân sách huyện trong tháng là 46 tỷ đồng, lũy kế
đạt 453 tỷ đồng, đạt 91,03% dự toán tỉnh giao, đạt 89,07% dự toán Nghị quyết
HĐND huyện giao. Trong đó chi thường xuyên ước đạt 400 tỷ đồng, đạt 86,91%
KH; chi đầu tư phát triển 53 tỷ đồng, đạt 109,57%KH.
Trong tháng đã thẩm định và cấp mới 13 giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh với số vốn 0,745 tỷ đồng; cấp đổi được 10 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh
doanh. Lũy kế đến nay đã cấp mới được 202 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh
doanh, với số vốn đăng ký là 65,292 tỷ đồng; cấp đổi, cấp lại 96 giấy chứng nhận
đăng ký hộ kinh doanh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà
đầu tư tìm hiểu, khảo sát, thực hiện các dự án trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn
huyện đã thu hút được 85 dự án đầu tư, trong đó có 30 dự án đã được UBND tỉnh
chấp thuận chủ trương đầu tư; 14 dự án được UBND tỉnh đồng ý chủ trương khảo
sát, nghiên cứu, đề xuất dự án và đang hoàn tất các thủ tục đầu tư; 41 dự án Nhà
đầu tư quan tâm và đang triển khai các thủ tục đầu tư.
3. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, ổn định nề nếp dạy
và học, thực hiện chương trình giảng dạy theo đúng quy định nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục, duy trì sĩ số học sinh; chú trọng công tác kiểm tra an ninh học
đường và an toàn giao thông ở các trường học; chỉ đạo các trường học thường
xuyên dọn vệ sinh trường lớp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19
và các dịch bệnh khác; xây dựng, điều chỉnh chương trình giáo dục năm học 20212022 ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử
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dụng học liệu, tài liệu trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lý và giảng dạy.
Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch tuyên truyền; tổ chức các hoạt động
thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn: Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), Ngày Mặt
trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11), Ngày Chiến thắng Pleime (19/11), Ngày
Cách mạng tháng Mười Nga. Trong tháng đã tổ chức thực hiện được 12 chương
trình với 48 tin, 12 bài trên sóng phát thanh. Phát sóng chương trình truyền thanh:
193,75 giờ; trực tiếp phát FM đài huyện: 589 giờ đảm bảo thời lượng phát sóng
phục vụ nhu cầu nghe nhìn của nhân dân trên địa bàn.
Triển khai đảm bảo chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; tiếp tục cử cán
bộ công chức đến các thôn làng để thường xuyên theo dõi để nắm bắt và xử lý kịp
thời, phòng chống dịch bệnh bùng phát, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho
Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tăng cường triển khai các hoạt
động tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân số KHHGĐ. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng
chống HIV/AIDS năm 2021.
Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có
công, các đối tượng chính sách theo quy định2. Công tác giảm nghèo và đảm bảo
an sinh xã hội được chú trọng thực hiện; đảm bảo cho người nghèo được tiếp cận
với các dịch vụ xã hội, ngoài ra còn có các chính sách hỗ trợ đã thật sự trợ giúp
cho người nghèo ổn định cuộc sống và vươn lên làm kinh tế để thoát nghèo. Thống
kê kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối giai đoạn 2016-2020 và tổng
điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 (giai đoạn 2021-2025)3. Tiếp
tục phê duyệt danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2021 cho đối tượng chính
sách người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo. Bàn giao 27 căn
nhà cho hộ nghèo, hộ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở do Đảng ủy
Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai hỗ trợ. Công tác phòng chống tệ
nạn xã hội đã triển khai với nhiều giải pháp nhằm hạn chế tệ nạn xã hội phát sinh
trên địa bàn huyện. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được quan tâm triển khai đảm
bảo trẻ em được thụ hưởng chăm sóc y tế theo quy định4.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết
Chi trả chế độ trợ cấp tháng 11 cho 2.147 đối tượng BTXH và tiền mai táng phí với tổng số tiền
trên 1,2 tỷ đồng; chi trả cho 1.685 đối tượng chính sách người có công và tiền mai táng phí, trợ cấp 1 lần
với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Trong tháng đã tiếp nhận và xử lý 87 hồ sơ, trong đó 49 hồ sơ bảo trợ xã hội
tăng mới; 06 hồ sơ giải quyết chế độ NCC từ trần; 13 hồ sơ mai táng phí; 07 hồ sơ cắt chế độ; 08 hồ sơ
điều chỉnh mức trợ cấp; 02 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ; 01 hồ sơ chuyển chế độ về nơi
cư trú mới; 01 hồ sơ đề nghị điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
3
Kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối giai đoạn 2016-2020: Toàn huyện có 2.145 hộ
nghèo, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 6,86% dân số; 3.584 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 11,47% dân số.
Kết quả sơ bộ tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 (giai đoạn 2021-2025):
Toàn huyện có 5.991 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 19,17% dân số; 3.679 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận
nghèo chiếm 11,77% dân số.
4
Cấp 20 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập từ nguồn Quỹ
bảo trợ trẻ em tỉnh với tổng số tiến 20.000.000 đồng.
2
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định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong tháng, đã thực hiện chi
hỗ trợ cho 12 lao động không có giao kết hợp đồng lao động với kinh phí
18.000.000 đồng. Tổng hợp, rà soát lao động từ các tỉnh về địa bàn huyện có nhu
cầu tìm kiếm việc làm (qua rà soát có 4.108 lao động từ các tỉnh trở về địa bàn
huyện, trong đó có 101 lao động có nhu cầu tìm việc làm).
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào DTTS, các
chính sách hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước
về tôn giáo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt
động của các tôn giáo trên địa bàn huyện, chủ động đề xuất, xử lý kịp thời những
trường hợp vi phạm pháp luật về tôn giáo; tạo điều kiện và giải quyết kịp thời các
nhu cầu chính đáng của tổ chức và cá nhân tôn giáo theo đúng quy định của pháp
luật; hướng dẫn các cơ sở tôn giáo và các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
4. Lĩnh vực nội chính:
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, các lực
lượng duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần
tra canh gác bảo đảm an toàn, tăng cường bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với
chính quyền cơ sở thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ biên giới; tăng cường công
tác tiếp xúc, tranh thủ các chức sắc tôn giáo để phục vụ công tác đảm bảo an ninh.
Tăng cường giáo dục cho số đối tượng cốt cán FULRO; TLĐG; số tù mãn hạn, đặc
xá; các đối tượng đi cơ sở giáo dục; số đối tượng có lịch sử trốn đi nước ngoài.
Ban hành kế hoạch và tổ chức khám tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2022. Chuẩn bị
chu đáo các cơ sở cách ly, tổ chức tốt việc thực hiện cách ly tập trung phòng,
chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.
Trong tháng xảy ra 01 vụ phạm pháp hình sự (01 vụ trộm cắp tài sản). Xảy
ra 03 vụ tai nạn giao thông, hậu quả làm 02 người chết, 02 người bị thương (so với
tháng trước tăng 02 vụ, tăng 01 người chết, tăng 01 người bị thương). Qua tuần tra,
kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản 73 trường hợp vi phạm, ra
quyết định xử phạt vi phạm hành chính 38 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt
21.650.000 đồng. Tai, tệ nạn khác: xảy ra 03 vụ đuối nước làm 03 người chết, 01
vụ tự tử làm 01 người chết, 02 vụ chết chưa rõ nguyên nhân.
Thực hiện tiếp công dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân huyện và tập
trung đôn đốc các đơn vị giải quyết đơn thư của công dân theo đúng quy định, hạn
chế tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài và vượt cấp. Trong tháng Thanh tra huyện,
Ban tiếp công dân huyện đã tiếp 06 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, tiếp
nhận và xử lý 05 đơn, thư. Ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy
định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn
kinh phí để thực hiện đền bù các công trình theo nội dung Báo cáo số 14/BC-BĐB
ngày 23/6/2021 của Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện; Kết luận thanh tra
trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã về việc thực hiện các quy định của pháp
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luật trong công tác phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Ia Vê và UBND xã Ia
Ga.
Thực hiện công tác chứng thực các giấy tờ, hợp đồng theo quy định; tổ chức
21 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, với 1.065 lượt người tham dự;
cấp phát 115 cuốn sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đồng bào dân tộc
thiểu số. Trong tháng giải quyết chứng thực 49 việc; cải chính hộ tịch 06 việc.
Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh tình trạng vi phạm kỷ
luật, kỷ cương hành chính nhà nước trong việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán
bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công khai thông tin trên Cổng thông tin điện
tử huyện; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện. Thực
hiện đúng quy định, kịp thời công tác cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức,
chính sách đối với cán bộ như quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, nâng lương, nâng
ngạch theo đúng quy định5. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật được thực hiện
thường xuyên, đúng quy định. (Ban hành Quyết định tặng Giấy khen đối với các cá
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào Chữ Thập đỏ nhiệm
kỳ 2016-2021).
B. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Nhìn chung, trong tháng 11, ưu điểm nổi lên là sự chỉ đạo, điều hành quyết
liệt của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính
trị, sự quyết tâm của toàn quân, toàn dân; thường xuyên bám sát nắm chắc địa bàn,
từ đó đề ra chủ trương đường lối phù hợp với yêu cầu thực tiễn từng địa phương.
Tình hình an ninh chính trị ổn định; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu
nại tố cáo được thực hiện có hiệu quả; kinh tế - xã hội có bước phát triển; thu ngân
sách đạt khá; thực hiện chăm lo tốt cho người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã
hội; quan tâm đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư. An ninh chính trị, an ninh biên
giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy đã đạt được những kết quả đáng
khích lệ, nhưng trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường,
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành dịch vụ, vận tải;
tai nạn giao thông tăng; tình hình tai, tệ nạn khác vẫn diễn biến khá phức tạp.
C. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2021:
Trong tháng 12/2021, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, UBND huyện tập trung
chỉ đạo các ngành, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
I. Công tác chỉ đạo, điều hành:
1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19:
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, có
hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời với công tác phòng,
chống dịch tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó
5

Ban hành Quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 05 cán bộ quản lý và bổ 1 nhiệm 01 cán bộ;
thực hiện xét tuyển bổ sung viên chức giáo viên đối với 02 chỉ tiêu Tiểu học và 01 chỉ tiêu THCS.

9
khăn cho sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ; tăng cường
công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19.
Tiếp tục triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch. Chuẩn bị
sẵn sàng tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vắc xin.
- Huy động cả hệ thống chính trị, xác định cấp xã là “pháo đài”, mỗi người
dân là một chiến sĩ với 8 nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao; phát huy vai trò
của Tổ Covid cộng đồng, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối
tượng” để giám sát chặt chẽ và kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ với
dịch bệnh nhằm kịp thời triển khai biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh
có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát.
- Tổ chức quản lý tốt việc thực hiện cách ly tập trung phòng, chống dịch
Covid-19 theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong các
khu cách ly tập trung; kiểm soát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, đảm bảo
đúng quy định phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy
định của pháp luật.
- Đẩy mạnh triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp
khó khăn do đại dịch Covid-19; hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện, rà
soát, kịp thời bổ sung đối tượng cần hỗ trợ, dứt khoát không để người dân thiếu ăn,
thiếu mặc; chăm lo sức khỏe và đời sống cho người nghèo, người có công, đối
tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng yếu thế khác.
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tình hình phòng, chống
dịch của huyện, về lợi ích tiêm chủng với thông điệp “Vắc xin tốt nhất là vắc xin
được tiêm sớm nhất”; kịp thời nắm bắt, xử lý nghiêm các vi phạm tuyên truyền tin
giả, tin xấu, tin sai sự thật làm hoang mang dư luận.
2. Tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, an ninh quốc phòng năm 2021; rà soát kỹ từng mục tiêu, nhiệm vụ, phân công
cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân để triển khai thực hiện các giải pháp
trong thời gian còn lại của năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cả năm.
Tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng, an ninh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của UBND
huyện.
3. Chuẩn bị các nội dung, chương trình trình kỳ họp thứ Năm (cuối năm) HĐND huyện khóa XIII; tiếp thu, rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm các ý kiến,
kiến nghị của cử tri.
4. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 20212026; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật và sự chỉ đạo điều
hành. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động công tác
phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh,
UBND huyện.
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5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các Hội, đoàn thể huyện
tiếp tục triển khai có hiệu quả việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn
dân tộc; tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công
tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; mở rộng và
nâng cao chất lượng hoạt động công tác đối ngoại nhân dân. Tập trung tuyên
truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung
sức, đồng lòng, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; triển
khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua.
II. Lĩnh vực kinh tế:
1. Tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022; tăng
cường các biện pháp ngăn chặn, phòng trừ bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo
các đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn chủ động công tác phòng, chống lụt
bão, tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn Nhân dân các biện pháp phòng ngừa, khắc phục
hậu quả thiên tai. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022.
2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng. Thực hiện đồng
bộ và hiệu quả các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, nhất
là địa bàn các xã trọng điểm. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn quản lý bảo vệ rừng
trong công tác phối hợp giữa các lực lượng để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ. Xây
dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022.
3. Đôn đốc, thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách. Tập trung chỉ đạo
khai thác có hiệu quả các nguồn thu, đôn đốc xử lý các khoản nợ đọng thuế.
Kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định. Xây dựng dự toán và phương án
phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2022; quy định phân cấp nguồn thu,
nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách huyện cho
thời kỳ 2022-2025; đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021, xây
dựng dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2022-2024
theo quy định.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng các
công trình theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công
các công trình XDCB đảm bảo đúng tiến độ, chú trọng chất lượng các công trình,
đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình XDCB.
5. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường
công tác kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân theo quy định; triển
khai công tác giao đất, đấu giá đất tại các khu quy hoạch. Xây dựng kế hoạch sử
dụng đất năm 2022. Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, cơ sở kinh
doanh có ảnh hưởng đến môi trường.
6. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ của Tổ công tác hỗ trợ sản
xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nông sản trong tình hình dịch Covid-19 trên địa
bàn huyện, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của huyện thông qua
các sàn thương mại điện tử, các trang bán hàng trực tuyến; hỗ trợ lưu thông, tiêu
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thụ nhanh hàng hóa, tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch trong bối cảnh
hạn chế đi lại, vận chuyển do dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai lập, điều
chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch xã. Tập trung công tác quản lý và
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn đường bộ.
7. Thực hiện kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số DDCI theo từng tiêu chí,
từng chỉ số con, chỉ số thành phần. Tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư; nâng cao
chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục
triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa; tiếp tục quan tâm hỗ trợ triển khai thực hiện các mô hình hợp tác xã kiểu mới,
nông hội. Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá
trình tìm hiểu, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Đôn đốc các nhà đầu tư
triển khai dự án đúng quy định.
III. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:
1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt”, các nội dung do
ngành giáo dục phát động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đảm bảo tốt an
ninh học đường, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chỉ đạo các
trường học thường xuyên dọn vệ sinh trường lớp, thực hiện tốt công tác phòng,
chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác.
2. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tổ chức các hoạt động kỷ niệm
Ngày thế giới phòng chống AIDS (01/12), Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam (22/12), Ngày Dân số Việt Nam (26/12)... Tiếp tục thực hiện phong trào toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; quan tâm chỉ đạo công tác vệ sinh thôn,
làng, tổ dân phố tạo môi trường sạch, đẹp, đảm bảo mỹ quan khu dân cư.
3. Tăng cường giám sát, theo dõi các bệnh có khả năng gây dịch, dịch bệnh
Covid-19, dịch bệnh bạch hầu; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt quan
tâm đến công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; tăng cường
công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa
bệnh; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh; đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
4. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; kết hợp, lồng ghép có hiệu
quả các nguồn vốn để hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo; giải quyết việc làm; tăng
cường công tác quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn. Thực hiện Nghị quyết số
68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tai nạn
thương tích, đuối nước, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.
5. Triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc theo kế
hoạch đã được phê duyệt. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; tạo
điều kiện cho các cơ sở tôn giáo hoạt động theo đúng quy định.
IV. Lĩnh vực nội chính:
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1. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, không để xảy ra tình
trạng xâm nhập, vượt biên trái phép, phục hồi các tổ chức Fulrô “Tin lành Đê Ga”;
tập trung điều tra, xử lý các vụ vi phạm pháp luật. Chỉ đạo kiểm tra thường xuyên
công tác quản lý nhân hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, đảm bảo anh ninh nông
thôn trong thời gian thu hoạch vụ mùa. Thực hiện quyết liệt công tác đảm bảo trật
tự an toàn giao thông; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ tự quản an toàn
giao thông tại các xã, thị trấn.
2. Thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, tổ chức triển khai
công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022, tổ chức huấn luyện theo kế
hoạch; vận hành, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tại cơ sở cách ly tập trung.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện
tốt công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn.
4. Triển khai công tác thanh tra theo đúng kế hoạch; tăng cường kiểm tra,
đôn đốc các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh tra có hiệu
lực pháp luật. Tập trung đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn thư của công
dân theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài và
vượt cấp.
5. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ
tục hành chính, chấn chỉnh hiệu quả tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu trong giải
quyết hồ sơ thủ tục cho tổ chức, Nhân dân; xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên địa
bàn. Quản lý chặt chẽ, chấn chỉnh tình trạng vi phạm kỷ luật, giờ giấc làm việc.
Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND huyện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý Nhà nước, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thực
hiện nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin, báo cáo và việc tổ chức thực hiện nhiệm
vụ cấp trên giao. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các nhiệm vụ phòng, chống
dịch Covid-19 và thực hiện công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, cơ sở
6. Đánh giá, phân loại cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021./.
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