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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Trong tháng 12 năm 2020, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tham dự các 

cuộc họp do Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội 

đồng nhân dân huyện tổ chức(1); làm việc với các Phòng, ban, Ủy ban nhân dân các 

xã nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả giải quyết các công việc, kịp thời 

chỉ đạo theo thẩm quyền(2). 

Ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, nhất là các văn bản chỉ đạo liên quan đến 

công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai trên địa bàn(3). Xây dựng 

và triển khai thực hiện ngay các kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sau khi cấp 

thẩm quyền ban hành để chủ động giao các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân 

các xã thực hiện(4). 

                                                
(1) Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 64/2015/NĐ-CP về phòng không nhân dân; Dự Hội nghị 

Ban Chấp hành Liên đoàn lao động lần thứ 13; Làm việc với Đoàn kiểm tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; dự Hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; dự làm việc với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về biên chế sự nghiệp; dự tọa đàm kết quả thực hiện giao đất, giao rừng và giải pháp quản lý 

bảo vệ rừng bền vững tại huyện Kon Plong; dự hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh lần thứ 2 năm 

2020; làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước; dự tổng kết công tác quốc phòng, quân sự năm 2020, triển khai 

nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2021; dự hội nghị tổng kết công tác bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian các 

dân tộc trên địa bàn; Họp kiểm điểm Ban Thường vụ năm 2020; dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa 

phương; dự Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ; dự họp rút kinh nghiệm kỳ họp HĐND huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 

2016-2021..  
(2) Kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. 
(3) Chỉ đạo tại các Công văn: triển khai các hoạt động nhân Ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12/2020);  triển 

khai chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận giao ban công tác Nội chính 9 tháng năm 2020; hối hợp cấu hình 

phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kết quả kiểm tra của Thanh tra tỉnh; 

 cài đặt phần mềm giám sát mã độc tập trung;  khai thực hiện phòng, chống, ngăn chặn bệnh Viêm da nổi cục trên 

trâu, bò; thống nhất thực hiện Phương án Diễn tập chữa cháy rừng trên địa bàn xã Ia Tơi năm 2020; khai sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 

cửa; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XI đến nay; rà soát, kiểm tra, giải quyết đối với các ý kiến của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp 

thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 

2016-2021. 

(4) Ban hành các Kế hoạch:  Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm năm 

2021; Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật; Triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 1482/KH-UBND ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Quyết định số 

1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện; Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tổ chức Hội nghị công tác quốc phòng, quân sự năm 

2021; Tổ chức Hội nghị công tác quốc phòng, quân sự năm 2021; thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước 

trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2021; phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáophục vụ bầu cử đại biểu 

Quốc hộiKhóa XVvà đạibiểu Hội đồng nhân dân các cấp.; phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 
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2. Thực hiện các nội dung trong chương trình công tác trong tháng 

tháng 12 năm 2020 (điều chỉnh, bổ sung): Đã hoàn thành: 15/10 nội dung(5); 

05/20 nội dung chưa hoàn thành(6). 

3. Thực hiện các nội dung khác được giao trong tháng: Các nội dung 

chưa hoàn thành đang thực hiện: 04 nhiệm vụ(7).  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 

12 NĂM 2020 

1. Về kinh tế 

1.1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản 

- Trồng trọt: Trong tháng, diện tích cây trồng lâu năm tăng 6,5 ha(8); các 

doanh nghiệp trồng cao su khai thác 12.551 ha cây cao su, sản lượng mủ trong 

tháng ước đạt 5.020,5 tấn mủ tươi. Tính đến thời điểm báo cáo, tổng diện tích cây 

trồng trên địa bàn là 27.601,2 ha, đạt 96,2% kế hoạch cả năm và bằng 100,2% so 

với cùng kỳ năm trước. 

- Về chăn nuôi: Trong tháng, số lượng đàn gia súc tăng 120 con(9), gia cầm  

không tăng. Tính đến thời điểm báo cáo, tổng đàn gia súc là 3.742 con, đạt 50,8% 

kế hoạch năm và bằng 116,3% so với cùng kỳ; đàn gia cầm là 37.071 con, đạt 

105,9% kế hoạch và bằng 109,5% cùng kỳ. 

- Về thủy sản: Trong tháng, diện tích ao nuôi, số lượng lồng nuôi thủy sản 

không tăng; tổng sản lượng thủy sản đạt 3,4 tấn. Tính đến thời điểm báo cáo, tổng 

                                                                                                                                                       
Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện;  thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức,viên chức 

không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

và Ủy ban nhân dân các xã.  
(5) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phòng, chống và khắc phục thiên tai bão lụt; Chương trình 

công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện; Tổng kết 04 năm triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục nâng cao chât 

lượng giáo dục đổi với học sinh dân tộc thiêu sô giai đoạn 2016- 2020"; Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý vi phạm 

hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện; Tổng kết Mô hình cá chạch trên lồng, bè; Quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Báo cáo kết quả Thống kê đất đai 

năm 2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021; Tờ trình đề nghị Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. 
(6) Nội dung tháng 12: (1)Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai các lĩnh vực đột phá 

(Phòng Tài chính-Kế hoạch); (2)Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 (Phòng Giáo dục và Đào tạo); 

(3)Tổng kết Chương trình số 22-CTr/HU ngày 28-7/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 

05-NQ/TU ngày 23-8-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối 

với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 (Phòng Giáo dục và Đào tạo); (4)Báo cáo thực hiện chiến lược 

công tác dân tộc (2015-2020) (Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội). (5) Tổng hợp Văn bản QPPL do HĐND, 

UBND huyện ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2020 (Phòng Tư pháp). 
(7) Rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng và kết quả xây dựng nông thôn mới và nguồn lực hiện có trên địa bàn huyện, 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình để tổ chức thực hiện thành công mục tiêu 

xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); đề xuất xây 

dựng cầu nối từ địa bàn thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai về làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 

để thuận lợi cho việc đi lại, mua bán, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thôn 9 và xã Ia Tơi 

(Phòng Kinh tế và Hạ tầng); Kế hoạch cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh thực hiện Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh (Cơ quan Tổ chức-Nội vụ); Kế hoạch đầu tư, phát triển các 

vùng kinh tế động lực của huyện (Phòng Tài chính-Kế hoạch). 

(8) Số liệu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Ia Đal, Ia Tơi lấy theo tháng 11 (do chưa có Báo cáo tháng 12); 

trong tháng 12 diện tích cây hàng năm (cây rau, đâu)  tăng 1,5 ha trên địa bàn xã Ia Dom, diện tích cây lâu năm (cây 

ăn quả) tăng 05 ha tại xã Ia Dom. 

(9) Bò tăng 16 con, lợn tăng 104 con 
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diện tích ao nuôi thủy sản 29 ha; tổng số lồng nuôi thủy sản 64 lồng (30m3/lồng), 

tổng sản lượng thủy sản là 130,6 tấn, đạt 45,3% kế hoạch và bằng 87% cùng kỳ. 

- Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: Tình hình dịch bệnh trên cây 

trồng, vật nuôi: Trong tháng không phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi.  

- Về lâm nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác quản 

lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, kiểm soát địa bàn, duy trì công tác 

trực tại các Chốt kiểm soát liên ngành, các Tổ công tác của các xã để kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái 

pháp luật. Đôn đốc Hạt Kiểm lâm huyện triển khai Kế hoạch giao rừng, cho thuê 

rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện. 

- Về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Tiếp tục chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống thiên tai, nhất là việc triển khai 

thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng mùa khô 2020-2021. 

1.2. Về quy hoạch xây dựng, giao thông vận tải và thương mại dịch vụ 

- Về quy hoạch, xây dựng: 

+ Thường xuyên đôn đốc các nhà thầu thi công xây lắp tập trung nhân lực, 

vật tư, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa 

bàn; kịp thời giải ngân các nguồn vốn được giao theo quy định.  

+ Thường xuyên theo dõi, đôn đốc 06 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực xây dựng nhà ở riêng lẽ tại thôn 1, xã Ia Tơi (khu trung tâm 

hành chính huyện) chấp hành nghiêm quyết định xử lý vi phạm hành chính. Ngoài 

ra, đã báo cáo cấp thẩm quyền các nội dung liên quan đến ngành(10). 

 - Về giao thông vận tải: Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông; xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 

trên địa bàn huyện.  

- Về thương mại, dịch vụ: Trong tháng, hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu 

thông hàng hóa diễn ra bình thường; các mặt hàng thiết yếu và các dịch vụ ăn 

uống, tiêu dùng cơ bản đáp ứng cho người tiêu dùng trên địa bàn huyện. 

1.3. Về quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường 

Trong tháng tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử 

dụng đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng; qua kiểm tra, chưa phát 

hiện trường hợp vi phạm. Ngoài ra, báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình nội dung 

lấy ý kiến của Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 của huyện Ia 

H’Drai; rà soát vị trí đất giới thiệu cho tập đoàn Mavin khảo sát đầu tư; cung cấp 

                                                
10 Các báo cáo: Tình hình quản lý trong trật tự xây dựng, khai thác khoáng sản, lâm sản tháng 11 năm 2020; Kết 

quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND và Kế hoạch số 443/KH-UBND trong tháng 11 năm 2020; Tình 

hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2020; Thực hiện Đề án 

“Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020”; Tổng kết tình 

hình thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ (từ tháng 01/2018 đến hết tháng 

6/2020); Kết quả thực hiện Chương trình hành động Triển khai thực hiện chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ trên địa bàn huyện quý IV năm 2020… 
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thông tin, số liệu kết quả bố trí sử dụng đất chồng lấn, lấn chiếm thu hồi từ các đơn 

vị chủ rừng. 

- Đề xuất bổ sung mỏ đá vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; cung cấp 

danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020 và xây dựng Kế hoạch 

bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương; phối hợp triển khai thực hiện lập Danh mục nguồn nước mặt nội 

tỉnh trên địa bàn huyện. 

1.4. Tài chính, tín dụng 

a) Tài chính  

- Thu ngân sách:  

+ Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: Thực hiện thu ngân sách nhà nước 

tại địa bàn trong kỳ 7.411,547 triệu đồng; lũy kế đến thời điểm báo cáo 84.721,846 

triệu đồng, đạt 279% dự toán tỉnh giao; bằng 140% dự toán huyện giao. 

+ Thu ngân sách huyện: Tổng thu ngân sách huyện thực hiện trong kỳ 

19.674,877 triệu đồng; lũy kế đến thời điểm báo cáo 274.622,491 triệu đồng. 

Trong đó: Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp thực hiện trong kỳ 5.674,877 

triệu đồng; lũy kế đến thời điểm báo cáo 68.663,914 triệu đồng, đạt 300% dự toán 

tỉnh giao, 137% dự toán huyện giao; Ngân sách huyện hưởng theo phân cấp chủ 

yếu thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất và thuế giá trị gia tăng (Thu phân cấp loại 

trừ nguồn thu tiền sử dụng đất và thu hồi các khoản chi năm trước là 29.576,299 

triệu đồng, đạt 146% dự toán giao); thu chuyển nguồn 74.944,576 triệu đồng; thu 

kết dư 21,000 triệu đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên thực hiện trong kỳ 

14.000 triệu đồng, lũy kế đến thời điểm báo cáo 130.993 triệu đồng.  

- Chi ngân sách: Chi ngân sách trong kỳ thực hiện 17.531,842 triệu đồng; 

lũy kế đến thời điểm báo cáo 167.911,127 triệu đồng, đạt 93% dự toán giao đầu 

năm, trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển: Trong kỳ thực hiện 5.995,950 triệu đồng; lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 84.399,163 triệu đồng, đạt 71% kế hoạch được giao(11) 

+ Chi thường xuyên: Trong kỳ thực hiện 11.535,892 triệu đồng; lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 83.511,964 triệu đồng, đạt 82% dự toán giao đầu năm. 

b) Tín dụng: Doanh số cho vay trong tháng đạt 1.200 triệu đồng, lũy kế từ 

đầu năm 36.011 triệu đồng, với 980 lượt khách hàng; Doanh số thu nợ vay trong 

tháng đạt 627 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm 14.581 triệu đồng. 

Tổng nguồn vốn cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đến thời 

điểm báo cáo là 119.756 triệu đồng, tăng 21.985 triệu đồng (+22,49%) so với 

31/12/2019, đạt 99,87% kế hoạch. 

2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội 

2.1. Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh và tổ 

chức công tác giảng dạy theo đúng kế hoạch(12). Trong tháng, học sinh tăng 11 em 

                                                
(11) Nguồn vốn thanh toán tại KBNN huyện. 
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(mầm non tăng 04 em, tiểu học - trung học cơ sở tăng 07 em), đến nay toàn ngành 

có 07 trường, 139 lớp, 2758 học sinh (bậc mầm non có 04 trường, 64 lớp, 995 học 

sinh; Tiểu học-THCS, 75 lớp 1763 học sinh). Các trường đã thực hiện tốt công tác 

đảm bảo vệ sinh môi trường, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nơi tổ chức bán 

trú.  

2.2. Văn hóa thông tin- thể dục thể thao: Thực hiện tốt các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của 

tỉnh, của huyện. Nhất là tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 

và ngày Pháp luật Việt Nam. Thực hiện tiếp, phát sóng truyền thanh kênh Đài 

Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum để kịp thời 

thông tin, tuyên truyền các sự kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc 

phòng - an ninh trong cả nước nói chung và trên địa bàn huyện, tỉnh nói riêng(13). 

 2.3. Y tế: Trong tháng, đã thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm 

sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch 

bạch hầu, bệnh sốt xuất huyết và Covid -19 như tuyên truyền, vận động người dân 

chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch. 

- Về tình hình dịch bệnh: Trong tháng, các bệnh truyền nhiễm như chân tay 

miệng, thủy đậu, quai bị, sốt rét, lao, bạch hầu không ghi nhận ca mắc mới; bệnh 

sốt xuất huyết ghi nhận 05 ca mắc mới (lũy tích đến ngày 18/12/2020 là 31 ca), 

bệnh tiêu chảy ghi nhận 02 ca mắc mới (lũy tích đến ngày 18/12/2020 là 80 ca).  

- Về an toàn thực phẩm: Tiếp tục quản lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh 

truyền qua thực phẩm. Trong tháng, ghi nhận 01 ca ngộ độc thực phẩm. Trung tâm 

Y tế đã tiến hành kiểm tra ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn 

tập thể đợt II năm 2020 trên địa bàn huyện (14); công tác truyền thông về  ATTP 

được chú trọng15.  

- Về khám, chữa bệnh: Tổng số lượt khám và điều trị tại cơ sở y tế 1093 

lượt, giảm 9,5% so với tháng trước. Trong đó, 141 lượt điều trị nội trú, giảm 5,4% 

so với tháng trước; công suất sử dụng giường bệnh đạt 59,6%. 

2.4. Lao động - thương binh và xã hội, dân tộc: 

- Trong tháng, đã chi trả trợ cấp hàng tháng cho người có công và các đối 

tượng chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn theo quy định; đồng thời, quyết định 

                                                                                                                                                       
(12) Dạy học 2 buổi/ngày đối với tất cả học sinh cấp 1, nâng cao hiệu quả trong buổi học thứ 2 của học sinh; 

Các đơn vị đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021;  Khảo sát chất lượng giữa học kì I 

năm học 2020-2021 đối với học sinh lớp 4, lớp 8 ở các trường Tiểu học-THCS; Tổ chức Cuộc thi Tài năng tiếng 

Anh cấp huyện dành cho học sinh phổ thông, năm học 2020-2021; Hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra cuối kì I đối với 

cấp trung học cơ sở (THCS) năm học 2020-2021; Thành lập Ban ra đề và tổ chức ra đề thi cuối học kỳ I, năm học 

2020-2021 đối với các môn Ngữ Văn (khối 6, 7, 8, 9), Toán (khối 6, 7, 8, 9) và Tiếng Anh (chương trình hệ 7 năm 

khối 8, 9). 
(13) Thực hiện tiếp, phát sóng truyền thanh 180 giờ với 2 kênh chủ đạo là Đài tiếng nói Việt Nam và Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum (trong đó chương trình phát thanh thời sự địa phương 90 giờ); sản xuất 08 

chương trình phát thanh thời sự địa phương với thời lượng mỗi lần 45 phút, ngày 2 lần; tuần phát 5 ngày; tổng 1800 

phút/tháng với những nội dung trọng tâm tháng 12 trên địa bàn huyện. … 
(14)Tổng số cơ sở được kiểm tra: 11 cơ sở (06 cơ sở bếp ăn tập thể trường học, 05 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống). Trong đó: Số cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh chung: 07/11 cơ sở, đạt tỷ lệ 63,7%; Số cơ sở vi phạm điều kiện 

ATTP: 04/11 cơ sở, chiếm tỷ lệ 36,3%; nhắc nhở: 04 cơ sở. 
(15) Tổ chức 06 buổi nói chuyện, có 122 người tham gia (Tuyến huyện 02 buổi; tuyến xã 04 buổi). 
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trợ cấp xã hội hàng tháng cho 04 trường hợp(16). Ngoài ra, báo cáo Sở ngành liên 

quan các nội dung theo quy định(17). 

- Triển khai thực hiện cấp gạo thiếu đói giáp hạt cho Nhân dân trên địa bàn 

huyện và công tác an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán Tân sửu 2021. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều  năm 2020 trên địa bàn huyện; đồng thời tổ chức 

điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2020(18). 

- Lập danh sách 03 đối tượng tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản 

xuất thuộc Chương trình 135 tại các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung 

Bộ, năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 

29/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện Ia H’Drai. 

3. Về lĩnh vực nội chính 

3.1. Tổ chức, cán bộ, xây dựng chính quyền cơ sở  

- Trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban 

nhân dân huyện đối với 02 trường hợp(19); bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện với 

02 trường hợp(20); miễn nhiệm và bầu bổ sung đối với chức vụ Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021; cử nhân sự tham gia Tổ công tác tiếp 

công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh; trao đổi ý kiến thống nhất về số lượng, cơ cấu, thành 

phần Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Ia H’Drai khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -

2026. Trình Thường trực Huyện ủy cho chủ trương nâng lương thường xuyên đối 

với 01 cán bộ cấp xã(21), 01 công chức quản lý cấp huyện(22);đề nghị Sở Nội vụ xem 

xét, chuyển 01 trường hợp công chức thành viên chức(23), chuyển xếp ngạch lương 

cho 04 cán bộ, cấp xã(24); ban hành kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 

các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và Ủy ban nhân 

dân các xã; đề nghị Sở Nội vụ điều chỉnh chỉ tiêu và tuyển dụng bổ sung viên chức 

năm 2020; cho 01 viên chức giáo dục được chuyển công tác theo nguyện vọng. 

- Về khen thưởng: ban hành văn bản đề nghị thành viên Cụm thi đua số 02 tổ 

chức tổng kết công tác giao ước thi đua năm 2020. 

                                                
(16) 04 Trường hợp gồm: Trần Thị Xê; Phạm Thị Khun, Vi Thị Bích Thảo; Lương Thị Im. 
(17) Báo cáo Kế quả rà soát lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Báo cáo tình hình lao động 

nước ngoài trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Báo cáo Kết quả rà soát hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện; báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 

12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; Báo cáo 

tự tổ chức kết quả, đánh giá kết quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 trên địa bàn huyện Ia 

H’Drai. 
(18) Toàn huyện có 1.219 hộ nghèo, chiếm 41% tổng số hộ dân toàn huyện. Trong đó, có 926 hộ nghèo dân tộc 

thiểu số, chiếm 51,30%; số hộ thoát nghèo 529 hộ. 
19 Ông Lương Viết Tú và Ông Nguyễn Đình Thúy. 
20 Ông Võ Quang Hiền- Chánh Văn phòng Huyện ủy – HĐND-UBND huyện và ông Tô Ngọc Long- Trường 

Công an huyện. 
21 Bà Huỳnh Thị Thu Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dom 
22 Ông Nguyễn Thanh Tuấn- Trưởng Phòng Tài Chính – Kế hoạch 
23 Ông Vũ Văn Nhân, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

24 Bà Lò Thị Sai, Ông Vi Văn Thu, Ông Mạc Văn Xuân, Ông Lê Văn Quân. 
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3.2. Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, phòng chống tham 

nhũng 

- Duy trì trực tiếp công dân thường xuyên, định kỳ (ngày 05 và ngày 22 

hàng tháng) tại Trụ sở tiếp công dân huyện. Trong tháng, tại Trụ sở tiếp công dân 

huyện không có công dân đến kiến nghị, phản ánh. Tiếp nhận, xử lý 02 đơn kiến 

nghị, phản ánh theo quy định; không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của người 

dân.  

- Thanh tra huyện tiếp tục triển khai cuộc thanh tra về công tác quản lý Nhà 

nước và các nguồn thu khác tại Ủy ban nhân dân xã Ia Đal và Trường Tiểu học - 

Trung học cơ sở Hùng Vương. Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt Kế hoạch thanh 

tra năm 2021 trên địa bàn. đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy 

ban nhân dân các xã việc tiếp tục triển khai thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh 

tra trên địa bàn huyện; chuẩn bị nội dung để phục vụ kế hoạch thanh thanh tra của 

Ban Dân tộc tỉnh trên địa bàn.  

3.3. Quốc phòng, an ninh 

- An ninh chính trị: Trong tháng, tình hình an ninh chính trị (an ninh nông 

thôn, an ninh tôn giáo, an ninh biên giới) cơ bản ổn định.  

- Trật tự an toàn xã hội: Công an huyện ra Quyết định  khởi tố 01 tin "cố ý 

gây thương tích", 01 tin "cất giấy lâm sản trái phép", 01 bị can về tội "đánh bạc"; 

kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát truy tố 03 vụ/08 bị can. tiếp tục thụ lý, giải 

quyết đối với 05 vụ/09 bị can(25). Trong tháng, không xảy ra tai nạn giao thông; lực 

lượng cảnh sát giao thông đã tuần tra, phát hiện 08 trường hợp vi phạm, quyết định 

xử phạt hành chính 37 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 40.950.000 đồng, tạm 

giữ 16 phương tiện giao thông.  

- Quân sự địa phương: Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực 

phòng không nhân dân, trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tiếp tục triển khai 

công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 

2021 trên địa bàn huyện; tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự 

năm 2020 và triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2021. 

3.4. Công tác tư pháp: Trong tháng, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã phổ biến, giáo dục pháp 

luật quý IV/2020. Ngoài ra, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện 

đúng quy định về công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực theo quy định. 

 III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm:  

- Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà 

nước trên các lĩnh vực tiếp tục được tăng cường. 

                                                
(25) 01 vụ/01 bị can vi phạm hành vi “cố ý gây thương tích”; 01 vụ/03 bị can hành vi “ nhận hối lộ, đưa hối lộ và 

môi giới hối lộ”;  01 vụ/05 bị can hành vi “đánh bạc”; 01 vụ/01 bị can hành vi “tai nặn giao thông”; 01 vụ/0 bị can 

hành vi “vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản”; 02 vụ/01 bị can hành vi “trộm cắp tài sản”. 
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- Các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã luôn nâng cao tinh thần  

cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bạch hầu, sốt xuất huyết, dịch Covid 19 

trong tình hình mới. 

- Công tác chỉnh trang đô thị Khu trung tâm hành chính huyện tiếp tục được 

chú trọng, nhất là trước và trong khuôn viên Hội trường trung tâm huyện. 

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức các 

sự kiện chính trị thực hiện kịp thời trên Trang thông tin điện tử và hệ thống lao 

truyền thanh huyện. 

2. Hạn chế: Chất lượng tham mưu xử lý, giải quyết công việc chuyên môn 

của một số cơ quan tham mưu chưa cao. 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2021 

1. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp để phòng chống dịch bệnh Covid-19 

theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của huyện và hướng dẫn của ngành y tế26 

và dịch bệnh bạch hầu, các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn huyện.  

2. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết HĐND huyện kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016-2021; chuẩn bị tốt các nội dung 

liên quan trình Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định. 

3. Thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 

của Chính phủ ngay sau khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Trong đó, xây dựng 

Đề án thành lập mới một số phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện như 

Phòng Dân tộc, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường... 

4. Tập trung chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội, đại biều Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định. Đồng thời, lập hồ sơ 

tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 và tuyển dụng viên chức ngành 

giáo dục. 

5. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; phối hợp chặt chẽ với các 

huyện, thành phố để tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2020 và triển 

khai ký kết giao ước thi đua năm 2021 cụm thi đua huyện, thành phố và bàn giao 

cụm 2 (cụm trưởng). 

6. Tập trung rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình công 

tác trọng tâm tháng 12/2021 và triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình công 

tác tháng 01/2021 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. 

7. Tập trung các biện pháp để chỉ đạo và triển khai thực hiện ngay từ đầu Kế 

hoạch huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện các đột 

phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 trên 

                                                
26 Đặc biệt tại các Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 

kiệm; Thông báo số 31/TB-VP ngày 05/11/2020 về việc Kết luận của đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp triển khaicác nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021… 
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địa bàn huyện; công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025 khi cấp thẩm quyền 

thông qua. Trong đó, triển khai nhiệm vụ xây dựng vùng chăn nuôi, vùng trồng cây 

ăn quả, vùng trồng cây dược liệu, vùng nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ 

cao gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

8. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây 

trồng, vật nuôi. Kịp thời phát hiện, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ, 

xử lý dịch bệnh. 

9. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bố trí, sắp xếp dân cư theo Quyết 

định 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hoàn chỉnh Kế 

hoạch tổ chức thực hiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo Thông báo số 28-TB/TU 

ngày 22-10-2020 của Tỉnh ủy.  

10. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của Luật 

lâm nghiệp, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thời gian 

qua27. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng gắn với 

giao đất, cho thuê đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1052/QĐ-UBND ngày 30/9/2019, đảm bảo định mức giao rừng, cho thuê rừng 

theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND huyện ngày 17/7/2020. Đồng thời, thực hiện tốt 

công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. 

11. Quản lý chặt chẽ đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng nhà ở 

riêng lẽ; kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; theo dõi, 

kiểm tra việc chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường 

hợp vi phạm trật tự xây dựng để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý. 

Triển khai thực hiện công tác đấu giá đất và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn đảm bảo theo quy định. Tiếp tục 

kiểm tra, rà soát đất đai trên địa bàn để tạo quỹ đất thu hút đầu tư của các doanh 

nghiệp vào địa bàn huyện.  

12. Kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công 

trình đang triển khai, nhất là các công trình nước sạch Trung tâm hành chính 

huyện, đường vào cửa khẩu Hồ le, xã Ia Đal...; kịp thời giải ngân nguồn vốn đầu tư 

công và quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo theo kế hoạch, tiến độ.  

13. Thường xuyên kiểm tra, rà soát địa bàn để phát hiện, đưa vào quản lý thu 

các loại thuế; thu nợ đọng, thu phí đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

14. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu; 

chuẩn bị thăm, chúc Tết người có công với cách mạng, các gia đình chính sách, các 

cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện.  

15. Tập trung tuyên truyền trực quan, trên hệ thống lao phát thanh và Trang 

thông tin điện tử huyện về chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị khác diễn ra 

trong tháng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

16. Thực hiện tốt công tác duy trì sỹ số học sinh; tổ chức giảng dạy đảm bảo 

đúng chương trình, kế hoạch ngành đề ra; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh 

môi trường, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nơi tổ chức bán trú. Đồng thời, 

                                                
27  Công văn số 4717/UBND-KTTH ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;  
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thực hiện tốt công tác quản lý giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp học 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sữu 2021. 

17. Thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả huyện; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm 

điện tử một cửa (VNPT-IGate) huyện, xã; tập trung tuyên truyền người dân thực 

hiện thủ tục hành chính qua đường bưu chính công tích; tiếp tục vận hành hiệu quả 

Hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT Ioffice. 

18. Thực hiện tốt công tác tiếp dân; tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phản ánh, kiến nghị của người dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật; hoàn 

thành cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020 và tổ chức các cuộc thanh tra năm 

2021 theo kế hoạch; thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, chỉ đạo, 

đôn đốc việc khắc phục các nội dung liên quan theo kết luận của Đoàn Thanh tra 

tỉnh kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra từ năm 2017 đến năm 2019 tại các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

19. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sữu 

2021; tuần tra, xử lý nghiệm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông 

đường bộ, đường thủy nội địa; xử lý các loại xe độ chế, xe hết niên hạn sử dụng 

(kể cả xe mô tô, xe gắn máy); quản lý chặt chẽ dịch vụ vận tải hành khách; thực 

hiện nghiêm Quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; 

triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và nhiệm vụ quốc 

phòng, quân sự năm 2021 đảm bảo theo quy định. 

Trên đây là báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Ia H’Drai./. 

  
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Sở Tài chính (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn,  

đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã; 

- Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT-LT. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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