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Số: 311/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chư Păh, ngày 07 tháng 7 năm 2021.

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021
và chƣơng trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU
NĂM 2021.
I. Tình hình thực hiện một số nhiệm vụ kinh tế-xã hội: (Có biểu chi tiết
kèm theo).
1. Sản xuất nông nghiệp:
Vụ Đông - Xuân năm 2020-2021, nhân dân đã gieo trồng được 2.109,7 ha cây
trồng các loại, đạt 109,55 % KH1, nhìn chung, cây trồng sinh trưởng, phát triển
bình thường, chỉ xuất hiện một số loại sâu bệnh thông thường và trên diện hẹp;
Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tập trung
triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán vụ cho cây trồng vụ Đông-Xuân2, tuy
nhiên vẫn có 193,34 ha cây trồng các loại bị thiệt hại giảm năng suất3. Về tiến độ
sản xuất vụ mùa, đến nay đã gieo trồng được 6.819 ha, ước đạt khoảng 96% KH4.
Tổ chức thành công Lễ“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021. Tổ
chức kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện, phát
hiện 03 cơ sở sai phạm, xử phạt 11 triệu đồng. Xây dựng Đề án phát triển sản
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn
huyện.
Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia
súc, gia cầm5, nhìn chung tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện sinh
trưởng, phát triển ổn định6; tuy nhiên, bắt đầu từ 25/6/2021, trên địa bàn huyện
xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tại 5 xã: Ia Phí, Ia Khươl, Ia
Ka, Chư Đang Ya, Ia Mơ Nông với tổng số 198 con mắc, các ngành chức năng
1

Trong đó: Lúa nước vụ Đông xuân gieo sạ 1.610 ha, đạt 100% KH. Cây ngô: 70 ha, đạt 100% KH. Cây
rau củ quả các loại: 245 ha, đạt 102,1% KH. Cà gai leo 5,7 ha đạt 100% KH, cây hàng năm khác 179 ha.
2
Như: Tổ chức kiểm tra, sửa chữa, duy tu các công trình thủy lợi; tuyên truyền, vận động nhân dân nạo vét được 3,1
km kênh mương, lập kế hoạch tưới luân phiên, điều hoà nước tưới giữa các loại cây trồng.
3
Cụ thể: Lúa 188,94 ha, trong đó, thiệt hại trên 70% - mất trắng: 116,96 ha; cà phê: 4,4 ha, trong đó,
thiệt hại trên 70% - mất trắng: 0,9 ha.
4

Cụ thể:cây lương thực: cây lúa 2.492 ha, cây ngô 400,5 ha; Cây tinh bột có củ: cây
sắn 2.502 ha, khoai lang 161ha, dong riềng 165ha; Cây CN ngắn ngày, cây hàng năm khác:
300 ha; Cây rau, đậu các loại: 670 ha; cà phê 60 ha; Cây ăn quả 50 ha; Cây lâu năm (bời lời)
18,6 ha.
5

Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cụ ở trâu, bò trên địa bàn huyện. Hoàn thành
kế hoạch triển khai tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2021, số lượng 336 lít hóa chất
Benkocid, tại 14/14 xã thị trấn. Tổng diện tích phun tiêu độc là 672.000 m2. Tăng cường triển khai thực và tổng
kết công tác phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2017 – 2021.
6
Hiện có: Trâu 930 con, bò 19.826 con, lợn 26.433 con, gia cầm (gà, vịt, ngan, chim cút) 150.000 con,
dê 1.669 con, ong 11.650 đàn, yến 07 nhà, hươu 20 con.
1

đang tập trung triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch; Phối hợp với
Trung tâm giống thủy sản tỉnh hỗ trợ cá giống cho các hộ tham gia dự án nuôi cá
bằng lồng tại xã Ia Phí (03 lồng của hai hộ dân với 6.000 con cá giống: cá rô
phi, cá diêu hồng).
Tiếp tục duy trì chế độ trực phòng, chống ứng phó với thiên tai; từ ngày
01/5/2021 đến ngày 10/5/2021 trên địa bàn huyện có 9 nhà ở, công trình bị ảnh
hưởng của mưa kèm giông, lốc7, UBND các xã đã vận động người dân chung
tay, giúp đỡ các hộ dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Về truy thu quỹ
phòng chống thiên tai của huyện đến nay đã thu được 233.633.000 đồng.
Quyết định công nhận làng Hreng- Xã Hòa Phú đạt chuẩn “Làng nông thôn
mới ” năm 2020; công bố xã Hoà Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Xây
dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
năm 2021; chỉ đạo, hướng dẫn xã Ia Mơ Nông lập hồ sơ đối với các tiêu chí đã đạt
và hướng dẫn các giải pháp để thực hiện các tiêu chí chưa đạt như nhà ở, giao
thông, môi trường… Tiếp tục kiểm tra, theo dõi các Dự án hỗ trợ phát triển sản
xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ các sản phẩm cà phê, dược liệu,
heo rừng lai, heo bản địa.
2. Về lâm nghiệp:
Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, triển khai thực hiện các biện pháp
quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng 8, tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm,
đã xảy ra 02 vụ cháy rừng với tổng diện tích 22,29 ha9; UBND huyện đã chỉ đạo
Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện cùng BQL RPH
Bắc Biển Hồ khám nghiệm hiện trường, xác minh tìm nguyên nhân để xử lý
theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Phân viện Điều tra quy hoạch rừng
Nam Trung bộ và Tây nguyên thống nhất số liệu rà soát quy hoạch 3 loại rừng
trên địa bàn huyện với tổng diện tích là 1.297,22 ha (10). Tổng diện tích giao khán
QLBVR trên địa bàn huyện là 16.699,92 ha11.
Công tác trồng cây phân tán, đến nay đã trồng được 40.000/50.000 cây phân
tán theo chỉ tiêu tỉnh giao; Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tổ chức trồng 100 ha
rừng tập trung (rừng thay thế) khi được UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện. tiếp
tục theo dõi, đôn đốc các BQL rừng và các công ty triển khai thực hiện công tác

7

Cụ thể: Vào ngày 01/05/2021 (có 02 ngồi nhà cấp 4 trên địa xã Hòa Phú, với tổng diện tích 80m2, mức
thiệt hại 30-50%) và ngày 10/05/2021 có 06 ngôi nhà của người dân bị tốc mái (tại Làng Yut và Làng Tum xã Ia
Phí, mức thiệt hại khoảng 30%) và 01 nhà rông bị tốc máy 01 tấm tôn ( tại làng Kênh xã Ia Phí).
8
Như: kiện toàn các ban chỉ đạo PCCCR cấp huyện, xã; tuần tra, canh gác lửa rừng ở các khu trọng điểm
cháy; xây dựng kế hoạch PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ...,
9
Tại tiểu khu 229 lâm phần BQL RPH Bắc Biển Hồ, địa phận hành chính xã Hòa Phú với diện tích
22,29 ha rừng trồng thông năm 2012 và 2015; mức độ thiệt hại: 8 ha rừng trồng năm 2012 cháy lướt, cây sinh
trưởng phát triển bình thường; 14,29 ha rừng thông trồng năm 2015, thiệt hại 10,5%.
10

Trong đó: Diện tích Ủy ban nhân dân xã quản lý là 564,19 ha (xã Hà Tây 546,8 ha, xã Hòa Phú 17,39 ha); diện tích các
Ban quản lý rừng quản lý là 733,03 ha (Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly 30,7 ha, Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư
Păh 650,9 ha, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ 51,35 ha).
11

Gồm: Các đơn vị chrủ rừng: 13.510,59 ha, UBND các xã: 3.189,33 ha.
2

trồng 350 ha rừng theo Thông báo số 30/TB-SNNPTN ngày 05/3/2021 của Sở Nông
nghiệp-Phát triển nông thôn12.
Chỉ đạo các lực lượng chức năng, các đơn vị chủ rừng và UBND các xã, thị
trấn tăng cường công tác kiểm tra rừng, bố trí, sắp xếp lực lượng ở những địa bàn
trọng điểm như: Hà Tây, Ia Kreng, Chư Đang Ya, Ia Khươl... để ngăn chặn và xử lý
các hành vi vi phạm, theo đó, từ đầu năm đến nay đã phát hiện và xử lý 08 vụ vi
phạm Luật Lâm nghiệp13 (giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2020); đã xử lý hành chính
3 vụ, số tiền 20 triệu đồng, thu bán lâm sản được 115 triệu đồng.
3. Về tài nguyên và môi trường:
Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2020; xây dựng Kế hoạch sử dụng đất
năm 2021; triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Triển khai quy
định xác định vị trí, giá đất đối với trường hợp khi áp dụng bảng giá các loại đất
giai đoạn 2020 – 2024; Bàn giao đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020
cho người trúng đấu giá tại các xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa, Ia Ka. Đôn đốc 107
trường hợp trúng đấu giá Quyền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất và thực hiện cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Phú Hòa... Xây dựng phương án quản lý sử
dụng đối với diện tích ngoài lâm nghiệp nhận bàn giao từ Dự án 661 tây bắc
Đăk Đoa tại xã Hà Tây và Đăk Tơ Ver; kế hoạch, biện pháp quản lý, sử dụng lô
đất nhỏ lẻ, chưa cho thuê, sử dụng (đất công) trên địa bàn huyện. Bàn giao diện
tích đất cho Công ty TNHH KONIA tại xã Hà Tây. Tiếp tục triển khai thực hiện Phương
án sử dụng 585 ha đất tại xã Nghĩa Hưng, đến nay đã ban hành 156 quyết định thuê đất
cho với diện tích 107,52771 ha; các cơ quan chức năng và UBND xã Nghĩa Hưng
đang tiếp tục hướng dẫn các hộ dân còn lại xác lập hồ sơ để cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất theo quy định.
Trong 6 tháng đầu năm, đã lập hồ sơ thuê đất trả tiền hằng năm cho 15 trường hợp,
chuyển mục đích sử dụng đất cho 31 trường hợp, cấp 278 giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân.
Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường dây
500kV Dốc Sỏi-Pleiku 2; phối hợp với Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung
trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hổ trợ và GPMB dự án TBA 110 KV Ia
Grai và nhánh rẽ (đoạn qua huyện Chư Păh).
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-UBND ngày
28/10/2020 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và
giảm thiểu chất thải nhựa; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới,
Ngày khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2021. Đăng ký đấu giá quyền khai thác
khoáng sản năm 2021 đối với 01 mỏ đá xây dựng tại xã Nghĩa Hòa và 01 mỏ đất san lấp
tại xã Đăk Tơ Ver. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng
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BQL rừng Đông Bắc Chư Păh 100 ha, BQL rừng phòng hộ Ia Ly 100 ha; Dự án trồng của Công ty

Lâm Khang 100 ha; Công ty Hoàng Huynh Khang 50 ha.
13

Gồm: vận chuyển lâm sản trái phápp luật 3 vụ. tàng trữ lâm sản trái pháp luật 3 vụ, cháy rừng 02 vụ.
3

sản trái phép, qua đó phát hiện tại khu vực mỏ đá xây dựng của Công ty Quốc Duy
cũ có dấu hiệu khai thác, tận thu trái phép; phối hợp với Công an tỉnh và Sở Tài
nguyên và Môi trường xử lý xong ông Trần Đình Nam (thường trú tại 26 Lý Thường
Kiệt, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) khai thác vàng xa
khoáng tại xã Hà Tây với số tiền phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng tịch thu 02
máy máy bơm nước, 01 máng lọc, 01 mâm bằng kim loại và 50 kg khoáng sản (vàng
sa khoáng). Tiếp tục phối hợp với Công an huyện Đăk Đoa kiểm tra, xử lý tình hình
khai thác khoáng sản (vàng sa khoáng) khu vực giáp ranh xã Hà Tây huyện Chư
Păh và xã Hà Đông huyện Đăk Đoa.
4. Về Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch, xây dựng, giao
thông và khoa học công nghệ:
a) Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp: Nhìn chung, các cơ sở công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn hoạt động bình thường, không xảy ra mất an
toàn lao động; giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2021 (giá so sánh năm 2010) ước
đạt 614,07 tỷ đồng, đạt 44,48% KH, tăng 59,61% so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp
tục chỉ đạo theo dõi, nắm tình hình hoạt động và việc lập hồ sơ đầu tư các dự án vào
Cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp huyện. Xây dựng Phương án Cụm công
nghiệp trên địa bàn huyện Chư Păh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm
2045; kế hoạch thực hiện định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện theo Chương trình
hành động số 110-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số
168/KH-UBND của UBND tỉnh. Triển khai cho các cơ quan, đơn vị, UBND các
xã, thị trấn đăng ký thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2021 – 2025.
Tiếp tục theo dõi tình hình triển khai công trình điện nông thôn và tình hình đầu tư
các dự án điện mặt trời trên địa bàn huyện, qua rà soát, thống kê đến 31/12/2020 trên
địa bàn huyện có 125 tổ chức, cá nhân đầu tư, vận hành hệ thống điện mặt trời với
tổng công suất 35.776,19 kWp.
b) Quy hoạch, xây dựng và giao thông:
Rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng
đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch chung xây dựng nông thôn và
quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Chư Păh giai
đoạn 2021-2030. Chỉ đạo cập nhật nội dung phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy
hoạch chung xây dựng đến năm 2030 của 02 thị trấn: Phú Hòa, Ia Ly đã được
UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả,
đúng quy định.
Rà soát đánh giá hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện trong 02
năm 2019 - 2020 phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Xây
dựng. Triển khai lập Đề án phát triển kết cấu hạ tầng đến năm 2025.
Về đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng số dự án, công trình (nguồn vốn đầu tư
phát triển) 31 dự án, công trình với tổng kinh phí 52,684 tỷ đồng, hầu hết đang
thi công, có 9 công trình đã hoàn thành, tỷ lệ giải ngân đạt 47,07% KH. Tổng số
4

dự án, công trình (nguồn vốn sự nghiệp) 19 dự án, công trình, với tổng kinh phí
7,230 tỷ đồng, đã có 7 công trình hoàn thành, tỷ lệ giải ngân đạt 50,66% KH.
Rà soát kết quả thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, đến nay đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 249/545 căn14 (tương
đương 45,7 % so với số lượng nhà ở đã được phê duyệt tại Đề án) với tổng kinh
phí 12,9 tỷ đồng.
Phê duyệt Phương án mở rộng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh
hoạt tại địa bàn một số xã trên địa bàn huyện năm 2021. Phê duyệt và triển khai
thực hiện Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu sử dụng nước sạch đô thị qua hệ thống cấp
nước tập trung năm 2021. Triển khai xây dựng Phương án đặt hàng cho năm 2021
và tình hình vận tải hàng hoá, hành khách trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Triển
khai công tác duy tu, sửa chữa đường giao thông trong kế hoạch năm 2021; xây
dựng Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện giai đoạn
2021-2025.
c) Khoa học công nghệ: Theo dõi tình hình thực hiện 02 dự án ứng dụng
khoa học công nghệ năm 202015; triển khai xét chọn các nhiệm vụ khoa học và
công nghệ năm 2021.
5. Thƣơng mại và dịch vụ:
Tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị
trường giá cả, nhất là các mặt hàng thực phẩm, thiết yếu trên địa bàn trong dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, qua theo dõi nhìn chung hàng hóa đáp ứng nhu cầu
tiêu dùng của nhân dân, không xảy ra tình trạng găm hàng để tăng giá bán. Tổng mức
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm (theo giá hiện hành)
ước đạt 976,45 tỷ đồng, đạt 48,75% KH (tăng 9,63% so với cùng kỳ năm 2020).
Triển khai các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản của nhân dân do bị ảnh hưởng của dịch
bệnh Covid-19. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước
gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn
2021-2025; phê duyệt Phương án cho thuê sử dụng điểm kinh doanh trong chợ xã
Nghĩa Hưng.
6. Về Thu, chi ngân sách:
a) Thu, chi ngân sách: Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 6 tháng
đầu năm (không kể trợ cấp, kết dư, chuyển nguồn) ước đạt 27,17 tỷ đồng, đạt
88,21% KH tỉnh và 70,02% KH huyện16 (tăng 116,03% so với cùng kỳ năm
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Trong đó: xây mới 169 căn; cải tạo lại 80 căn.
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Dự án xây dựng mô hình nuôi trồng và sản xuất Đông trùng hạ thảo tại thị trấn Ia Ly và Dự án xây dựng mô
hình sản xuất dâu tây trồng trong nhà vòm tại xã Nghĩa Hưng);
16

Gồm cơ quan Thuế thu (không kể thu tiền sử dụng đất) được: 8,229 tỷ đồng; đạt 48,41% KH tỉnh và
KH huyện; Thu tiền sử dụng đất được: 17,716 tỷ đồng; đạt 147,64% KH tỉnh; 88,58% KH huyện; Các đơn vị,
các xã triển khai thu khác ngân sách, thu quản lý qua ngân sách được: 1,222 tỷ đồng; đạt 67,93% KH tỉnh và KH
huyện.
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2020). Chi ngân sách huyện ước đạt 217,66 tỷ đồng đạt 57,8% KH tỉnh, 55,69%
KH huyện (giảm 0,42% so với cùng kỳ năm 2020).
b. Về tín dụng:
Tình hình kinh tế khó khăn, giá cả các mặt hàng nông sản thấp và dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của các ngân
hàng. Từ đầu năm đến nay Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn đã tích cực công tác huy động vốn, với số dư huy động được 470 tỷ đồng, tăng
8,3% so với đầu năm; tổng dư nợ là: 690 tỷ đồng, giảm 6,12% so với đầu năm; tỷ lệ
nợ xấu/tổng dư nợ: dưới 1%. Doanh số cho vay được 367,420 tỷ đồng.
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ước đến 30/6/2021
huy động được 371,115 tỷ đồng (trong đó vốn huy động tại địa phương 43 tỷ
đồng); triển khai cho vay 25.570.000.000 đồng, với 838 hộ.
7. Về phát triển kinh tế tƣ nhân, kinh tế tập thể và tình hình thu hút,
kêu gọi đầu tƣ:
Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số hồ sơ liên quan thủ tục cấp giấy
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã tiếp nhận là 156 hồ sơ; trong đó cấp mới
91 hồ sơ, đạt 57% KH (tăng 2,25% so với cùng kỳ năm 2020); có 05 doanh
nghiệp thành lập mới. Ước đến hết 6 tháng đầu năm toàn huyện có 1.286 hộ
kinh doanh (tăng 1,34% so với cùng kỳ năm 2020), 09 hợp tác xã17 và 170 doanh
nghiệp đang hoạt động. Huyện đang tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp
phát triển doanh nghiệp, phân công đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động
phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đạt 25 doanh nghiệp thành lập mới trong năm
2021 theo chỉ tiêu tỉnh giao; đồng thời, đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển hợp tác
xã giai đoạn 2021-2025; rà soát, đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư để phê
duyệt, bổ sung vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Từ đầu
năm đến nay đã tham gia ý kiến đối với 10 dự án thu hút đầu tư trên địa bàn18.
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Hợp tác xã Nông nghiệp Việt Tiến; Hợp tác xã Nông nghiệp Nghĩa Hưng; Hợp tác xã sản xuất,
thương mại, dịch vụ nông nghiệp Ia Mơ Nông; Hợp tác xã Kinh Tế Nông Nghiệp Sao Việt; Hợp tác xã Dịch vụ
Nông nghiệp Nghĩa Hòa và Hợp tác xã sản xuất nông lâm thủy sản Hùng Hoàn; Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp
sầu riêng Hòa Phú; Hợp tác xã Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Nông nghiệp Ia Ka; Hợp tác xã Thương mại và
Dịch vụ nông nghiệp CPA.
18

Cụ thể: (1) Thống nhất chủ trương nghiên cứu, khảo sát dự án nhà máy xử lý rác Hòa Phú của Công ty
cổ phần năng lượng xanh Việt Nam và Toàn Cầu; (2) xem xét đề nghị xin khảo sát, lập dự án trồng rừng sản xuất
kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm của Công ty Cổ Phần Đông Nam dược Gia Lai; (3) Thống nhất hồ sơ chấp
thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ cát xây dựng tại xã Ia Ka, Chư Păh của Công ty TNHH khai thác
Khoáng sản và Xây dựng Trọng Nghĩa; (4) Thống nhất hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện
mặt trời KN Ia Ly của Công ty Cổ phần điện mặt trời Ia Ly1; (5) Đang xem xét đề xuất nghiên cứu khảo sát bổ
sung quy hoạch dự án điện mặt trời Hòa Phú của Công ty Cổ phần tư vấn năng lượng tái tạo Việt – Korea; (6)
Thống nhất đối với đề nghị xin nghiên cứu, khảo sát và lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời
tại xã Ia Ka, huyện Chư Păh của Công ty Cổ phần Tasco2; (7) Đang xem xét đề nghị khảo sát,
nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời tại xã Hà Tây của Công ty CP Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên; (8) Đang
xem xét đề nghị khảo sát, lập hồ sơ bổ sung vào quy hoạch đối với dự án điện mặt trời Nhà máy thủy điện Ry
Ninh II; (9) Tham gia ý kiến hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trồng rừng của Công ty cổ phần Nguyên
Lâm Gia Lai; (10) Đang xem xét, tham gia ý kiến đối với đề nghị xin nghiên cứu, đề xuất dự án trang trại nuôi
heo tại xã Ia Nhin của Công ty cổ phần chăn nuôi Quang Lộc. Ngoài ra, UBND huyện đã có ý kiến đối với một
số dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư triển khai chậm tiến độ so với quy định ây.
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8. Về triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày
01/01/2021 của Chính phủ.
UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị xây dựng chương trình
hành động, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày
18/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện
Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính Phủ. Tập trung triển khai các 03 chương trình
trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, chỉ đạo xây dựng,
hoàn thiện các Đề án: Đẩy mạnh thu hút và phát triển du lịch trên địa bàn huyện
giai đoạn 2021-2025; Phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
giai đoạn 2021 - 2025. Xây dựng, ban hành Kế hoạch khắc phục những tồn tại,
hạn chế và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2021
(Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 08/4/2021). Kiện toàn tổ Xúc tiến đầu tư của
huyện, rà soát, đăng ký bổ sung các dự án vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư
của tỉnh; nắm bắt tình hình triển khai của các dự án đã được cấp quyết định chủ
trương đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Triển khai việc cung cấp
các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh
nghiệp; tiếp tục phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
9. Văn hoá-xã hội:
a. Giáo dục - Đào tạo: Năm học 2020-2021, toàn huyện có 45 đơn vị
trường học, trong đó có 25 trường đạt chuẩn Quốc gia; 14/14 trung tâm học
tập cộng đồng xã, thị trấn và đang hoạt động tương đối ổn định; 14/14 xã,
thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục. Tổ chức tổng kết năm
học ở các cấp học, bậc học năm học 2020 – 2021 và cho học sinh nghỉ học
bàn giao về địa phương theo yêu cầu của Sở GD&ĐT. Nhìn chung, các đơn
vị trường học thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trong trường học như: tổ chức vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn khu vực
trường, lớp học; tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên khai
báo y tế; thực hiện đeo khẩu trang, tổ chức đo thân nhiệt, bố trí các điểm rửa
tay, dung dịch sát khuẩn tại trường học, lớp học...; Hoàn thành việc chọn
sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022; triển khai duyệt kế hoạch
biên chế trường, lớp năm học 2021-2022. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào
tạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chu đáo kỳ thi THPT Quốc gia năm
2021 tại 3 điểm thi trên địa bàn huyện với 646 thí sinh đăng ký dự thi.
b. Văn hóa, thông tin:
Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu
- năm 2021, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng gắn với những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của đất
nước, của tỉnh, của huyện; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và
các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và
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đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-202619. Một số cơ sở kinh doanh dịch
vụ không thiết yếu (karaoke, internet, spa, hồ bơi….) tạm dừng hoạt động để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Triển khai việc giao chỉ tiêu đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa,
thôn, làng, TDP văn hóa; thị trấn văn minh đô thị năm 2021; thành lập Tổ công
tác khảo sát, xây dựng Đề án đẩy mạnh thu hút và phát triển du lịch trên địa bàn
huyện, giai đoạn 2021-2025; xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn
huyện năm 2021. Tiếp tục lập hồ sơ di tích đối với Nhà bia tưởng liệm liệt sĩ (xã
Nghĩa Hưng); phối hợp với Bảo tàng tỉnh hoàn thiện hồ sơ công nhận di tích cấp
tỉnh đối với Núi lửa Chư Đang Ya (xã Chư Đang Ya). Chỉ đạo, hướng dẫn tổ
chức đại hội Thể dục thể thao cấp xã, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao huyện
Chư Păh lần thứ VI năm 202120. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tổ chức Giải vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong lần thứ 62
năm 2021 (chặng đua qua địa bàn xã Nghĩa Hưng).
Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao đã tiếp phát 2.917 giờ truyền thanh
FM (đạt 50,82% kế hoạch, bằng 100,24% so với cùng kỳ năm 2020); thực hiện 780
tin, bài, phóng sự phát trên hệ thống truyền thanh FM của huyện và Đài tỉnh; đăng tải
hơn 80 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của huyện; đảm bảo thông tin liên lạc, cấp
phát thư báo, công văn, giấy tờ cho các đơn vị, các xã, thị trấn.
c. Y tế, dân số:
- Các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được triển
khai có hiệu quả. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các nội dung quản lý nhà
nước về giá và vệ sinh an toàn thực phẩm tại 27 cơ sở, nhìn chung các cơ sở
chấp hành tốt theo quy định. Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân
trên địa bàn; đặc biệt quan tâm đến công tác khám chữa bệnh BHYT, khám chữa
bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi; 6 tháng đầu năm, đã khám, chữa
bệnh cho 22.212 lượt người, trong đó tại Trung tâm Y tế huyện là 13.932 người, các
Trạm Y tế xã 8.280 người (giảm 12,18% so với cùng kỳ năm 2020); thực hiện
tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình y tế Quốc
gia đủ liều cho 661 trẻ, đạt 41,6%; khám, điều trị và cấp thuốc cho 193 trường hợp bị
mắc các bệnh phong, sốt rét, lao, HIV, tâm thần. Công tác dân số-kế hoạch hóa gia
đình được triển khai thường xuyên, cập nhật bổ sung thông tin và đảm bảo tốt công
tác thống kê báo cáo về biến động Dân số-KHHGĐ. Cung cấp kịp thời, đầy đủ các
dụng cụ tránh thai phi lâm sàng cho các đối tượng. Tổ chức thành công lễ hiến máu
tình nguyện đợt 1, năm 2021, thu được 268 đơn vị máu an toàn và chất lượng, vượt
7% so với chỉ tiêu tỉnh giao.
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Tổ chức 85 lượt xe loa tuyên truyền lưu động; thực hiện cắt treo 96 lượt băng rôn, khẩu hiệu; in, kẻ
vẽ và làm mới 784 m2 panô; 465 tấm, 220 m2 khẩu hiệu phướn và 70 tấm trụ phướn; cắm 824 lượt cờ chuối
nhân, 2.250 cờ dây, 684 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 537 cờ các loại; Tổ chức 08 đêm tuyên truyền giao lưu văn nghệ
Mừng Đảng- Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; Tổ chức 08 đêm văn nghệ lưu động tuyên truyền Bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn nhân các ngày lễ và các
sự kiện của địa phương.
20
Hiện tại có Nghĩa Hòa, Ia Kreng, Chư Đang Ya, Đăk Tơ Ver, Ia Phí, Ia Ka, Nghĩa Hưng tổ chức
thành công Đại hội TDTT cơ sở).
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Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Hiện tại, trên địa bàn
huyện chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19; qua rà soát, thống kê từ ngày
27/4/2021 đến ngày 02/6/2021 trên địa bàn huyện hiện có 1.338 người đi
từ vùng dịch tễ và các địa phương khác trở về được khai báo y tế, có 02
trường hợp đang cách ly tập trung tại TTYT (đã có kết quả xét nghiệm âm
tính lần 2), 134 người đang theo dõi, cách ly tại nhà (trong đó có 109
người về từ Thành phố Hồ Chí Minh), hiện tại sức khỏe của các công dân
ổn định, không có triệu chứng ho, sốt…. Đã triển khai tiêm 590 liều vắc xin
phòng Covid-19 đợt 1 cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch của huyện; đang tiếp tục
rà soát, bổ sung thêm các trường hợp đủ điều kiện được tiêm vắc xin Covid-19 theo quy
định; thành lập 03 Đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành trong việc thực
hiện phòng, chống dịch Covid-19; qua kiểm tra hầu hết các cơ sở đã làm tốt
công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống
dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện, không có tổ chức,
cá nhân nào phải xử lý vi phạm.
Công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được đẩy mạnh; tăng cường
tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân số
đến toàn thể nhân dân. Cung cấp kịp thời, đầy đủ các dụng cụ tránh thai phi lâm sàng
cho các đối tượng.
d. Xã hội:
Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 21. Chỉ đạo
thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước cho đối
tượng thụ hưởng; bảo đảm các chế độ, chính sách được đưa đến các đối tượng
trước tết. Tiếp nhận và tổ chức cấp phát 103.410 kg gạo cứu đói của Chính phủ cho
1.831 hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm
202122.
Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước
cho đối tượng thụ hưởng23. Gia hạn 719 thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng chính
sách người có công với cách mạng và 2.050 thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng
khác năm 202124. Chi trả kịp thời trợ cấp hàng tháng cho 3.388 đối tượng, trong
đó Bảo trợ xã hội 2.486 người, chính sách người có công là 902 người. Thông
báo tạm hoãn đưa 14 đối tượng chính sách đi điều dưỡng tại Đà Nẵng do dịch
Covid-19. Tổ chức Lễ viếng, lễ truy điệu cho 12 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc
kháng chiến chống Mỹ tại nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ Làng Lút, xã Ia
Phí để đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai.
21

Tổ chức viếng các anh hùng liệt sỹ tại các công trình ghi công trên địa bàn; thăm, tặng quà các cơ quan làm
nhiệm vụ Tết; cấp phát đầy đủ, kịp thời tiền hỗ trợ Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng hưu trí, quà của
Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cho gia đình chính sách, người nghèo với tổng kinh
phí hơn 1,451 tỷ đồng.
22
Trong đó: cấp phát dịp Tết Nguyên đán là 51.375 kg gạo cho 912 hộ với 3.425 khẩu; cấp phát dịp
giáp hạt là 52.035 kg gạo cho 919 hộ với 3.469 khẩu.
23
Đề nghị tỉnh xem xét giải quyết chế độ mai táng phí cho 12 đối tượng chính sách đã từ trần; 03 đối
tượng theo QĐ 62; 04 đối tượng theo QĐ 290 và 07 đối tượng theo QĐ 49, 01 đối tượng thanh niên xung phong;
trợ cấp 01 lần cho 04 hồ sơ theo Quyết định 57; Giải quyết chế độ thờ cúng cho 20 hồ sơ thờ cúng Liệt sỹ; Giải
quyết chế độ trợ cấp tù đày cho 01 đối tượng; Giải quyết trợ cấp 01 lần cho 01 đối tượng hoạt động kháng chiến..
24
Ttrong đó người cao tuổi 832; BTXH 566; Cựu chiến binh 652.
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Rà soát, tổng hợp chỉ tiêu đăng ký giảm nghèo và xây dựng Kế hoạch
giảm nghèo năm 2021 của huyện, Rà soát, tổng hợp chỉ tiêu đăng ký giảm nghèo
và xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2021 của huyện, theo đó mức giảm tỷ lệ
hộ nghèo của huyện theo chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện và HĐND huyện
giao là 1,5%, chỉ tiêu giảm nghèo tỉnh giao là 2,09%, chỉ tiêu phấn đấu giảm
nghèo cuối năm tỉnh giao 3,29%.
Tiếp tục làm tốt công tác bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội và chăm
sóc trẻ em25. Xây dựng kế hoạch phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS năm 2021;
Lập hồ sơ đưa 02 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy đi cai nghiện bắt buộc
tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Xây dựng Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em
năm 2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ
em có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 1/6 cho 140 trẻ với số tiền 28.000.000
đồng. Đề nghị Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh tiếp nhận, nuôi dưỡng 03
trẻ em mồ côi ở xã Ia Khươl và thị trấn Phú Hoà. Lập danh sách 19 trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn học giỏi nhận học bổng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
với số tiền 19.000.000 đồng.
Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình các công ty đến tư vấn, tuyển dụng lao động
trên địa bàn huyện đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn 26; triển khai các hoạt động
hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2021; tổ chức khảo sát nhu cầu
đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
đ. Dân tộc, tôn giáo:
- Các chương trình, chính sách dân tộc được UBND huyện quan tâm chỉ
đạo tổ chức triển khai kịp thời. Tiếp tục triển khai các đề án: “Hỗ trợ hoạt động
bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”, “Giảm thiểu tình
trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”, “Đẩy
mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào
vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”. Triển khai đăng ký nhu
cầu kinh phí giai đoạn 2021 - 2025 và danh mục công trình đầu tư cơ sở hạ tầng
dự kiến thuộc các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia ở địa bàn đặc biệt
khó khăn năm 2021. Về kết quả phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi
theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg
ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện còn 04 xã khu vực
III (gồm: Ia Kreng, Chư Đang Ya, Đăk Tơ Ver, Hà Tây), 02 xã khu vực II (gồm
xã: Ia Phí, Ia Khươl) và 06 xã khu vực I.
- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sinh hoạt của các tôn giáo trên địa
bàn; 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; nhìn chung, các giáo dân và
tín đồ tôn giáo sinh hoạt ổn định, chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng,

25

Cụ thể 6 tháng đầu năm đã Quyết định cho hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, điều chỉnh mức trợ cấp cho
214 đối tượng bảo trợ xã hội và 30 Quyết định ngừng trợ cấp hàng tháng và hỗ trợ mai táng phí ; lập danh sách
18 đối tượng người khuyết tật có nhu cầu hỗ trợ xe lăn gửi Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em
tỉnh. Hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 03 đối tượng bị tai nạn giao thông tại xã Ia Khươl và 02 đối tượng bị tốc mái
tại xã Hòa Phú, Hà Tây với số tiền 20.700.000 đồng.
26

Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động và Dịch vụ vận tải thủy Miền Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư và
Hợp tác Quốc tế Thăng Long.
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pháp luật của Nhà nước. Tổ chức 03 đoàn đi thăm 07 cơ sở thờ tự nhân dịp đại lễ
Phật Đản 2021-Phật lịch 2565; tạo điều kiện cho 66 điểm tổ chức Lễ Phục sinh
với 27.925 tín đồ tham dự. Tuyên truyền, vận động các cơ sở thờ tự trên địa bàn
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
9. Lĩnh vực nội chính:
a. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng, quân sự địa
phương: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn
định; các lực lượng chức năng 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, nắm dân và phối hợp chặt chẽ v ới chính quyền cơ sở thực hiện các biện
pháp đảm bảo ANCT; không để xảy ra vụ việc phức tạp tập trung đông người,
người DTTS trốn, vượt biên trái phép; chưa phát hiện điểm nhóm có dấu hiệu
nhen nhóm phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”. Tổ chức tốt Lễ giao nhận quân
năm 2021 với 113 công dân đảm bảo theo quy định, trang trọng, an toàn và đúng
kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác tiếp đón 119 quân nhân xuất ngũ năm 2021 đăng
ký vào ngạch DBĐV đúng quy định. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục xử lý dứt điểm
chống, trốn nghĩa vụ quân sự. Đăng ký, hoàn chỉnh 43 hồ sơ tuyển sinh, tổ chức
khám sức khỏe cho tuyển sinh quân sự năm 2021 cho các em học sinh thi tuyển
vào các trường trong quân đội.
b. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội:
- Xảy ra 14 vụ phạm pháp hình sự làm 01 người bị thương, thiệt hại về tài sản
ước tính 30 triệu đồng (giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2020); 03 vụ phạm pháp về
ma tuý (giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2020) bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 0,8943
gam Heroin, 0,3196 gam ma túy đá; hiện trên địa bàn huyện còn 31 đối tượng liên
quan đến ma túy, 10/14 địa bàn xã, thị trấn có đối tượng ma túy; phạm pháp kinh tếmôi trường xảy ra 12 vụ27 (tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2020).
- Tai nạn giao thông: Xảy ra 09 vụ, làm 05 người chết, 08 người bị thương,
thiệt hại về tải sản ước tính 72 triệu đồng (tăng 01 vụ, 01 người chết, 3 người bị
thương so với cùng kỳ năm 2020). Nguyên nhân chính gây tai nạn là do người điều
khiển phương tiện đi sai phần đường, thiếu chú ý quan sát. Qua công tác tuần tra,
kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã phát hiện 1.219 trường
hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, xử phạt vi phạm hành chính
1.012 trường hợp với số tiền trên 634 triệu đồng; tạm giữ 366 phương tiện và 853
giấy tờ các loại.
- Tổ chức 02 đợt cao điểm, 65 đợt tuần tra, mật phục ban đêm, gọi hỏi 54 đối
tượng hình sự, ma tuý; tiếp nhận, xử lý 43 tin báo về tội phạm. Tiếp tục thực hiện Đề
án xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và làm sạc h dữ liệu dân cư trên hệ
thống phần mềm thu thập và chỉnh sửa dữ liệu dân cư quốc gia. Triển khai cấp thẻ
căn cước cho công dân trên địa bàn huyện đến nay đã đạt khoảng 90% KH.
27

Gồm: 05 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 01 vụ buôn bán phân bón giả ; 02 vụ kinh doanh hàng hóa hết
hạn sử dụng; 01 vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩn, 02 vụ khai thác khoáng sản (vàng sa khoáng) trái phép tại xã
Hà Tây; 01 vụ huy hoại rừng tại xã Hòa Phú; 02 vụ vi phạm kinh doanh hàng hóa và bảo vệ môi trường, 01 vụ hủy
hoại rừng tại xã Hòa Phú,
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c. Công tác tư pháp: Việc tuyên truyền, triển khai các văn bản pháp luật
mới được thực hiện kịp thời. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức 51 lượt tuyên truyền,
phổ biến các quy định về pháp luật trực tiếp cho gần 3.356 lượt người dân; cấp 2.313
tài liệu pháp luật cho cơ sở. Giải quyết 8.039 trường hợp đăng ký khai sinh,
257trường hợp kết hôn, 197 trường hợp khai tử; 455 trường hợp xác nhận tình trạng
hôn nhân. Chứng thực sao y bản chính 7.758 trường hợp; chứng thực 920 hợp đồng
các loại. Tiếp nhận và hoà giải thành 63/67 vụ việc.
d. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân:
Từ đầu năm đến nay, cơ quan tiếp dân của huyện tiếp 42 lượt/37 người28;
UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị có liên quan trả lời, hướng dẫn và
giải quyết xong các nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân theo đúng quy
định. Tiếp nhận: 22 đơn của công dân (trong đó: 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố
cáo, 20 đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai); đã giải quyết xong 04 đơn
thuộc thẩm quyền, đang giải quyết 9 đơn khiếu nại, kiến nghị; 09 đơn không
thuộc thẩm quyền đã chuyển, trả đơn cho công dân để gửi đơn đến các cơ quan
có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra liên quan đến tranh chấp đất đai trên địa bàn
huyện. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiến hành 04 cuộc thanh tra kinh tế-xã hội, qua đó đã
phát hiện, thu hồi 77.097.923 đồng nộp vào ngân sách nhà nước; kiểm điểm 03 tập
thể và 07 cá nhân để xảy ra việc chi sai quy định; Tiến hành 02 cuộc thanh tra
trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Ia Khươl, Ia Nhin,
Hòa Phú, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng và thị trấn Phú Hoà... Qua đó đã tổ chức họp
kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 08 cá nhân có liên quan. Ban hành Kế hoạch
thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện. Về thực hiện
công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập (lần đầu) năm 2021, toàn huyện có
438/438 người và 72 cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã thực hiện kê khai theo quy
định.
đ. Công tác nội vụ: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 29; công tác tổ chức, cán bộ, công
chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy định30; phê duyệt quy hoạch viên
chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 20202025; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2021; thông báo kết
quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đối với 02 thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển vào
viên chức sự nghiệp công lập ngành văn hoá và 65 viên chức sự nghiệp giáo dục, 03
công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020; Xây dựng Kế hoạch biên
chế công chức trong cơ quan hành chính và biên chế sự nghiệp giáo dục năm
2022; đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021. Tổ chức
thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
28

Gồm: Tiếp thường xuyên: 13 lượt/13 người, tiếp định kỳ: 29 lượt/24 người).

29

Nâng phụ cấp tthâm niên cho 01 công chức lãnh đạo quản lý; nâng lương thường xuyên cho 07 công
chức và 3 viên chức giáo viên.
30

Bổ nhiệm 01 công chức và 01 viên chức lãnh đạo quản lý; cho 01 nhân viên hợp đồng 68 nghỉ việc
chưởng chế độ BHXH, cho 01 viên chức thôi viênc theo nguyện vọng. Chỉ định giữ chức vụ Quyền Chủ tịch
UBND thị trấn Ia Ly.
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kỳ 2021-2026 tại 82 khu vực bỏ phiếu đảm bảo an toàn, đúng quy định với tỷ lệ
cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ huyện
chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021-2026.
Ban hành kế hoạch về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn
huyện trong năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, bộ phận “Một cửa” của
huyện đã tiếp nhận và giải quyết 961 hồ sơ. Trong đó: đã giải quyết và trả đúng
hạn: 826 hồ sơ, quá hạn: 29 hồ sơ; đang giải quyết: 106 hồ sơ; chưa đến hạn: 86
hồ sơ; trễ hạn: 20 hồ sơ.
Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định,
trong quý I đã quyết định khen thưởng cho 124 tập thể và 400 cá nhân có thành
tích trong các phong trào thi đua do huyện và các tổ chức phát động; Ban hành
Kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã
hội năm 2021; Kế hoạch phát động phong trào thi đua tổ chức thành công cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026.
10. Công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN huyện và các hội,
đoàn thể huyện: Tiếp tục được quan tâm duy trì và thực hiện có hiệu quả trong
tất cả các mặt: Công tác triển khai chương trình phối hợp công tác; tuyên truyền,
phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phối
hợp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, vận động nhân dân tham gia xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước;
phối hợp thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói
giảm nghèo, xây dựng xã hội học tập, thực hiện chính sách xã hội và xây dựng
gia đình hạnh phúc; phối hợp tham gia xây dựng và giám sát thực hiện pháp
luật, công tác GPMB, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân
dân; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước,
tham gia thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện, công tác giữ gìn an
ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông….
Các nội dung phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, phát huy được vai
trò tích cực của từng tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa
phương. Trong đó, UBND huyện đã mời đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và
các hội, đoàn thể huyện tham gia làm thành viên của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng
của huyện và mời dự các cuộc họp thường kỳ, các cuộc họp do UBND huyện tổ
chức khi có nội dung liên quan. UBND huyện bố trí một phần kinh phí và các
điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt
động có hiệu quả. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tích cực tham gia góp ý các
văn bản của UBND huyện; triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi
đua yêu nước đến cơ sở. Chế độ thông tin 2 chiều giữa UBND với Ủy ban
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có nhiều tiến bộ. Các đề xuất,
kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với UBND huyện,
các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện cơ bản được giải quyết thấu đáo. Các phong
trào, cuộc vận động: “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”... được triển khai tích
cực. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ, nhịp
nhàng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể huyện
trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ thực hiện tốt công tác tuyên
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truyền trong các hội viên, Nhân dân; công tác huy động lực lượng tình nguyện
từ các đoàn thể chính trị - xã hội; vận động quyên góp, ủng hộ, chia sẻ yêu
thương....
ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19, nhưng 6 tháng
đầu năm các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện vẫn cơ bản đạt kế hoạch đề ra; nhân
dân đã triển khai gieo trồng vụ Đông - Xuân 2020-2021 đúng lịch thời vụ. Công tác
phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi được chú trọng, triển khai kịp
thời. Các công trình, dự án xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; thu
ngân sách đạt khá. Tổ chức tốt các hoạt động trong dịp Tết, thăm hỏi, tặng quà
các gia đình chính sách tiêu biểu, nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin, người
nghèo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị trực làm nhiệm
vụ trong dịp tết; triển khai và thực hiện tốt công tác cứu đói; không để hộ dân
nào bị thiếu đói trong dịp Tết và giáp hạt; thực hiện tốt công tác phòng, chống
dịch Covid-19 với nhiều giải pháp tích cực, toàn diện, hiệu quả theo tinh thần
“chống dịch như chống giặc”; bảo đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng,
chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tếxã hội. Đã hoàn thành 02 nhiệm vụ lớn là bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025. Các chế độ chính sách
được quan tâm giải quyết kịp thời. Công tác tuyên truyền pháp luật duy trì
thường xuyên; công tác xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu được bảo đảm;
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, đó là: Thu ngân
sách đạt cao nhưng một số khoản thu thuế còn đạt thấp (thuế VTA, lệ phí trước bạ,
phí và lệ phí); Giá cả một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực vẫn ở mức thấp; trên địa
bàn tỉnh xảy ra dịch bệnh Covid-19, xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu,
bò tại 5 xã; hạn hán xảy ra tại một số xã, thị trấn nên đã tác động không nhỏ đến đời
sống của nhân dân trên địa bàn; công tác phòng chống cháy rừng được thực hiện
quyết liệt nhưng vẫn để xảy ra cháy rừng; tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển
lâm sản trái phép bằng phương tiện xe máy độ chế tại các xã: Chư Đang Ya, Hà Tây,
Ia Khươl, Ia Kreng… chưa được ngăn chặn triệt để; tình trạng cơi nới rẫy cũ, lấn
chiếm đất lâm nghiệp bắt đầu có dấu hiệu xảy ra tại địa bàn các xã: Hoà Phú, Ia
Khươl, Ia Kreng, Hà Tây; công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng, công tác phối
hợp quản lý, bảo vệ rừng với các lực lượng chức năng vùng giáp ranh vẫn chưa
thường xuyên, liên tục nên hiệu quả chưa cao; một số vấn đề liên quan đến đất đai
còn chậm được giải quyết; tình hình vi phạm TTATGT còn diễn ra phức tạp,
TNGT vẫn còn ở mức cao. Trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, tình hình tôn
giáo còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.
B. CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021:
1. Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm
Dịch vụ nông nghiệp huyện và UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục kiểm tra,
hướng dẫn nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ Đông Xuân 2020-2021 và làm
đất, chuẩn bị giống, phân bón để gieo trồng vụ Mùa năm 2021 đảm bảo đúng thời
vụ. Triển khai Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện; tập trung chỉ đạo công tác trồng rừng
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và kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động . Thường
xuyên theo dõi chặt chẽ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia
súc, gia cầm, nhất là bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Tiếp tục kiểm tra, đánh giá Dự
án nuôi cá lồng tại xã Ia Phí, Ia Nhin, Đăk Tơ Ver để triển khai hỗ trợ cá giống. Tập
trung triển khai các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
gắn với tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp (cà phê, dược liệu, heo rừng lai, heo
bản địa) và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo kế hoạch. Tiếp tục
đôn đốc các xã tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
năm 2021. Triển khai các biện pháp, chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc,
sét, mưa đá và gió giật mạnh theo diễn biến thời tiết bước vào đầu mùa mưa trên
địa bàn huyện.
2. Hạt Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị chủ rừng và UBND các xã, thị
trấn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ
rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô. Tăng cường các hoạt động tuần
tra, kiểm soát lâm sản tại các vùng rừng trọng điểm và tổ chức các đợt truy quét
nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái
phép tại các vùng giáp ranh huyện Ia Grai, Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai); huyện Sa
Thầy, Kon Rẫy, Ia Hdrai, Tp. Kon Tum (tỉnh Kon Tum).
3. Phòng Tài nguyên-Môi trƣờng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan và UBND các xã, thị trấn: Đẩy nhanh tiến độ cho thuê đất, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, cho nhân dân để thuận lợi cho công tác quản lý đất đai, nhất
là khu vực 585,6772 ha đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ tại xã
Nghĩa Hưng và diện tích đất thu hồi của Công ty Cà phê 706 tại xã Nghĩa Hòa, Ia
Nhin; hoàn chỉnh Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; triển khai lập kế
hoạch sử dụng đất năm 2022. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đấu giá giao đất, cho
thuê đất năm 2021; xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2022. Tập trung giải
quyết các vấn đề liên quan đến đất đai ngay từ cơ sở và khi vụ việc mới phát sinh
không để kéo dài vượt cấp. Tiếp tục triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng
phục vụ thi công các công trình đang triển khai trên địa bàn. Tăng cường công tác
quản lý, kiểm tra khoáng sản, để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm. Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng thác khoáng sản trái phép tại địa bàn xã
Hà Tây giáp ranh với xã Hà Đông, xã Đăk Sơ Mei thuộc huyện Đăk Đoa.
4. Phòng Kinh tế-Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan và UBND các xã, thị trấn:
Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp an toàn điện và chống quá tải; Quản
lý chặt chẽ tình hình đầu tư, tiến độ xây dựng các Dự án điện nông thôn trên địa
bàn do Công ty Điện lực Gia Lai và Ban quản lý Dự án điện nông thôn miền
Trung làm Chủ đầu tư; quản lý chặt chẽ mặt bằng tuyến, tình hình đầu tư và tình
hình xây dựng các đường điện cao áp qua địa bàn huyện theo đúng nội dung đã
thỏa thuận; Tổ chức kiểm tra các hệ thống điện mặt trời mái nhà và kiểm tra an
toàn đập, vận hành hồ chứa thuỷ điện trước mùa mưa bão. Tiếp tục theo dõi đánh
giá tình hình đầu tư các dự án điện mặt trời trên địa bàn huyện. Phối hợp với các
ngành chức năng của tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có
nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế tại Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp nói
riêng và trên địa bàn huyện nói chung.
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Rà soát việc thực hiện các Quy hoạch chi tiết xây dựng đã phê duyệt; theo
dõi tình hình thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc tại 02 đô
thị; thực hiện các nhiệm vụ quản lý quy hoạch nông thôn mới của các xã giai
đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ sau khi 02 Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung
xây dựng thị trấn Ia Ly và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú
Hòa đến năm 2030 đã phê duyệt. Triển khai Kế hoạch đánh số nhà và gắn biển
số nhà cho công trình, nhà ở khu vực nội thị thị trấn Ia Ly.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, hoạt động kinh doanh-dịch vụ, công tác
quản lý thị trường. Xét chọn, triển khai thực hiện các dự án ứng dụng tiến bộ khoa học
công nghệ năm 2021, đăng ký dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ năm
2022. Phối hợp triển khai nhiệm vụ ứng dụng khoa học và công nghệ cấp cơ sở
năm 2021 đối với dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm
nước và hỗ trợ chứng nhận VietGAP cho cây sầu riêng tại xã Hoà Phú” do
Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ tỉnh chủ trì thực hiện trên địa
bàn huyện.
5. Phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Ia
Grai-Chƣ Păh, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn:
- Tăng cường công tác quản lý và khai thác các nguồn thu ổn định, công
tác thu nợ các khoản thuế, chống thất thu ngân sách, trốn thuế. Thu hồi kịp thời
các khoản phát hiện qua kiểm tra, thanh tra. Tiếp tục kiểm tra quyết toán thu, chi
ngân sách của các đơn vị dự toán. Chuẩn bị hồ sơ để phục vụ các đoàn Thanh tra
Sở Tài chính và Thanh tra tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các
nguồn vốn năm 2021. Đảm bảo chi ngân sách kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả và
đúng dự toán. Xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch Đầu tư công giai đoạn 20212025; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao
thông và kênh mương trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Triển khai kế
hoạch giám sát đầu tư các dự án đầu tư trên địa bàn huyện đợt 1 năm 2021.
- Rà soát danh sách hộ kinh doanh thực tế hoạt động để đưa vào diện thu
thuế theo quy định. Tiếp tục vận động các hộ kinh doanh chuyển đổi thành
doanh nghiệp nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu 25 doanh nghiệp thành lập mới năm
2021. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 01 và
Nghị quyết 02 của Chính phủ; theo dõi về tình hình thực hiện các dự án thu hút
đầu tư đang triển khai trên địa bàn huyện kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho doanh nghiệp.
6. Phòng Giáo dục-Đào tạo: Tổ chức xét hoàn thành chương trình tiểu
học, xét tốt nghiệp THCS năm học 2020- 2021. Rà soát, điều chuyển CBQL,
giáo viên theo quy định. Tổ chức tuyển sinh lớp 1 (Tiểu học) và lớp 6 các trường
THCS và trường THCS DTNT trong địa bàn huyện Chư Păh năm học 2021 2022. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và chuẩn bị các điều kiện
khai giảng năm học mới 2021-2022. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy
định, hướng dẫn của ngành y tế. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt kỳ
thi THPT Quốc gia năm 2021 tại 3 điểm thi trên địa bàn huyện. Quản lý tốt cơ sở vật
chất, trang thiết bị dạy học của các trường học trong dịp hè và tổ chức tốt các
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hoạt động hè cho học sinh; tạo điều kiện cho học sinh, trẻ em tham gia rèn luyện
sức khỏe, tập bơi, phòng, chống đuối nước.
8. Phòng Văn hoá-Thông tin, Trung tâm Văn hoá-Thông tin và Thể
thao: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị
liên quan và UBND các xã, thị trấn: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về những
ngày lễ, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện; tuyên truyền về
thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục triển khai đăng ký chỉ tiêu phấn đấu GĐVH,
thôn, làng, TDP văn hóa năm 2021. Xây dựng Đề án phát triển Du lịch trên địa
bàn huyện năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức
Đại hội Thể dục thể thao huyện Chư Păh lần thứ VI năm 2021. Xây dựng kế
hoạch tổ chức Lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2021. Tiếp tục
lập hồ sơ di tích đối với Nhà bia tưởng liệm liệt sĩ (xã Nghĩa Hưng).
9. Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện,
các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục thực hiện quyết liệt
các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương,
của Tỉnh và hướng dẫn của Ngành chuyên môn cấp trên, phấn đấu không để dịch
bệnh xâm nhập trên địa bàn huyện; triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh bạch
hầu và Covid-19 cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh; quan tâm
đến công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi...; đẩy mạnh
các hoạt động truyền thông dân số-kế hoạch hóa gia đình; triển khai thực hiện các chương
trình, chính sách đối với người đồng bào dân tộc thiểu số.
10. Phòng Lao động-Thƣơng binh và Xã hội: Cùng với UBND các xã,
thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu
đãi đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Triển khai tổ
chức các hoạt động nhân 74 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7; vận động
đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghiã , Quỹ Bảo trợ trẻ em của huyện năm 2021. Tập
trung triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2021; đẩy nhanh giảm
nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo dõi tình hình tư vấn tuyển
dụng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của các công ty kịp thời
phát hiện, xử lý các sai phạm (nếu có); triển khai sử dụng VssID-Bảo hiểm xã
hội số đến toàn thể cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn. Tổ chức tốt việc
phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chính quyền đoàn thể trong quản lý, giám
sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, nhất là đuối nước dip̣ hè.
11. Phòng Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan
và UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương
trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực
hiện các chương trình. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Chương
trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi năm 2021 và giai đoạn 2021-2030. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để làm việc với
Đoàn Thanh tra của Ban Dân tộc tỉnh về Chương trình 135 năm 2019 đến 2020.
12. Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và UBND các xã, thị
trấn: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa
phương; theo dõi, nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng
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chống vượt biên, xâm nhập trái phép. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, bóc gỡ, xử
lý các đối tượng hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đêga”. Chuẩn bị các
điều kiện để tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2021.
13. Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và
UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các
hoạt động chống phá, truy quét các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội. làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao
thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Phối hợp tốt với
ngành y tế và các địa phương trong công tác truy vết, cách ly, tổ chức chốt chặn
phòng, chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục thực hiện công tác cấp căn cước
cho công dân trên địa bàn huyện phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
14. Thanh tra huyện và các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; nâng
cao tỷ lệ giải quyết công tác thi hành án dân sự. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải
quyết dứt điểm, đúng quy định đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để
xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người. Tiếp tục triển khai thực hiện công
tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện đầy
đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra cải cách hành chính của
tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.
15. Phòng Nội vụ: Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện củng cố các
phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn đảm bảo hoạt động có hiệu lực
, hiệu quả hoàn
thành nhiệm vụ được giao. Thực hiê ̣n đúng quy đinh
n ̉ lý, điề u đô ̣ng,
̣ về công tác qua
bổ nhiê ̣m, luân chuyể n cán bô, công
chức. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi
̣
công vụ và chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.
16. Thủ trƣởng các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Tiếp
tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong việc thực thi nhiệm vụ; chấp
hành nghiêm túc chế độ hội, họp, báo cáo, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban
nhân dân huyện; tăng cường trực gác, trực bảo vệ tài sản cơ quan trong các ngày
nghỉ, ngày lễ; quán triệt cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm
việc, tăng cường tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cách nghĩ, cách làm, phấn
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trên đây là tình hình thực hiện một số nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và
chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021; các phòng, ban, các xã, thị trấn tổ chức
thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân huyện theo quy định./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- MTrận, các Đoàn thể huyện;
- Toà án, VKsát huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, TT;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, các c.viên TH.
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18

19

