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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƢ PĂH 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 395/BC-UBND 

                         

 

Chư Păh, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2020 

và chƣơng trình công tác 3 tháng cuối năm 2020. 
 
 

 A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2020: 

 Được sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự phối 

hợp của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các phòng, ban, 

đơn vị các xã thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành 

triển khai thực hiện nhiệm vụ phát kế hoạch năm 2020, cơ bản hoàn thành các 

nhiệm vụ trọng tâm; kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng, các lĩnh vực văn 

hóa - xã hội, các chế độ chính sách mới được đảm bảo, an ninh chính trị ổn định; 

thể hiện trên các lĩnh vực chủ yếu sau:  

 I. Tình hình thực hiện một số nhiệm vụ kinh tế-xã hội: 

1. Sản xuất nông nghiệp:  

- Về trồng trọt: Tổng diện tích các loại cây trồng: 25.814,16 ha, đạt 102,52 

%  so với kế hoạch huyện (tăng 3,32% so với cùng kỳ 9 tháng năm 2019). Trong 

đó, vụ Đông - Xuân năm 2019-2020 toàn huyện gieo trồng được 1.977,9 ha, đạt 

103,01 % KH huyện và 100,4% KH tỉnh (giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2019)
 

1
; do nắng nóng gay gắt kéo dài, đã làm thiệt hại 204,68 ha lúa nước (diện tích bị 

thiệt hại hơn 70% là 70,18 ha; diện tích thiệt hại từ 30-70% là 134,5 ha); theo 

đó, năng suất và sản lượng lúa giảm so với vụ Đông-Xuân năm 2018-2019
2
. 

Hiện nay, nhân dân đang tập trung chăm sóc cây trồng vụ mùa, nhìn chung cây trồng 

sinh trưởng, phát triển bình thường; tổng diện tích gieo trồng vụ mùa trên địa bàn 

huyện được 6.862,19 ha, đạt 99,8 % kế hoạch
3
. Diện tích cà phê tái canh năm 2019 

sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 95%; tổ chức cấp xong 213.000 cây cà phê 

giống cho 512 hộ dân trồng tái canh năm 2020 với diện tích 191,89 ha đảm bảo 

chất lượng , kịp thời vụ . Tổ chức thành công Lê ̃phát động trồng cây kỷ niêṃ ngày sinh 

của Bác Hồ 19/5. 

- Về chăn nuôi: Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là dịch bệnh tả lợn Châu Phi; hiện tại trên địa bàn 

huyện đã được khống chế, dập tắt; UBND huyện đã công bố hết dịch theo quy 

                                                 
1
 Gồm:  Lúa nước: 1.675,5 ha, đạt 104,1 % KH; Cây ngô: 67,4 ha, đạt 96,3 % kế hoạch;  Cây rau củ quả 

các loại: 240 ha, đạt 100 % kế hoạch);  
2
 Năng suất lúa Đông-Xuân đạt 54,1 tạ/ha; giảm 3,22tạ/ha; sản lượng lúa đạt 9.064,5 tấn, giảm 3,99% 

so với vụ Đông-Xuân năm 2018-2019. 
3
  Cây lương thực: Lúa nước 2.348,3 ha, đạt 100,26 % kế hoạch; Lúa rẫy 135 ha, đạt 135% kế hoạch 

huyện; cây ngô 362 ha, đạt 100% kế hoạch;  Cây tinh bột có củ: Cây mì 2.515 ha, đạt 100,6% kế hoạch; cây 

khoai lang 120 ha, đạt 100% kế hoạch; cây dong riềng 150 ha, đạt 100% kế hoạch;  Cây thực phẩm: Cây rau củ 

quả các loại 430 ha, đạt 100% kế hoạch; đậu các loại 240 ha, đạt 100% kế hoạch huyện;  Cây công nghiệp ngắn 

ngày: Cây lạc 120 ha, đạt 150% kế hoạch; Cây hàng năm khác: Cỏ chăn nuôi 170 ha, đạt 106,2% kế hoạch;  Cây 

công nghiệp dài ngày: Cà phê trồng mới, tái canh 271,89 ha, đạt 67,13% kế hoạch. 
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định. Thực hiện các đợt tiêu độc khử trùng môi trường do Bộ Nông 

nghiệp&PTNT, UBND tỉnh phát động
4
. Nhìn chung, số lượng đàn gia súc, gia cầm 

trên địa bàn huyện cơ bản phát triển ổn định
5
. Việc triển khai kế hoạch chăn nuôi 

nông hộ: Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành hạng mục hầm Biogas, đã 

nghiệm thu 03/05 hầm Biogas, đang lập thủ tục đề nghị tỉnh hỗ trợ trợ kinh phí, 

tiếp tục tuyên truyền, triển khai các hạng mục khác theo đúng kế hoạch. Tiếp tục 

phối hợp với Trung tâm giống thủy sản, Trung tâm khuyến nông tỉnh kiểm tra, 

hướng dẫn hỗ trợ cá giống cho các hộ dân dự án nuôi cá bằng lồng và ao hồ tại 

các xã: Ia Kreng, Hà Tây, Ia Nhin, Ia Phí theo kế hoạch vốn hỗ trợ của tỉnh 

trong năm 2020.  

- Về thủy lợi: Ban hành Kế hoạch phòng, chống hạn hán vụ Đông-Xuân năm 

2019-2020. Kiểm tra, xây dựng kế hoạch sửa chữa, duy tu các công trình thủy lợi; tuyên 

truyền, vận động nhân dân nạo vét được 4,58 km kênh mương nhằm đảm bảo cung cấp 

nước tưới cho các loại cây trồng trong mùa khô năm 2020. Hoàn chỉnh phương án giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn huyện. Hoàn thành 

việc duy tu sữa chữa công trình thủy lợi Ia Rưng 1, thị trấn Phú Hòa và Ia Sen 

xã Ia Ka với tổng kinh phí thực hiện 550 triệu đồng, hiện các công trình thủy lợi 

trên địa bàn huyện hoạt động ổn định.  

- Công tác phòng, chống thiên tai: Thực hiện tốt công tác phòng, chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; trực 24/24 trong những ngày mưa bão, gió lốc. Ban 

hành Kế hoạch thu quỹ thiên tai năm 2020. Đồng thời, tiếp tục triển khai kế 

hoạch truy thu quỹ phòng chống thiên tai từ năm 2017, đến nay đã thu được 

743.109.000 đồng. Rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại của các hộ dân do thiên 

tai gây ra để kịp thời hỗ trợ các hộ dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống
6
.  

- Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Tổ chức Lễ công bố 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Nghĩa Hòa đạt chuẩn nông thôn mới; 

hoàn chỉnh hồ sơ công nhận làng Kênh (xã Nghĩa Hòa) đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2019; lập hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhân xã Hoà Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2020; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hoàn 

thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đăng ký thực hiện trong năm 2020 

(mỗi xã đăng ký từ 02 tiêu chí trở lên). Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

trong năm 2021. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây 

dựng nông thôn mới tại các xã năm 2020 trên địa bàn huyện về chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020 cho các xã: Hòa Phú, Chư Đang Ya, Ia Khươl. 

Tiếp tục đôn đốc các xã và thị trấn Ia Ly triển khai các dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất đa sinh kế nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững đảm bảo 

                                                 
4
 Hoàn thành 03 Kế hoạch vệ sinh, tiêu độc, khử trùng , tổng cộng 506 lít hóa chất, tổng diện tích phun 

tiêu độc: 988.000 m
2;
 Hoàn thành 03 Kế hoạch tiêm phòng vắc xin trên địa bàn huyện năm 2020.  

 
5
 Ước thực hiện 9 tháng 2020, tổng đàn gia súc, gia cầm toàn huyện; Đàn trâu 895 con; Đàn bò 19.626 

con; Đàn heo 22.696 con; Đàn dê 1.969 con; Đàn ong 11.650 đàn; Đàn gia cầm 115.530 con. 
6
 Trong vụ Đông xuân 2019-2020 trên bàn huyện nắng nóng gay gắt kéo dài đã xảy ra hạn hán cục bộ 

một số khu vực địa bàn một số xã, thị trấn, diện tích bị thiệt hại  204,68 ha cây lúa nước (diện tích bị thiệt hại hơn 70% là 

70,18 ha; diện tích thiệt hại từ 30-70% là 134,5 ha);  UBND huyện đã hỗ trợ 274,86 triệu đồng cho các hộ dân để khắc 

phục hậu quả thiên tai. Trong  tháng 5 trên địa bàn huyện có cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại một số nhà cửa 

của nhân dân ở địa bàn các xã Hà Tây, Ia Khươl,Chư Đang Ya. UBND huyện đã xuất kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội 

huyện để hỗ trợ cho 02 hộ dân bị tốc mái nhà với số tiền 8 triệu đồng; ngoài ra UBND xã Ia Khươl và Chư Đang Ya đã 

hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị tốc mái với số tiền 5,5 triệu đồng. 
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kịp thời theo kế hoạch vốn được giao năm 2020; hiện nay đã phê duyệt được 15 

dự án với tổng kinh phí 2.586.000.000 đồng; tiếp tục theo dõi, kiểm tra, mở rộng 

các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ 

các sản phẩm cà phê, heo rừng lai đã được UBND huyện phê duyệt thực hiện 

giai đoạn 2019 – 2020
7
. Về chương trình OCOP đã ban hành Kế hoạch để triển 

khai thực hiện trong năm 2020; đồng thời tổ chức Hội nghị tập huấn và hướng 

dẫn cho các chủ thể lập hồ sơ để tham gia đánh giá năm 2020. 

Chấp thuận chủ trương thực hiện 06 Phương án sản xuất nông nghiệp theo 

tiêu chí trang trại tổng hợp, cụ thể: Ia Ly: 03 phương án, Hà Tây: 01, Chư Đang 

Ya: 01 và xã Nghĩa Hưng: 01. 

2. Về lâm nghiệp: Tiếp tục theo dõi cập nhật diễn biến rừng và đất lâm 

nghiệp trên địa bàn huyện. Qua rà soát lại, đến thời điểm hiện tại diện tích rừng và 

đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện là là 40.206,33 ha (trong đó, rừng tự nhiên là 

25.973,02 ha; rừng trồng: 3.438,96 ha; đất chưa có rừng: 10.794,35 ha). Tổng diện 

tích giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn huyện là 16.840,92 ha
8
. Tiếp tục chỉ đạo 

các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn tăng cường triển khai các biện 

pháp phòng, chống cháy rừng nên từ đầu năm đến nay không để xảy ra cháy rừng 

(Giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2019); tăng cường tuần tra, ngăn chặn các hành vi 
                                                 

7
 (1) Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm heo rừng lai: Đơn vị chủ trì thực hiện dự án: 

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ Trường Xuân. Tổng số hộ dân tham gia Dự án: 232 hộ (Ia Nhin 18 hộ, 

Chư Đang Ya 34 hộ, Nghĩa Hưng 94 hộ, Nghĩa Hòa 86 hộ). Tổng kinh phí Dự án được phê duyệt: 6.069.832.000 

đồng (Sáu tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu tám trăm ba mươi hai ngàn đồng). Trong đó:Vốn của Nhà nước 

đầu tư: 2.040.980.000 đồng; Vốn của nhân dân đối ứng: 2.839.152.000 đồng (xây dựng chuồng trại); Vốn của 

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ Trường Xuân: 1.189.700.000 đồng. Tính đến ngày 20/3/2020 tổng số 

tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ đã thanh toán là: 620.800.000 đồng. Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ còn lại năm 

2019 chưa thực hiện tiếp tục chuyển sang năm 2020 để thực hiện Dự án là: 1.418.584.000 đồng. (2) Dự án phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm dƣợc liệu Sâm dây và Sâm Đƣơng quy: 
Đơn vị chủ trì thực hiện dự án: Công ty cổ phần Điền An Gia Lai. Tổng số hộ dân tham gia Dự án: 245 hộ (Hà 

Tây 227 hộ, Chư Đang Ya 18 hộ). Tổng kinh phí Dự án được phê duyệt: 7.099.000.000 đồng. Trong đó:Vốn của 

Nhà nước đầu tư: 2.000.000.000 đồng (theo Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 04/05/2019 của UBND huyện 

Chư Păh). Vốn của Công ty cổ phần Điền An Gia Lai: 5.099.000.000 đồng. Tổng số tiền ngân sách Nhà nước hỗ 

trợ đã thanh toán là: 338.298.800đồng. Vốn của Nhà nước hỗ trợ năm 2019 còn lại chuyển sang năm 2020 để tiếp 

tục thực hiện Dự án là: 1.661.701.200. Đến nay Công ty đã có ý kiến xin tạm dừng việc triển khai dự án. (3) Dự 

án mở rộng phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cà phê: Đơn 

vị chủ trì thực hiện dự án: Hợp tác xã sản xuất Thương mại Dịch vụ du lịch và nông nghiệp Ia Mơ Nông. Tổng kinh 

phí Dự án được phê duyệt: 12.156.242.680 đồng. Trong đó: Nguồn vốn đầu tư của nhà nước: 2.000.000.000 

đồng. Nguồn vốn của Hợp tác xã: 909.512.900 đồng. Nguồn vốn đối ứng của người dân: 9.246.729.780 đồng. 

(4) Dự án mở rộng phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cà 

phê: Đơn vị chủ trì thực hiện dự án: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba. Tổng kinh phí Dự án được 

phê duyệt: 3.827.029.030 đồng. Trong đó:Nguồn vốn đầu tư của nhà nước: 514.905.400 đồng. Nguồn vốn đối 

ứng của người dân: 2.302.013.330 đồng. Nguồn vốn của Công ty: 1.010.110.300 đồng. (5) Dự án phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nhãn hƣơng chi: Hiện nay Hợp tác xã 

đang hoàn thiên hồ sơ thuyết minh dự án trình UBND huyện phê duyệt. 
. (2) Dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm dược liệu Sâm dây và Sâm 

Đương của Công ty Cổ phần Điền An Gia Lai quy tổng kinh phí được duyệt là 7,099 tỷ đồng (trong đó vốn nhà 

nước đầu tư 2 tỷ đồng) với 245 hộ dân tại xã Hà Tây và xã Chư Đang Ya tham gia; trong năm 2019 đã cấp tạm 

ứng 645,690 triệu đồng để tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ giống, phân bón, thuốc phòng trừ sâu 

bệnh, hỗ trợ ngày công cho lao động. (3) Dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cà 

phê của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Du lịch và nông nghiệp Ia Mơ Nông; tổng kinh phí được duyệt 

3.834.072.000 đồng (vốn nhà nước hỗ trợ 1,074 tỷ đồng); đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn  kỹ thuật chăm sóc thu 

hoạch dản phẩm cà phê, hỗ trợ phân bón các loại cho người dân với kinh phí thực hiện 1,020 tỷ đồng. (4) Dự án 

PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cà phê của Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ Tam Ba: 

Tổng kinh phí được duyệt 6.199.485.000 đồng (vốn nhà nước đầu tư: 425.463.000 đồng); đã tổ chức tập huấn, 

hướng dẫn  kỹ thuật chăm sóc thu hoạch dản phẩm cà phê, hỗ trợ phân bón các loại cho người dân với kinh phí 

thực hiện 346.279.000 đồng.  
8
 Các đơn vị chủ rừng: 16.840,92 ha; UBND các xã: 3.346,55 ha. 
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phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; qua đó, đã phát hiện, xử lý 7 vụ vi 

phạm về vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái pháp luật (giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 

2019), tạm giữ 8,707 m
3
 gỗ các loại; 01 xe công nông; 06 xe gắn máy độ chế; phạt 

tiền 20.000.000 đồng. Tập trung giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác 

quản lý, bảo vệ phát triển rừng tại xã Hà Tây.  
3. Về tài nguyên và môi trường:  
Hoàn chỉnh hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trình Sở Tài nguyên-Môi 

trường, UBND tỉnh phê duyệt; triển khai, thực hiện công tác kiểm kê đất đai lập bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường hướng dẫn 

giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 và áp dụng 

chỉ tiêu đất nông nghiệp khác trong quy hoạch sử dụng đất để thực hiện đăng ký biến 

động đất đai trên địa bàn huyện. Thực hiện dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp 

giấy chứng nhận QSD đất tại xã Ia Kreng. Xây dựng Phương án giao cho UBND các 

xã quản lý quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê, chưa sử dụng tại 12 xã trên địa bàn huyện 

với tổng số 135 lô đất, tổng diện tích 857,14 ha. Hoàn thành phương án giải quyết đất 

tại khu vực 38 ha Núi Dù, xã Ia Ka. Lập và triển khai Phương án sử dụng đất đối với 

418,57 ha của Công ty cà phê 706 sau cổ phần hóa giao lại cho địa phương quản lý 

(gồm 311,06 ha đất tại xã Ia Nhin và 107,51 ha đất tại xã Nghĩa Hòa) gửi tỉnh phê 

duyệt. Tiếp nhận, bàn giao 947,5 m
2
 đất đã thu hồi của Công ty TNHH MTV xăng dầu 

Bắc Tây nguyên cho UBND xã Nghĩa Hưng quản lý theo quy định. 

Tiếp tục lập hồ sơ cho thuê đất tại khu vực 585,6 ha đất thu hồi của Công ty 

TNHH MTV Chè Biển Hồ tại xã Nghĩa Hưng, đến nay đã ban hành 128 Quyết định 

thuê đất cho 128 trường hợp với diện tích 90,37 ha; các cơ quan chức năng và 

UBND xã Nghĩa Hưng đang hướng dẫn các hộ dân tiếp tục xác lập hồ sơ để cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Cho thuê 42.600m
2
 đất tại Cụm CN-

TTCN huyện để đầu tư Nhà máy than hoạt tính; Cấp 274 Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các hộ gia đình, cá nhân, diện tích 983.418,74 m
2
; chuyển mục đích sử dụng 101 

trường hợp với diện tích 135.518,2 m
2
.  

Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa cắt lũ 

kết hợp phát điện Đăk Bla tại xã Hà Tây; dự án đường liên huyện Chư Păh – Ia Grai – 

Đức Cơ. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự 

án đường dây 500kV Dốc Sỏi-Pleiku 2. Chi trả tiền bồi thường cho Công ty TNHH 

MTV Cao su Chư Păh và bàn giao 05 ha đất cho UBND xã Hòa Phú để mở rộng 

nghĩa địa của huyện tại xã Hòa Phú. 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3, phong trào “Chống rác thải 

nhựa” năm 2020. Xác nhận đăng ký Kế hoạch bản vệ môi trường 06 trường hợp 

tại các xã, thị trấn: Phú Hòa, Ia Ly, Ia Nhin, Nghĩa Hưng và xã Ia Khươl. Tiếp 

tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản 

để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm; qua đó phát hiện 04 vị trí có dấu hiệu khai 

khác khoáng sản tại xã Ia Mơ Nông và thị trấn Ia Ly; tịch thu 02 máy nổ và 30 m
3
 đá 

hộc; UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, 

xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các sở, 

ngành của tỉnh kiểm tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến vấn đề quản lý, khai 
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thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn
9
. Đôn đốc 9 doanh nghiệp được cấp quyền 

khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ 

tầng cho địa phương theo Bản cam kết đã cam kết với địa phương.  

 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:  

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010) từ đầu 

năm đến nay đạt 598,01 tỷ đồng (giảm 3,84% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 

47,82% KH). Các cơ sở sản xuất công nghiệp duy trì hoạt động, quá trình sản xuất đã cập 

nhật trạng thái bình thường. Tiếp tục theo dõi, việc thi công xây dựng nhà máy sản xuất 

bột bời lời trong Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp huyện của Công ty TNHH 

MTV Chế biến nông sản Thiên Đạt; đôn đốc 03 đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xin thuê đất trong Cụm CN-TTCN 

huyện
10

.  

Tiếp tục theo dõi tình hình triển khai thi công các công trình điện nông 

thôn trên địa bàn huyện; Phối hợp với ngành điện triển khai kế hoạch chống quá tải 

năm 2020 nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân 

dân trên địa bàn; thỏa thuận vị trí, hướng tuyến các công trình đầu tư xây dựng 

lưới điện bổ sung năm 2020; tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận 

xây dựng DZ 22kV và TBA 1000kVA cấp điện trang trại nấm Hà Tây 2 của ông 

Võ Duy Luân tại xã Hà Tây; đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai lập kế hoạch di 

dời đường điện trung - hạ áp dọc bên trái đường Hùng Vương thị trần Phú Hoà 

để đảm bảo an toàn lưới điện và thuận tiện cho nhu cầu xây dựng công trình, nhà 

ở của tổ chức, hộ gia đình trong khu vực. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình và 

giải quyết các trường hợp có đăng ký lắp đặt công trình điện mặt trời trên mái 

nhà, mái công trình xây dựng trên địa bàn. Thống nhất phương án giải quyết số cây 

cao su của ông Đinh Quang Hải nằm ngoài hành lang DZ 220kV SêSan 3 - Pleiku có 

nguy cơ ngã đổ vào vào lưới điện cao áp. Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Cà 

phê HD Gia Lai về hướng dẫn vị trí đầu tư nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao.  

b) Quy hoạch, xây dựng và giao thông:  

Tiếp tục theo dõi việc thẩm định, phê duyệt 02 Đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng thị trấn Phú Hòa và thị trấn Ia Ly đến năm 2030. Phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng một phần trung tâm xã Nghĩa Hưng. Thông 

báo phạm vi giới hạn hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) và 
                                                 

9
 Phối hợp với Sở TNMT, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch kiểm tra hiện trạng khu vực khai thác 

khoáng sản tại mỏ đá granit óp lát của tập đoàn Đức Long Gia Lai và mỏ đất san lấp tại xã nghĩa Hưng; giải 

quyết Đơn kiến nghị của tập đoàn Đức Long Gia Lai về xin Gia hạn mỏ đá granit óp lát tại xã nghĩa Hưng; Phối 

hợp với Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sơ Công thương kiểm tra, đánh giá kết quả thăm dò khoáng sản tại mỏ cát xây 

dựng trúng đấu gia (theo Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) 

của Công ty TNHH khai thác khoáng sản và xây dựng Trọng Nghĩa; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các 

Ngành của tỉnh tham gia ý kiến báo cáo trữ lượng thăm dò khoáng sản tại mỏ đá xây dựng thị trấn Ia Ly – Ia Phí trình tỉnh 

phê duyệt trữ lượng theo quy định của Công ty TNHH tài nguyên môi trường Hoàng Long; Tham gia với Sở Tài nguyên 

và Môi trường và các Ngành của tỉnh kiểm tra hiện trạng đề án xin thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH khai thác 

khoáng sản và xây dựng Trọng Nghĩa đã trúng đấu giá theo Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai; Phối hợp với Sở TNMT kiểm tra đột xuất tình hình hoạt động khai thác khoáng sản mỏ cát của 

Công ty Vĩnh Anh tại xã Ia Khươl; tham gia cùng với Sở TNMT cắm mốc ranh giới mỏ đá bazan xây dựng tại xã Nghĩa 

Hưng của Công ty cổ phần Đại đoàn kết Tây nguyên. 

10
 Gồm: Công ty TNHH Song Đình Gia Lai; Công ty TNHH VEC Việt Nam, Công ty Cổ phần Điền An Gia 

Lai. 



6 

 

 

 

Quốc lộ 19D (Đường tỉnh 670 cũ) để các đơn vị liên quan biết, thực hiện. Tiếp tục 

theo dõi tình hình xây dựng trên địa bàn huyện; cấp 08 giấy phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện duy tu, sửa chữa các công trình 

đường giao thông năm 2020.  

Tổng số dự án, công trình thuộc kế hoạch năm 2020: 91 dự án/công trình 

với tổng kinh phí  93.958 triệu đồng; hiện nay, có 75 công trình đã hoàn thành, 

tỷ lệ giải ngân đạt 81,93%.  

c) Khoa học công nghệ: Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình của 02 dự án đã 

triển khai năm 2019. Phê duyệt 02 Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ năm 

2020 (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); Thông báo cho các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đăng 

lý, lập đề xuất dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2021.  

 5. Thƣơng mại và dịch vụ: Nhìn chung, hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 

của nhân dân, không xảy ra tình trạng găm hàng để tăng giá bán. Tuy nhiên, do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 nên mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

giảm, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ từ đầu năm đến nay 

(giá hiện hành) ước đạt 1.238,61 tỷ đồng (tăng 15,21% so với cùng kỳ năm 2019 và 

đạt 69,76% KH); triển khai các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản của nhân dân do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19. Đôn đốc, hướng dẫn xã Hòa Phú đưa chợ xã Hòa Phú đi vào 

hoạt động. Đăng ký thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại năm 2021. 

6. Về tài chính, tín dụng:  
a. Về ngân sách: Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp đến nay (không 

kể trợ cấp, kết dư, chuyển nguồn) ước được 18 tỷ 965 triệu đồng, đạt 70,31% tỉnh 

và 67,80% KH huyện
11

 (giảm 49,12% so với cùng kỳ năm 2019; do đang tổ 

chức đấu giá đất năm 2020); Chi ngân sách huyện ước đạt 333 tỷ 984 triệu đồng, 

đạt 91,24% KH tỉnh,  89,79% KH huyện (tăng 27% so với cùng kỳ năm 2019). 

Nhìn chung, việc điều hành chi ngân sách đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung 

ương, tỉnh; đảm bảo theo đúng Nghị quyết HĐND huyện giao và các nhiệm vụ 

khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng.  

b. Tín dụng: Các ngân hàng trên địa bàn huyện thực hiện tốt các giải pháp 

về huy động vốn, mở rộng tín dụng đáp ứng về vốn cho nhân dân phát triển sản 

xuất kinh doanh. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã 

huy động được 409 tỷ đồng (tăng 16,86% so với cùng kỳ năm 2019); tổng dư 

nợ cho vay tín dụng 808 tỷ đồng, trong đó, nợ xấu chiếm 0,45%. Phòng Giao 

dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ước huy động trong 9 tháng được 

339,322 tỷ đồng (tăng 6,59% so với cùng kỳ năm 2019); triển khai cho vay các 

chương trình lớn như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, 

giải quyết việc làm, học sinh sinh viên. Đến nay, tổng dư nợ cho vay 307,234 tỷ 

đồng, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,17%.  

                                                 
11

 Gồm: Cơ quan Thuế thu (không kể thu tiền sử dụng đất) ước 9 tháng đầu năm được: 9 tỷ 963 triệu 

đồng đạt 74,07% kế hoạch của tỉnh và HĐND huyện giao. Thu tiền sử dụng đất: 6 tỷ 864 triệu đồng đạt 57,19% 

kế hoạch của tỉnh giao và đạt 52,79% kế hoạch của HĐND huyện giao. Các đơn vị, các xã, thị trấn thu khác 

ngân: 2,14 tỷ đồng, đạt 140,59% kế hoạch của tỉnh giao và HĐND huyện giao.  
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7. Về phát triển kinh tế tƣ nhân, kinh tế tập thể và tình hình thu hút, 

kêu gọi đầu tƣ: 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện có 132 hộ kinh doanh, 3 hợp 

tác xã, 18 doanh nghiệp thành lập mới; luỹ kế đến nay toàn huyện có 1.175 hộ kinh 

doanh, 9 Hợp tác xã
12

 và 03 Tổ hợp tác
13

 và 144 doanh nghiệp đang hoạt động. 

 Từ đầu năm đến nay đã tham gia ý kiến với các sở, ngành của tỉnh về 06 

dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. Ban hành Kế hoạch hành động thực 

hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh của huyện Chư Păh năm 2020. Xây dựng danh mục dự 

án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của huyện giai đoạn 2021-

2025. Đề nghị Sở Kế hoạch-Đầu tư thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư đối 

với 02 dự án: “Khu sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế” và 

“Khu nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp trồng trọt hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế” tại 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai của Công ty TNHH Biophap. Tổ chức Hội nghị 

gặp mặt doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh năm 2020 với sự tham gia của 

khoảng 40 doanh nghiệp. 

8. Văn hoá-xã hội:  

a. Giáo dục - Đào tạo: Duy trì ổn định trường, lớp, giáo viên, sỹ số học sinh và 

triển khai công tác dạy và học ở các bậc học theo đúng chỉ đạo của ngành giáo dục. Toàn 

huyện hiện có 45 đơn vị trường học
14

 trong đó có 26 trường đạt chuẩn quốc gia 

chiếm tỷ lệ 57,78%; các đơn vị trường học trên địa bàn đã tập trung thực hiện tốt 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương 

trình Tiểu học đạt 99,81%, tỷ lệ học sinh Tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 

2019-2020 đạt 99,7%. Phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 

2019-2020 với 631/635 thí sinh tham gia dự thi. Ủy ban nhân dân huyện xuất 

ngân sách 104.000.000 đồng (Một trăm lẻ bốn triệu đồng) cấp cho Trường Trung 

học phổ thông: Mạc Đĩnh Chi, Ia Ly, Trường THCS Phạm Hồng Thái và Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn để hỗ trợ một phần kinh phí cho các em học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng 

khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và hỗ trợ các cụm thi tốt 

nghiệp THPT quốc gia năm 2020 trên địa bàn. Thành lập Hội đồng khoa học 

ngành giáo dục huyện, đọc và chấm 303 đề tài. Kết quả: Phạm vi ảnh hưởng cấp 

tỉnh và cấp huyện: 200 đề tài, phạm vi ảnh hưởng cáp trường: 79 đề tài và không 

xếp loại: 24 đề tài. Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, tham gia 

Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh đạt 24 huy chương các loại và xếp thứ 7 toàn đoàn. 

Công tác chuẩn bị cho năm học mới được thực hiện chu đáo, đảm bảo công tác 

dạy và học ngay từ đầu năm học; năm học 2020-2021 toàn huyện có 19.905 học 
                                                 

12
 Hợp tác xã Nông nghiệp Việt Tiến tại xã Ia Nhin thành lập năm 2017; Hợp tác xã Nông nghiệp Nghĩa 

Hưng tại xã Nghĩa Hưng thành lập năm 2017; Hợp tác xã sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch nông nghiệp Ia 

Mơ Nông tại xã Ia Mơ Nông thành lập năm 2018, Hợp tác xã Nông nghiệp Sao Việt tại xã Đăk Tơ Ver; Hợp tác 

xã Dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Hòa tại xã Nghĩa Hòa; Hợp tác xã sản xuất nông lâm thủy sản Hùng Hoàn tại TT 

Ia Ly thành lập năm 2019 và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp sầu riêng Hòa Phú thành lập năm 2020.   
13

 Gồm: Tổ hợp tác nuôi ong xă Nghĩa Hưng thành lập năm 2014 và 02 Tổ hợp tác xă nuôi ong xă Ia 

Nhin và Tổ hợp tác nuôi ong xă Ḥòa Phú thành lập năm 2015. Tổng số thành viên: 19 thành viên   
14

 Gồm: Mầm non: 16 trường (02 trường tư thục), Tiểu học: 10 trường, THCS: 16 trường (01 trường 

THCS Dân tộc Nội trú), THPT: 03 trường. 
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sinh các cấp; huyện đã chỉ đạo ngành GD-ĐT phối hợp với chính quyền địa phương, 

các hội, đoàn thể huyện tích cực thực hiện các giải pháp duy trì sĩ số học sinh, đặc biệt 

là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chấn chỉnh tình trạng lạm thu 

dưới mọi hình thức; tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm. 
b. Văn hóa, thông tin: Các xã, thị trấn, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động 

văn hoá, văn nghệ, thể thao phục vụ các ngày lễ , Tết và tổ chức thông tin, tuyên 

truyền việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động chính trị 

trên địa bàn và các ngày Lễ lớn của đất nước bằng nhiều hình thức như: cắt, treo 

băng rôn, tổ chức xe loa tuyên truyền lưu động và tổ chức chiếu phim, văn nghệ 

phục vụ nhân dân
15

. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 

2020 có 14.895 hộ gia đình và 100/109 thôn, làng, tổ dân phố đăng ký phấn đấu 

gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa. Tổ chức thành công Hội nghị 

tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” giai đoạn 2000-2020. 

Kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ kinh doanh dịch vụ văn 

hóa, hoạt động văn hóa; cơ sở kinh doanh internet trên địa bàn thực hiện đúng 

theo quy định của pháp luật. Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phát triển du lịch trên 

địa bàn huyện năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19; triển khai Kế hoạch tổ 

chức Lễ hội Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya lần thứ 3-năm 2020; tổ chức khảo sát 

5 điểm dự kiến xây dựng hồ sơ di tích trên địa bàn huyện
16

; xây dựng Kế hoạch lập 

hồ sơ di tích Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Nghĩa Hưng. 

Đưa 31 VĐV tham gia Hội thao các dân tộc thiểu số huyện Chư Păh năm 

2020 tham gia thi đấu ở 5 bộ môn. Kết quả xếp thứ Ba toàn đoàn; thành lập đoàn 

VĐV tham gia giải vô dịch TEAWONDO, VOVINAM, giải bóng đá thiếu niên 

nhi đồng tỉnh Gia Lai. Chuẩn bị nội dung, điều lệ tổ chức Hội thi Thể thao mở 

rộng huyện Chư Păh năm 2020. Thành lập Đoàn tham gia Hội thi tuyên truyền 

viên lưu động tỉnh Gia Lai; Liên hoan Phát thanh-truyền hình tỉnh Gia Lai lần 

thứ X năm 2020. 

Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao đã tiếp phát 4.346 giờ truyền 

thanh, đài FM, tiếp phát lại 4.626 giờ truyền hình, biên tập hơn 126 chương trình 

thời sự địa phương, 1.071 tin, bài phát sóng trên đài tỉnh và đài huyện. Đăng tải hơn 

130 tin, bài trên Trang Thông tin điện tử của huyện.  

c. Y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình:  

Từ đầu năm đến nay TTYT huyện đã khám, chữa bệnh cho 41.023 lượt 

người
17

; tổng số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết là 36 bệnh nhân (giảm 67,8% so với 

cùng kỳ năm 2019); thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm 

thuộc Chương trình y tế Quốc gia đủ liều cho 1.060 trẻ; khám, điều trị và cấp thuốc 

cho 201 trường hợp bị mắc các bệnh phong, lao, HIV, tâm thần. Tiến hành kiểm tra 

an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được 89 cơ sở; 

phát hiện, nhắc nhở 29 cơ sở và xử lý hành chính 02 cơ sở. Xây dựng và triển 

                                                 
15

 1.240 lượt băng rôn, khẩu hiệu; in, kẻ vẽ và làm mới 960 m
2
 panô; 683 m

2
 khẩu hiệu phướn và 270 tấm 

phướn; cắm 1.290 lượt cờ các loại, 3.000m cờ dây nhân các ngày lễ và các sự kiện của địa phương. 
16

 Gồm các điểm: Nhà bia tưởng niệm (Ia Phí), Ngôi mộ chung (Nghĩa Hưng), Núi lửa Chư Đang Ya (xã Chư 

Đang Ya), Núi Chư Pao (xã Ia Khươl). 

 
17

 Cụ thể: Tại Trung tâm Y tế huyện 22.640 lượt người; y tế xã 18.383 lượt người. 
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khai thực hiện Kế hoạch truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành 

động vì An toàn thực phẩm năm 2020
18

. 

Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Hiện tại, trên địa bàn 

huyện chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19; UBND huyện đã tập trung chỉ 

đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai  thực hiện 

các biện pháp phòng, chống Covid-19. Tăng cường giám sát chặt chẽ người đi từ 

vùng dịch trở về địa phương, người tiếp xúc gần, nhất là các công dân từ Đà 

Nẵng trở về địa phương. Qua rà soát, thống kê từ ngày 01/7/2020 đến nay trên địa bàn 

huyện hiện có 620 người đi từ vùng dịch tễ trở về địa phương (trong đó đi từ Đã Nẵng về 

391 người); tất cả các công dân trên đều đã hết thời gian cách ly tại nhà.…. 

Từ ngày 03/9/2020 đến nay trên địa bàn huyện đã ghi nhận 5 ca mắc bệnh Bạch hầu 

tại làng Bloi (thị trấn Ia Ly), làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông), làng Krái (thị trấn Phú Hoà); 

làng Bàng (xã Ia Nhin), làng Kte (xã Ia Phí); hiện tại dịch bệnh tại các làng Bloi (thị trấn Ia 

Ly), làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông), làng Krái (thị trấn Phú Hoà); làng Bàng (xã Ia Nhin) đã 

được dập tắt, các bệnh nhân được điều trị khỏi đã trở địa phương.  

Đối với trường hợp 01 công dân ở làng Kte (xã Ia Phí) đã được chuyển về  Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh để theo dõi, điều trị; UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Ia Phí tiếp tục 

phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, BCH Quân sự huyện duy 

trì 02 chốt kiểm soát dịch bạch hầu tại các lối ra, vào làng Kte (xã Ia Phí) để 

ngăn chặn dịch lây lan; vận động người dân trong khu dịch hạn chế đi ra ngoài 

địa bàn cư trú khi không cần thiết.  

Công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình 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:  
Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với các đối tượng chính sách, người nghèo, 

nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin; các làng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó 

khăn
19

; tổ chức thăm hỏi các gia đình NCC cách mạng, viếng các anh hùng Liệt sỹ tại 

công trình ghi công các anh hùng liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương 

binh-Liệt sỹ 27/7/2020; cấp phát đúng, 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 

gần hơn 3,25 tỷ đồng
20

. Tiếp nhận và tổ chức cấp phát 94.080kg gạo của Chính 

                                                 
18

 Đã treo 22 băng rôn, khẩu hiệu tại thị trấn Phú Hòa và Trạm Y tế các xã; đưa 6 tin bài, 1 phóng sự 

trên hệ thống loa truyền thanh, đài FM của huyện. 
19

 Gia hạn 764 thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách năm 2020 và cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho 

02 đối tượng theo Quyết định 49. Đề nghị tỉnh xem xét, giải quyết chế độ mai táng phí cho 28 đối tượng chính sách 

người có công đã từ trần và giải quyết chế độ thờ cúng cho 35 đối tượng thân nhân chủ yếu liệt sỹ; Quyết định 

hưởng trợ cấp xã hội cho 66 đối tượng BHTX và ngừng trợ cấp xã hội, hưởng mai táng phí cho 19 đối tượng; quyết 

định cho hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng cho 01 nghệ nhân ưu tú. Chi trả kịp thời chế độ chính sách cho 3.357 

đối tượng, trong đó bảo trợ xã hội 2.415 người, chính sách người có công là 942 người. 
20

 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 3,25 tỷ đồng. Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý 2020 đã vận 

động, quyên góp được 7,5 tỷ đồng. 
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phủ cho 1.622 hộ với 6.272 khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán 

và giáp hạt năm 2020. 

Lập danh sách 14 đối tượng đi điều dưỡng ngoài tỉnh; lập thủ tục, hồ sơ đề 

nghị truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 7 trường hợp tại xã Ia 

Ka. Đăng ký xây dựng, sửa chữa 44 căn nhà cho 44 người có công với cách 

mạng theo Quyết định số 22/QĐ-TTg với kinh phí 1,470 tỷ đồng
21

. 

Ban hành kế hoạch thực hiện giảm nghèo bền vững năm 2020; theo đó năm 

2020 huyện phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5,47%; mức giảm tỷ lệ hộ 

nghèo: 3,1% so với năm 2019. Hỗ trợ, động viên kịp thời cho 12 hộ gia đình gặp 

thiên tai, rủi ro trong cuộc sống với tổng kinh phí 81,7 triệu đồng
22

. Phối hợp với 

Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC) trao tặng 12 máy hỗ trợ cho người 

khiếm thị thuộc hộ nghèo của huyện. Triển khai xây dựng mới, sửa chữa 5 căn 

nhà cho 5 hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg với kinh phí 125 triệu 

đồng; lũy kế từ đầu chương trình đến nay huyện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 

được 243/545 căn nhà cho các hộ nghèo với tổng kinh phí 12,560 tỷ đồng. 

Về việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19: Đến nay, đã chi trả xong cho 21.673 người/22.913 người có công với cách 

mạng; đối tượng BTXH, hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 18.401.500.000 đồng 

và 967 người lao động bán vé số và lao động không giao kết hợp đồng với số 

tiền 964.000.000 đồng. Hiện tại, còn 1.240 đối tượng người có công với cách mạng; 

đối tượng BTXH, hộ nghèo, cận nghèo chưa được chi hỗ trợ, với số tiền 960,750 triệu 

đồng. Nguyên nhân là do các đối tượng đi làm xa, chuyển đi nơi khác, không có 

CMND, có tên trong danh sách nhưng không có tên trong sổ hộ khẩu, sai họ tên; 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trùng tên, trùng với đối tượng NCC, BTXH; đối với số 

kinh phí còn thừa sau khi chi trả sẽ trả lại cho ngân sách nhà nước theo đúng quy 

định. Đang tiếp tục rà soát, lập danh sách đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh 

sách 23 hộ kinh doanh cá thể có kê khai thuế doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm 

với tổng kinh phí 35 triệu đồng và bổ sung trợ cấp đợt 2 cho 220 người là lao 

động không giao kết hợp đồng trên địa bàn huyện theo QĐ 15/QĐ-TTg với số tiền 

220.000.000 đồng và 20 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện với số tiền 

20.000.000 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
23

; đã xây dựng và triển khai  

kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 với tổng kinh phí 500 triệu 

đồng để mở 7 lớp đào tạo nghề cho 184 học viên.  

Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và VTV24 ghi hình 

Chương trình “Cặp lá yêu thương” tại làng Kon Măh, xã Hà Tây. Chọn 05 đối 

                                                 
21

  Gồm; Xây mới 22 căn, sửa chữa 22 căn. 
22

 Cụ thể: 02 hộ gia đình bị cháy nhà tại xã Hà Tây và Ia Mơ Nông; 02 hộ gia đình bị tốc mái do mưa 

bão tại xã Hòa Phú và thị trấn Phú Hòa; 03 hộ gia đình khó khăn có trẻ em bị đuối nước,  02 gia đình có trẻ bị 

xâm hại tình dục, 01 gia đình có trẻ em bị bệnh hiểm nghèo; 01 đối rượng hộ cận nghèo bị tai nạn giao thông xã 

Ia Nhin với số tiền 2.700.000đ và 01 gia đình trẻ em bị tử vong do đuối nước xã Chư Đang Ya số tiền 

5.000.000đ. 
23

 Các công ty hiện đang tư vấn tuyển dụng lao động trên địa bàn huyện đi làm việc ở nước ngoài: Công 

ty Bảo Sơn, Thuận An và Công ty CP Hợp tác lao động Quốc tế VINACO, Công ty Cổ phần đầu tư và Hợp tác 

Quốc tế Thăng Long. 
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tượng tham dự Hội nghị biểu dương là đối tượng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh 

khó khăn và người bảo trợ tiêu biểu năm 2020. Xây dựng và triển khai Kế hoạch 

tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2020; theo đó đã 

tặng 140 xuất quà cho 140 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 28 triệu 

đồng. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội 

hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

huyện Chư Păh và Kế hoạch hành động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên 

địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch triển khai các hoạt động Tết Trung thu 

năm 2020; phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao 

mô hình kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho các đối tượng trẻ 

em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt tại xã Nghĩa Hòa và xã Ia Ka. Trao tặng 10 xuất học bổng tổng trị giá 

10.000.000 đồng do Sở Lao động-TB&XH cấp cho 10 trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn vươn lên trong học và 160 phần quà với tổng trị giá 48 triệu đồng cho 160 trẻ 

em làng Bàng, xã Ia Nhin nhân dịp khai giảng năm học mới.  

đ. Dân tộc, tôn giáo:  

- 9 tháng đầu năm các chương trình, chính sách dân tộc được UBND huyện 

quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, cụ thể: 

+ Về Chương trình 135: Đối với hợp phần đầu tư cơ sở hạ tầng, tổng kinh 

phí 10 tỷ 001 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương: 9 tỷ 009 triệu đồng, 

ngân sách tỉnh đối ứng là 900 triệu đồng, huy động nhân dân đóng góp 92 triệu 

đồng để đầu tư 14 công trình giao thông, đến nay đã có 15/15 công trình hoàn 

thành. Đang hoàn thiện hồ sơ, thu tục để triển khai  duy tu bảo dưỡng 05 công 

trình với  tổng kinh phí 732 triệu đồng
24

. Đối với hợp phần hỗ trợ phát triển sản 

xuất: Kế hoạch vốn giao  2.984,4 triệu đồng
25

; đến nay 05 xã đã hoàn thành , 06 

xã đang triển khai thực hiện. Hợp phần nâng cao năng lực cộng đồng đến nay đã 

phê duyệt kế hoạch  tập huấn với tổng kinh phí giao 328 triệu đồng, mở 08 lớp 

với tổng số học viên là 328 học viên, đến nay đã tổ chức tập huấn đạt 100% KH. 

Tiếp tục nắm bắt tình hình đời sống và nâng cao hiệu quả hoạt động của người 

có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

Hợp phần Duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng tổng kinh phí thực hiện 732 

triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương 666 triệu đồng, ngân sách tỉnh 66 

triệu đồng đăng ký duy tu 04 đường giao thông, 01 nhà rông. Đối với hợp phần 

hỗ trợ phát triển sản xuất: Kế hoạch vốn giao 2.646 triệu đồng, trong đó, ngân 

sách trung ương: 2.406 triệu đồng, ngân sách tỉnh đối ứng là 240 triệu đồng; đến 

nay UBND huyện đã phê duyệt Dự án cho 11 xã, thị trấn. Phê duyệt Kế hoạch 

tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng với tổng kinh phí giao 328 triệu 

đồng, mở 08 lớp với tổng số học viên là 328 học viên.  

  + Về chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng chính sách năm 

2020: Đã tổng hợp danh sách 149 hộ nghèo đồng bào DTTS được hỗ trợ bò cái sinh 

sản, phân bón NPK và 9.732 hộ ĐBDTTS với 46.502 người đăng ký cấp muối Iốt 

gửi Ban Dân tộc theo quy định. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 

                                                 
24

 Trong đó ngân sách trung ương 666 triệu đồng, ngân sách tỉnh 66 triệu đồng đăng ký duy tu. 
25

 Trong đó ngân sách trung ương: 2.405,0 triệu đồng, ngân sách tỉnh đối ứng là 240 triệu đồng, vốn 

huy đôṇg nhân dân đóng góp 339,4 triệu đồng. 
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65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. 

 - Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình sinh hoạt của các tôn giáo trên địa bàn; 

các giáo dân và tín đồ tôn giáo sinh hoạt ổn định, chấp hành đúng chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đã yêu cầu các cơ sở tôn giáo trên địa bàn 

huyện không tổ chức các hoạt động tôn giáo tập trung đông người để kiềm chế, 

kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Thành lập 3 

đoàn thăm, chúc mừng các Tăng, ni, Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 

2564-Dương lịch 2020. 

 9. Lĩnh vực nội chính:  

 a. Về quốc phòng: 

  Duy trì thường xuyên chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu từ 

xã đến huyện. Chỉ đạo các xã, thị trấn bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát địa 

bàn; các phòng, ban chuyên môn thực hiện chế độ trực, nắm tình hình; huy động 

các lực lượng chốt chặn sẵn sàng xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. Tổ chức 

đón tiếp 116 đồng chí hạ sỹ quan-binh sỹ xuất ngũ năm 2020; giao quân đủ 132 

thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Tổ chức tuyển chọn dân quân nòng cốt năm 

2020. Triển khai kế hoạch tổ chức Lễ ra quân huấn luyện vào ngày 01/3/2020. Hoàn 

thiện 33 bộ hồ sơ tuyển sinh cho thí sinh dự thi vào các trường trong quân đội. Ban 

hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện và xây dựng 

kế hoạch Phòng thủ dân sự huyện; Hướng dẫn tuyển sinh quân sự năm 2020 cho 

các em học sinh thi tuyển vào các trường trong quân đội (đến nay hoàn chỉnh 34 

bộ HS). Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019. Tổ chức 

thành công Đại hội Đảng ủy Quân sự huyện và Đại hội Đảng bộ Công an huyện 

lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.  

b. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:  

- An ninh chính trị: Các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp tuần tra, 

kiểm soát; tiếp tục đấu tranh, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, quản lý chặt chẽ các 

đối tượng cầm đầu, cốt cán Fulrô, “tin lành Đêga”. Phát hiện 2 đối tượng LULRO 

lưu vong thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để liên lạc, chỉ đạo vào trong nước. 

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ 

bản ổn định. 

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội: 9 tháng đầu năm xảy ra 28 vụ 

phạm pháp hình sự (tăng 01 vụ so với cùng kỳ 2019), trong đó tội phạm trộm cắp tài 

sảm chiếm tỷ lệ lớn 12/28 vụ; 06 vụ phạm pháp về ma túy (tăng 03 vụ so với cùng kỳ 

2019); 11 vụ phạm pháp kinh tế (giảm 02 vụ so với cùng kỳ 2019); 11 vụ tai nạn giao 

thông làm 07 người chết, 06 người bị thương (giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ 2019); 

Qua tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đã phát hiện, xử lý 2.187 trường 

hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, số tiền 979 triệu đồng; tạm 

giữ 05 xe ô tô; 705 xe mô tô, 1.673 giấy tờ các loại; tước giấy phép lái xe có thời hạn 

61 trường hợp. 
c. Công tác tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các qui định về pháp luật 

và cấp phát 2.313 tài liệu, tờ rơi cho cơ sở. Giải quyết 1.018 trường hợp đăng ký 

khai sinh, 300 trường hợp kết hôn, 172 trường hợp khai tử; 445 trường hợp xác nhận 

về hộ tịch khác. Chứng thực sao y bản chính 8.626 trường hợp; 876 trường hợp 

chứng thực hợp đồng các loại.  
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Số án dân sự phải thi hành trong 9 tháng đầu năm là 463 việc với số tiền 

32,122 tỷ đồng, đến nay đã giải quyết xong 264 việc, thu hồi 5,059 tỷ đồng. Số án còn 

lại tiếp tục thi hành 199 việc, số tiền cần phải thu hồi 27,062 tỷ đồng. Đã tổ chức 

cưỡng chế thành công 6 vụ.  

 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 đã tiếp 128 lượt/141 công dân; tiếp 

nhận 64 đơn (02 đơn tố cáo, 02 đơn khiếu nại và 60 đơn kiến nghị, phản ánh) của 

công dân; đã giải quyết xong 22 đơn thuộc thẩm quyền; đang xem xét, giải quyết 

14 đơn; chuyển 25 đơn không thuộc thẩm quyền đến cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết; lưu 03 đơn không đủ điều kiện và không đúng đối tượng quy định.  

Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 với 6 cuộc thanh tra. Đến nay, đang 

tiến hành 04 cuộc thanh tra (03 cuộc theo kế hoạch và 01 cuộc đột xuất); đã ban 

hành kết luận thanh tra 02 cuộc, gồm: Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật 

về khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các xã: Ia Ka, Nghĩa Hưng và Hòa 

Phú; qua đó đã yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm 6 cá nhân (Chủ tịch UBND 

xã và công chức Tư pháp-Hộ tịch xã); Kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ 

BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh 

trên địa bàn huyện. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm và thu hồi của Trung 

tâm Y tế huyện, Trung tâm Y tế cao su nộp vào ngân sách huyện số tiền 

45.873.026 đồng (Trong đó: Trung tâm y tế huyện: 7.302.026 đồng; Trung tâm 

y tế cao su: 38.571.000 đồng); kết thúc 01 cuộc thanh tra trực tiếp tại đơn vị. 

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
26

. Công tác tổ chức cán bộ được thực 

hiện theo đúng quy định
27

. Phân bổ chỉ tiêu số lượng người làm việc và hợp đồng lao 

động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, 

viên chức; nhu cầu thăng hạng viên chức chuyên ngành năm 2020; xây dựng kế 

hoạch biên chế năm 2021 gắn với sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tinh giản 

vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung 

quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trường học giai đoạn 2016-2020. Hoàn 

thành Phương án bố trí, sắp xếp Trưởng công an để bố trí công an chính quy, 

đến nay 14/14 xã, thị trấn đều được bố trí Trưởng Công an xã chính quy, trong 

đó có 4 xã có thêm Phó Công an xã chính quy (Hà Tây, Đăk Tơ Ver, Ia Kreng, 

Chư Đang Ya). Sáp nhập 2 lớp mầm non của Trường TH&THCS xã Chư Jôr (cũ) 

vào Trường mầm non xã Chư Đang Ya, đồng thời, đổi tên trường TH&THCS xã 

Chư Jôr thành Trường TH&THCS số 01 xã Chư Đang Ya. Điều động, bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý 6 đơn vị
28

. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương cho 94 giáo viên các cấp. Giải quyết cho 20 công chức, viên chức 

giáo viên nghỉ hưu và 07 cán bộ xã nghỉ công tác hưởng chế độ BHXH. Hoàn 

thành việc sáp nhập đơn vị hành chính xã Chư Jôr và xã Chư Đang Ya thành 

                                                 
26 Nâng lương, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung cho 34 công chức, viên chức. 

Nâng lương, chuyển xếp lương cho 73 cán bộ, công chức cấp xã. 
27

 Điều động, miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với  9 CBCCVC; giải quyết cho 14 giáo viên nghỉ hưu để 

hưởng chế độ BHXH; Giải quyết cho 02 cán bộ xã Ia Phí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP; 01 

cán bộ xã Ia Mơ Nông nghỉ hưu hưởng BHXH.  
28

 Gồm: Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ NN huyện; Trưởng Trạm Cấp nước-DVĐT; Phó Giám 

đốc Trung tâm VHTTTT; bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Nội vụ, Phó Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng. 
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đơn vị hành chính mới xã Chư Đang Ya. Ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chư Păh; phối hợp kiểm tra, rà soát, xác 

định theo thực tế quản lý tuyến địa giới hành chính các xã trên địa bàn huyện có 

chung đường địa giới hành chính với các xã thuộc tỉnh Kon Tum. Tổ chức thành 

công Hội nghị điển hình tiên tiến huyện lần thứ IV năm 2020. 

Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo giải quyết, hiện nay 

trên địa bàn huyện có 33 thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công mức 

độ 3; triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết dịch vụ Bưu 

chính công ích (BCCI) từ ngày 10/12/2019 với 45 lĩnh vực, 324 thủ tục hành 

chính; 14/14 xã, thị trấn thực hiện “Một cửa điện tử” với 18 lĩnh vực, 140 thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã được niêm yết công 

khai (tại trụ sở và trên thông tin điện tử của huyện). Tính đến 20/8/2020, cấp 

huyện đã tiếp nhận và giải quyết 2.038 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 98,5%; 

Cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết 6.047 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 100%. 

Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. 

Công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; 9 tháng đầu năm 

đã tổ chức kiểm điểm 3 tập thể, 35 cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi 

hành công vụ
29

; Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020; Chủ tịch UBND huyện 

tặng Giấy khen cho 109 tập thể và 204 cá nhân có thành tích tốt trong công tác. 

ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2020, các phòng, ban, các xã, thị trấn đã cơ 

bản triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác ngay từ những tháng đầu 

năm; sản xuất vụ Đông xuân 2019-2020 và chương trình trồng tái canh cây cà 

phê năm 2020 đảm bảo kip̣ thời vu ̣ , đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra; công tác 

phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi đươc̣ triển khai tích cưc̣ nên không 

để xảy ra dịch bệnh trên gia súc , gia cầm; bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã được khống 

chế, dập tắt. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai quyết 

liệt, không để xảy ra cháy rừng. Thực hiện tốt công tác thu ngân sách, giải quyết 

kịp thời các khoản chi ngân sách đúng dự toán. Các cơ quan, đơn vị được giao làm 

chủ đầu tư các công trình đã tập trung đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, triển khai dự án 

theo kế hoạch. Triển khai thực hiện tốt các chế đô ,̣ chính sách cho đối tượng chính 

sách, người có công , đối tươṇg bảo trơ ̣xa ̃hôị , người dân tôc̣ thiểu số ; ngành giáo 

dục và đào tạo đã thực hiện tốt việc việc điều chỉnh kế hoạch năm học 2019-2020 

theo đúng chỉ đạo của tỉnh để phòng, chống Covid-19; ngành y tế đã làm tốt công tác 

kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19; các cơ sở y tế trên địa bàn duy trì trực 24/7 

theo đúng chỉ đạo của ngành y tế để thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho nhân 

dân. Lực lượng Công an đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuần 

                                                 
29

 Kiểm điểm 01 tập thể và 03 cá nhân trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo Kết luận số 

02/KL-TTr ngày 21/01/2020 của Thanh tra tỉnh; Kiểm điểm 01 tập thể 09 cá nhân để xảy ra tình trạng trễ hẹn 

trên hệ thống 01 cửa điện tử; Kiểm điểm 01 tập thể và 02 cá nhân có liên quan trong việc thực hiện thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ôn Nguyễn Ngọc Khải cùng vợ là bà Nguyễn Thị Vân theo kiến nghị 

của Thanh tra huyện; Kỷ luật 03 công chức cấp xã vi phạm pháp lệnh dân số sinh con thứ 3; Kiểm điểm 18 cá 

nhân xã Ia Phí trong việc để xảy ra tình trạng không chấp hành giờ giấc làm việc theo phản ánh của công dân qua 

đường dây nóng của UBND tỉnh. 
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tra, kiểm soát nên số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ 2019; 

tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững .  

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, đó là: 

Giá cả một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực giảm sâu và ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân trên địa bàn; việc 

triển khai nguồn vốn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị găn với tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp cho người dân trong 

năm 2020 vẫn còn chậm. Các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng 

tại xã Hà Tây chậm được giải quyết; công tác quản lý về trật tự xây dựng tại các xã, 

thị trấn chưa chặt chẽ vẫn để xảy ra việc xây dựng trái phép; công tác thu hút đầu tư 

còn hạn chế. 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 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020:  

I. LĨNH VỰC KINH TẾ: 

1. Về nông-lâm nghiệp: Tiếp tục theo dõi hướng dẫn nhân dân chăm sóc 

tốt các loại cây trồng đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Xây dựng kế hoạch 

sản xuất vụ Đông xuân 2020-2021 và vụ Mùa năm 2021. Thường xuyên theo 

dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện. Chủ động triển khai đồng 

bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, không để dịch tả 

lợn Châu Phi tái phát trở lại. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các chuỗi giá 

trị gắn với tiêu thu ̣sản phẩm đã được phê duy ệt và triển khai chương trình OCCOP 

năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa 

sinh kế thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2020 tại 14/15 xã, thị trấn 

(trừ thi ̣ trấn Phú Hòa ) theo quy định. Kiểm tra, đôn đốc các xã tập trung thực hiện kế 

hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, phấn đấu đạt Nghị quyết HĐND huyện đề 

ra. Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với hiện tượng thời tiết cực đoan 

(mưa đá , lốc xoáy , dông, sét…). Tích cực t riển khai chương trình liên kết , kết nối 

giữa sản xuất-chế biến-kinh doanh. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công 

tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; kê khai diện tích đất lâm nghiệp bị lấn 

chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với lâm nghiệp và trồng rừng. Tăng cường 

tuần tra, kiểm tra tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại các 

khu vực trọng điểm: Ia Khươl, Đăk Tơ Ver, Hà Tây (Cụm Trà Huỳnh); xã Ia ka, 

Ia Kreng (cụm Ia Ly) và xã Chư Đang Ya. Giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan 

đến 850 ha rừng bị mất tại xã Hà Tây. 

2. Sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp:  Theo dõi tình hình sản suất 

công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở trên địa bàn và việc đầu tư các dự án, 

các lưới điện cao áp, dự án điện nông thôn và an toàn điện trong nhân dân. 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. Tăng cường quản lý, thu hút đầu tư vào Cụm Công nghiệp-

Tiểu thủ công nghiệp huyện. Quản lý chặt chẽ việc xây dựng nhà ở tư nhân tại thị trấn, 

khu trung tâm các xã, kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng không đúng quy điṇh.  
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3. Về thương mại, dịch vụ: Nắm tình hình cung ứng hàng hóa trên địa 

bàn; giám sát chặt chẽ việc tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các đơn 

vị. Tiếp tục triển khai xác nhận Bản cam kết an toàn thực phẩm của các cơ sở 

kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Củng cố hoạt động kinh doanh, khai thác và quản 

lý các chợ; hướng dẫn, giúp đỡ xã Hòa Phú đưa chợ xã Hòa Phú đi vào hoạt 

động. Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá, Giấy phép kinh 

doanh bán lẻ sản phẩm rượu chặt chẽ, đúng quy định. 

4. Về quy hoạch, xây dựng, giao thông và khoa học công nghệ: 

Tiếp tục rà soát việc thực hiện các Quy hoạch chi tiết xây dựng đã phê 

duyệt; đẩy nhanh tiến độ  thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây 

dựng thị trấn Ia Ly và thị trấn Phú Hòa đến năm 2030. Rà soát việc cấp biển số 

nhà trên địa bàn thị trấn Phú Hoà và 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. Tổ chức duy tu, sửa 

chữa, nâng cấp, cải tạo một số tuyến đường giao thông trên địa bàn theo kế 

hoạch. Quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông đường bộ, không để xảy 

ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đẩy nhanh tiến độ thi 

công, giải ngân các nguồn vốn đúng tiến độ khi có khối lượng hoàn thành, đảm 

bảo chất lượng công trình, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng và 

quyết toán công trình đúng quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án ứng 

dụng tiến bộ khoa học công nghệ năm 2020.  

5. Về công tác quản lý đất đai, môi trường và khoáng sản:  Tiếp tục thực 

hiện công tác quản lý đất đai theo đúng quy định ; hoàn chỉnh công tác kiểm kê 

đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; hoàn thiện dự án đo đạc, 

cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất tại xã Ia Kreng; tổ chức đấu giá QSD đất có thu tiền năm 2020 trên địa bàn 

huyện; xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021. Tiếp tục triển khai 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. xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021. 

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. Quản 

lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên khoáng sản theo đúng quy hoạch; phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động 

khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. 

6. Về tài chính: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, 

đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh việc thu ngân sách, thu nợ 

các khoản thuế trên địa bàn. Đảm bảo chi ngân sách kịp thời, đúng định mức, 

đúng dự toán,  kiên quyết không giải quyết các khoản chi ngoài kế hoạch chưa 

thật sự cần thiết, tập trung cho đầu tư phát triển và giải quyết các vấn đề bức 

xúc. Đôn đốc, kiểm tra việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn 

Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng thời gian quy định. 
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7. Phát triển kinh tế tư nhân, tập thể và thu hút đầu tư: Rà soát lại các 

hộ kinh doanh thực tế đang hoạt động trên địa bàn. Theo dõi tình hình hoạt động 

của Hội doanh nghiệp huyện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục theo dõi giám sát về tiến độ thực hiện các dự 

án thu hút đầu tư đang triển khai trên địa bàn huyện, nếu không đảm bảo tiến độ 

như đã cam kết đề nghị tỉnh thu hồi giấy phép theo quy định. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI:  

1. Về Giáo dục-đào tạo: Triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm học 2020-

2021; duy trì, đảm bảo tỷ lệ học sinh đi học đều ở các cấp học, bậc học; đặc biệt 

là các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng công 

tác xây dựng, đào tạo đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là 

đào tạo mũi nhọn trong các đơn vị trường học; tăng cường công tác quản lý dạy 

thêm, học thêm, an ninh học đường; thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý 

thu, chi, không để xảy ra tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức. Tiếp tục duy trì 

kết quả, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và chống mù chữ. Tích cực đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đồng thời, nâng cao chất 

lượng các trường đã đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ, thông tin trong quản lý và dạy học.  

2. Văn hóa-thông tin: Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 

thao, tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền truyền tải chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Duy trì ổn định 

hoạt động truyền thanh, thu phát lại truyền hình. Tiếp tuc̣ triển khai công tác đăng 

ký và bình xét gia đình văn hóa , thôn, tổ dân phố văn hóa , thị trấn đạt chẩn văn 

minh đô thi ,̣ cơ quan, đơn vi ,̣ doanh nghiêp̣ đaṭ chuẩn văn hóa năm 2020. Tiếp 

tục lập hồ sơ di tích trên địa bàn huyện đối với Ngôi mộ chung (Nghĩa Hưng), 

Núi lửa Chư Đang Ya (xã Chư Đang Ya). Tiếp tục chờ xin ý kiến UBND tỉnh 

đối với việc không tổ chức Lễ hội hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 

2020. Tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 

2020; Hội thi tuyên truyền viên lưu động tỉnh Gia Lai, Liên hoan Phát thanh-

Truyền hình tỉnh Gia Lai lần thứ X năm 2020. 

3. Y tế, dân số: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế-

dân số. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhất là bệnh 

sốt xuất huyết, dịch Covid-19 không để xâm nhiễm vào địa bàn huyện; tập trung 

làm tốt công tác khoanh vùng, dập dịch bạch hầu không để lây lan ra diện rộng. 

Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đảm bảo cung ứng đủ 

thuốc thiết yếu, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ cho khám, chữa bệnh, 

phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử 

lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm; tiếp tục duy trì xã đạt tiêu chí 

Quốc gia về Y tế xã, củng cố và xây dựng lại 03 xã đó là:  Ia Ka, Hòa Phú và 

Nghĩa Hưng.   

4. Về công tác lao động-thương binh và xã hội:  Đẩy mạnh phong trào 

chăm sóc các gia đình chính sách, đối tươṇg người có công; thưc̣ hiêṇ đúng, đầy đủ 

các chế độ, chính sách, bảo trợ xã hội, người nghèo, người dân tôc̣ thiểu số; hướng 

dẫn các đối tượng chính sách lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi theo quy 
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định; giám sát chặt chẽ tình hình đói, đau trong nhân dân. Triển khai điều tra, rà soát 

hộ nghèo, cận nghèo năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ điều tra cung cầu lao động năm 

2020. Tiếp tuc̣ theo dõi, nắm tình hình tư vấn , tuyển duṇg lao đôṇg t rên điạ bàn 

huyêṇ đi làm viêc̣ có thời haṇ ở nước ngoài của các công ty. Thực hiện tốt công tác 

bảo vệ và chăm sóc  trẻ em; tiếp tuc̣ vâṇ đôṇg đóng góp xây dưṇg Quỹ Bảo trơ ̣trẻ 

em năm 2020. 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, 

phòng, chống đuối nước ở trẻ em. 

5. Về công tác dân tộc-tôn giáo: Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ, 

chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các hợp phần của Chương trình 135. Thực hiện đúng quy định Luật Tín ngưỡng 

tôn giáo; tạo mối quan hệ gần gũi, tranh thủ các chức sắc, tín đồ tôn giáo, phối hợp 

giải quyết tốt các vấn đề về tôn giáo. Tạo điều kiện cho các tôn giáo tổ chức các 

ngày lễ theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, vận động giáo dân sống tốt 

đời, đẹp đạo. 

IV. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH: 

1. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Duy trì ổn 

định việc trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, trực bảo vệ tài sản tại các công sở và 

địa bàn các xã, thị trấn. Tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các địa bàn trọng điểm để 

nắm chắc tình hình, ngăn chặn không cho địch xâm nhập; đấu tranh có hiệu quả 

với các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo của bọn phản động Fulrô, “Tin lành 

Đê Ga”. Huấn luyện quân sự, chính trị cho các đối tượng theo kế hoạch năm 

2020. Quản lý chặt chẽ các nguồn dự bị động viên, thanh niên trong độ tuổi sẵn 

sàng nhập ngũ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; tổ 

chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đảm bảo giao quân cho các đơn vị đạt 

100% chỉ tiêu tỉnh giao; tiếp đón quân nhân xuất ngũ năm 2021 trở về địa 

phương. Tổ chức các đợt tấn công, truy quét các loại tội phạm hình sự, tội phạm 

ma túy và các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao 

thông, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm kiềm chế thấp nhất 

tai nạn giao thông, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

huyện. 

2. Công tác tư pháp và thanh tra, tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật thường xuyên, sâu rộng trong nhân 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; đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết 

khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật . Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc 

Luật Thực hành tiết kiệm , chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng. Đẩy 

mạnh công tác thi hành án dân sự . Tiếp tuc̣ tổ chức tốt các cuộc thanh tra kinh 

tế-xã hội theo kế hoac̣h để kịp thời chấn chỉnh sai phạm của các tổ chức, cá nhân 

(nếu có). 

3. Công tác nội vụ: Tiếp tục củng cố và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, 

các xã, thị trấn đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. Thưc̣ hiêṇ đúng quy điṇh về công tác quản lý, điều đôṇg, bổ nhiêṃ, luân chuyển 

cán bộ, công chức. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 theo đúng lộ trình 
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của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Quy chế văn hóa công sở; đẩy mạnh việc thực hiện 

Quy chế dân chủ trong các cơ quan và các xã, thị trấn. Thực hiện tốt công tác cải cách 

thủ tục hành chính, cải tiến tác phong, lề lối làm việc; chấp hành nghiêm túc chế độ 

hội họp theo quy định tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 24/01/2019 của Chính 

phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao hiệu quả sử 

dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương, quy tắc ứng xử của CBCC theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ và Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm 

việc trong phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn.  

4. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị 

trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan 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 nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và kế 

hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2020; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân 

dân huyện theo quy định./. 
 
 

      Nơi nhận:                                                                                 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  

- UBND tỉnh;                                                                             CHỦ TỊCH  
- Thường trực Huyện ủy;                                                                           
- TT HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- M.trận, các Đoàn thể; 
- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, TT;                 Nay Kiên                             
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;                                                  

- Lưu: VT, các chuyên viên TH.                                                             
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