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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYW CHU' PAH Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

      

S&)& /BC-UBND Chu' Páh, ngàyO1tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
TInh hInh thiyc hin các chI tiêu, nhim viii 

cong tác nãm 2020, phiro'ng htró'ng, nhim vIii 11am 2021 

Phân I 
KET QUA CONG TAC NAM 2020 

Thrc hin Nghj quy& s 21-NQ/HU ngày 19/12/2019 cüa Huyn ñy tai 
Hi ngh 1.n thu 19 Ban ch.p hành Dáng b huyn (khoa V) ye chi tiêu, nhim 
vii näm 2020; Nghj quy& so 18/NQ-HDND ngày 20/12/2020 cüa HDND huyn 
v tInh hInh thirc hin nhim v11 näm 2019 và kê hoach  phát triên kinh tê-xâ hi, 
quc phông, an ninh näm 2020; duqc s11 länh dio cüa Huyn üy, s1r giám sat cüa 
HIDND huyn, sir phi hçip cüa Mt trn, các to chüc doàn the, sr no 1%rc phân 
du cüa các phông, ban, dan vj các xã thj trân, Uy ban nhân dan huyn dã t.p 
trung chi dao,  diêu hành triên khai dông b các giái pháp dê thirc hin các chi 
tiêu, nhim v phát triên kinh tê-xA hi, an ninh quôc phông trên dja bàn huyn 
nên phân 1in các chi tiêu chü yêu 11am 2020 co bàn dat  và vuqt so vói kê hoach; 
Trong 17 chi tiêu chü yêu näm 2020 ma Nghj quyêt HDND huyn dê ra, dçr ithc 
có 16/17 chi tiêu dat  và vuqt kê hoach  dê ravà có 1 chi tiêu không dat  (7 l h5 
nghèq). Két qua cii the nhu sau: 

A. DV KIEN KET QUA THVC HIN CAC CHI TIEU CHU YEU 
NAM 2020: 

1. Tc d tang truOng giá trj san xut ('giá so sánh nám 2010) 13,03%, dat 
100,01% KH (giám 0,05% so vó'i nám 2019). 

2. Tong giá trj san xuât (giá so sánh nàm 2010): 5.996,06 t' dng dat 
100,01% KH (tang 13,03% so vó'i nám 2019). Trong do: 

- Ngành nông-1âm-thu' san: 2.607,78 tr dông, dat  100,28% KH "täng 
9,15% so vài näm 2019). 

- Ngãnh cOng nghip-xây drng: 2.278,05 t dông, dat  99,63% KH ('tang 15,96% 
sovàinàm 2019). 

- Ngành thuang mai-djch  vu: 1.110,23 t3r dng, dat  100,13% KH (tang 
16,73% so vó'i nám 2019). 

3. Co câu kinh té (theo giá hiçn hành) chuyên djch hqp 1: 
- Ngành nOng - lam nghip: chiêm 39,11% cci c.0 kinh t, cao han 0,21% 

so vói KH (giám 0,39 % so vái nàm 2019). 
- Ngành cong ngbip-xây drng: chiêm 3 6,26% cci c.0 kinh t, tang 0,26% so 

y&j nam 2019, thâp hon 0,06 % so yój K}L 
- Ngành thuong mai  - djch vi: chiêm 24,62% co câu kinh t, tang 0,12% so 

yj näm 2019, cao han 0,28% so vOi KH. 
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4. V Xy diTflg nông thôn mâi: Dir kin dn cui nàm 2020: xã Hoà Phü 
dat chun nông thôn mdi, lang Hreng ('xâ Hoà Phii) dat  chuân lang nông thôn 
mâi trong dng bào dan tc thiêu so. 

5. Thu ngân sách Nhà nuâc trên dja bàn huyn theo phân cap: Uâc thrc 
hin 38,60 t dng, dat  143,14% KH tinh, 138,02% KH huyn (giám 22,47% so 
váinám 2019,). 

6. Chi ngân sách ithc dat  473,64 t dông, dat  129,39% KH tinh, 127,33% 
KR huyn ('tang 7,96% so vái näm 2019). 

7. Thu nhp bInh quân dâu nguôi isc dat  40,09 triu dông/ngi.thi/nãm, dat 
100% KH (tang 6,03% so vâi nám 2019). 

8. T l tang dan so tir nhiên giãm cèn 1,13%, dat  100% KH giám 0,01% 
sováinám2019,). 

9. So lao dng duçic giái quyêt và tao  vic lam mOi trong näm 1.350 ngui, 
dat 100% KH (giám 4,93% so vó'i nám 2019). 

10. T lê ho nghèo näm 2020 giám con 6,06% (cao hm 0,59% KH tinh, 
thâp hcm 0,51% KH huyn (dgt huyn và giám 2,51% so vâi nám 2019). 

11. Trung bInh 1 van  dan có 5,4 bác sr', dat 100% KH; giU vftng 14/14 xã, 
thj trân dat  chuân Quôc gia ye y tê theo tiêu chI mL 

12. Huy dng 98,9% so tré em trong d tuôi Tiêu hçc den trithng, dat 
100,1% KH. 

13. TST l nguii dan tham gia Bào him y t uóc ducic 95,99%, dat  105,81% 
KH tinh; 100% KH huyn (tang 0,33% so v&i cling kj) nám 2019). 

14. T' l trumg dat  chuân quôc gia dat  60% ('tu'cfng du'ong 27 trw&ng,), dat 
100% KH. 

15. Co 98 khu dan cu dat  danh hiu khu dan cu van hóa ('chilm tj l 89,91% trén 
tong so khu dan cii) dat  100%KH;15.468 h gia dinh duçc cong nhn gia dInh van 
hóa (chiêm tj l 76,96% tren tong so hç5 gia dIn/i) dat  100% KH. 

16. Tr l che phü cüa thng (kê Ca din tIch cay cao su) chiêm 39,2%, (tang 
0,77% so vài nám 2019, cao hcm 2% so vài KU). 

17. Giao quân dam bào chat luçmg, dü so luqng, dat  100% chi tiêu tinh 
giao. Không dê xày ra biêu tInh, bao  loan. 

B. KET QUA THYC HIN NHIM \TJ  TREN CAC LINII VIJ'C. 
I. LINH VIJ'C KINH TE: 
1. Nông nghip: 
- Vê trông tr9t: Tong din tIch các loai  cay trông: 25.834,60 ha, dat 

115,25 % KH tinh, 102,76% KR huyn (tang 3,21% so vc?i cling /g) nám 2019). 
Tong san luqng lumg thrc dat  22.186,40 tn, trong do thóc chim 19.820,40 
tan; näng suât lüa bInh quân dat  51,70  ta/ha'.  Hin nay, nhân dan dang t.p trung 
thu hoach mt sO loai cay cOng nghip dài ngày (cà phê, cao su...). Din tIch cà 
phê tai canh nàm 2019 sinh tru&ng, phát triên tot, t l sOng dat  95%; to chüc cap xong 
2 13.000 cay cà phê giông cho 512 h dan trng tái canh näm 2020 vi din tIch 
191,89 ha dam bào chat hrçing, kjp thai vu. Triên khai mô hInh trng mit thai siêu 

'Trong d5, vii Dông - Xun gieo trng dixcic 1.977,9 ha, dt 103,01 % KH huyn và 100,4% KM tinh (giám 
1,8% so v&i cüng kj) nám 2019)1;  Vi mUa gieo trông duc 23.85 1,7 ha; dt 102,72 % KM huyn và 116,65 % KH 
tinh (tang 3,6% so vài cüng k' nAm 2019). 



3 

sam theo tiêu chun VietGAP tai  xã Ia Kreng vai quy mô 1,7 ha, có 03 h tham 
gia, qua theo dOi cay mit thai sinh trithng và phát triên tot, t5" l song dt 98%. 
To chüc thành cong L phát dng trông cay k' nim ngày sinh cüa Bác Ho 19/5. 

- V chán nuôi: Tiêp tVc  triên khai dông b các bin pháp phOng, chông djch 
bênh trên gia suc, gia cam, bênh dich ta kin Châu Phi trên dia ban huyên dâ ducic dâp 
tat; UBND huyn dã cong bô hêt djch theo quy djnh; dông thai, huàng dan cho 
163 ho dan thuôc 22 thôn, lang cüa 7 xã, thj trân trên da bàn tái dan 1cm sau djch 
vi so luçmg 2.77 1 con; hrnrng dn 3 h dan tai  xà Hoà Phü thirc hin mô hInh 
nuOi gà mIa thucmg phâm theo hurng an toàn sinh hpc vâi so luqng 1.525 con. 
Thirc hin các dçct tiêu dc khr tràng môi trumg và tiêm phông väc xin trên da 
bàn huyn näm 20202.  NhIn chung, sO luçing dan gia sue, gia cam trên dja bàn 
huyn cci bàn phát triên on djnh3. Tiêp tiic triên khai Kê hoach phát triên chán 
nuOi nông h näm 2020g. Tiêp t11c phôi hcip vai Trung tam giông thüy san, 
Trung tam khuyên nông tinh kiêm tra, huàng dan ho trq cá giông cho các h dan 
dr an nuôi cá bang lông và ao ho tai  các xã: Ta Kreng, Ha Tây, Ta Nhin, Ta Phi 
theo kê hoach  vOn ho trg cüa tinh trong näm 2020. Xây dmg kê hoach phOng, 
chông bnh Dai  giai  doan  202 1-2025. 

- Vê thüy 4r1: Kiêm tra, xây drng kê hoich si:ra chüa, duy tu các cong trinh thüy 
lçii; tuyên truyên, vn dng nhân dan no vet thrçc 4,58 km kênh muong nhm dam báo 
cung cap nuc tuOi cho các loai cay trông trong müa khô näm 2020. Hoàn chinh phixcing 
an giá san phâm, djch vi.i cong Ich thüy lçri giai doan 2021-2026 trên da bàn huyn. Hoàn 
thành vic duy tu sUa chüa cOng trInh thüy lçi Ta Rung 1, thj trân Phi Hôa và Ia 
Sen, xà Ta Ka vád tong kinh phi thirc hin 550 triu dOng, hin các cong trInh 
thüy lcii trên dja bàn huyn hot dng on dijnh. 

- Gong tác phbng, chông thiên tai: Thrc hin tOt cOng tác phOng, chông 
tbiên tai, tIm kiêm ciiru nn; trrc 24/24 trong nhrng ngày mua bäo, gió lôc. Ban 
hành Kê hoch thu qu' thiên tai nàm 2020. DOng th?ii, tiêp t1ic triên khai kê 
hoich truy thu qu phông chOng thiên tai tü näm 2017, den nay dã thu duçic 
755.460.000 dOng. Rà soát, tong hçxp tInh hinh thit hi cüa các hO dan bj ánh 
huàng do thiên tai gay ra dê kjp thii ho trçi các hO dan khäc phiic thit hai,  On 
dnh cuOc  sOng5. Riêng trong dçit bão sO 9 vira qua trên dja bàn huyn có 759,78 
ha cay trOng cay trOng các loti bj thit h.i, 49 ngOi nhà cap 4, cOng trInh phi,i trçY 
cüa dan bj tOe mái mOt  phân, 8 cOng trinh khac bj ânh hu&ng. UBND huyn dã 

2 Hoàn thành 03 K hoch v sinh, tiêu dec, khr trüng, tang cong 506 lit hOa cht, tang din tIch phun 
tiêu dOc:  988.000 rn2  Hoàn thành 05 K hoch tiêm phOng vac xin trên dja bàn huyn näm 2020. Hoàn thành 05 
K hoch tiêm phOng vc xin trên dja bàn huyn näm 2020(LMLM type 0, A 02 dçt: 36.400 lieu, Dai  chO 02 
dçit: l.2501iu, THT trau bO: 10.100 lieu, kép (THT+PTH) và djch tà 1cm: 6.150 lieu, ) cho 14/14 xä, tM trân và 
Trung tGiong 4t nuoi Gia Lai, dat100%  KH. 

Tong dan gia sOc, gia cam toàn huyn: Dan trâu 930 con; Dan bO 19.826 con; Dan heo 26.433 con; 
Dan dé 1.669 con; Dan ong 11.650 dan; Dan gia câm150.000 con. 

" Dn thai dim hin t?i  dà hoàn thành 03 ham Biogas cho 3 h dan ti xã Nghia Hung, HOa Phü, ho 
trçl 02 con bà d%rc ging cho 02 h dan tai xa Chii Dang Ya và xa Ta Phi. 

Trong vi DOng xuãn 20 19:2020  trén bàn huyn näng nóng gay gt kéo dai dã xäy ra hn han ciic b 
mot so khu virc dia ban mot so xâ, thi tran, dien tich bi thiet hai 20468 ha cay lua nuac (then tich bi thiet hai han 70% la 
70,18 ha; diên tIch thiêt hal ut 30-70% là 134,5 ha); UBND huyn d ho trçi 274,86 triu dOng cho các h dan de khac 
phic hu quA thién tai. Trong tháng 5 trên dja bàn huyn cO con mtxa iOn kern theo lOc xoãy gay thia hai mt so nhà cira 
cüa nhân dan a dia bàn các xã Ha Tây, Ia Khiral,Chu Dang Ya. UBND huyn d xuât kinh phi tü nguon dam bão xa hi 
huyn d h trçi cho 02 h dan bj tc mái nhà vài so tiên 8 triu dOng; ngoài ra UBND xà Ia Khuo'l và Chi.r Dang Ya d 
h trcl cho các hO dan có nhà bj tOc rnái vài so tiën 5,5 triu dong. 
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chi dto LTBND các xã, thj trân huy dng các nguôn 1irc dê stra chtra 1i nhà, cong 
trInh phi trçY bj tc mái dê sóm on djnh cuc song; dông thai hoàn tat ho so dê 
xuât UBND tinh xem xét, ho trçi theo quy djnh. 

- V Chwong trinh MTQG xây dyng nông thôn mó'i: Tp trung kiêm tra, 
don dôc các xä day nhanh tiên d thirc hin các tiêu chi xây dimg nông thôn mi 
theo kê hoach 2020; xây dirng kê hoach  triên khai thirc hin trong 11am 2021. 
L.p h so, thu tiic d nghj cong nhân xä Hoà Phü dat  chuãn nông thôn mói nàm 2020; so 

tiêu chI nông thôn mOi dat  bInh quân!xà 1à15 tiêu chI/xã. Tp huân nâng cao 
näng lrc cho can b lam cong tác xây dmg nông thôn mcii tai  các xã näm 2020 
trén da bàn huyn ye chü truong, chInE sách cüa Dãng và Nba nuâc ye xây 
drng nông thôn mfi giai doan 20 16-2020 cho các xã: Hôa Phü, Chu Dang Ya, 
Ta Khuol. 

Trin khai các di,r an h trçy phát trin san xu.t da sinh k näm 2020 tai  11 
xA, thj trân vOi 11 dir an và 197 h tham gia; tOng kinh phi thirc hin 3.027,4 
triu dOng. Theo dôi, kiêm tra kiêm tra các Du an ho trq phát triên san xuât lien 
kêt theo chuôi giá trj gän vâi tiêu thii các san phâm cà phê, heo rung lai dà dugc 
UBND huyn phê duyt thirc hin giai doan  2019 — 2020; dé nghj Uy ban nhân 
dan tinh, Si nông nghip và PTNN, Van phông Nông thôn mth tinh xem xét 
diêu chinh danh mc dir an phát triên san xuât lien kêt theo chuôi giá trj gàn vOi 
tiêu th san phâm trong Chrnmg trInh m1c tiêu quOc gia xây dirng nOng thôn 
rnOi gia doan 2018- 2020 trên dja bàn huyn Chu Päh. Dê nghj Hi dông dánh 
giá, phân hang san phâm OCOP tinh, Si Nông nghip và Phát triên nông thôn 
tinh dánh giá, phân hang và cOng rihn 11 san phâm OCOP 11am 2020 cüa huyn 
Chu Pàh.6  Chap thutn chü truong thirc hin 06 Phucing an san xuât nông nghip 
theo tiêu chI trang trai  tOng hqp7. 

2. Vt lam nghip: Tiêp tiic phOi hçp ch.t ch vi don vj tu van thirc hin 
vic rà soát 3 1oi thng trên dja bàn, qua rà soát iai,  den thOi diem hin tai  din tich 
rimg và dat quy hoach  lam nghip trên dja bàn huyn là 41.3 12,42 ha8. Tong din 
tich giao khoán bâo v thng trên dja bàn huyn là 16.840,92 ha9. Thirc hin k giao 
nh.n din tIch ngoài quy hoach lam nghip cUa Dir an 661 Tây BAc Däk Doa ye 
cho UBND 02 xã: Ha Tây (348,34ha), Däk To Ver (1.620,69ha) dê quail l2. 

Tiep tic chi dao  các ngành chüc nang và UBND các xã, thj trân tang cuung triên 
khai các bin pháp phOng, chông cháy rtrng nên ttr dâu näm den nay không dê xây ra 
cháy rtrng (Giám 03 viii so vó'i cling k nàm 2019,); tang cuè'ng tuân tra, ngän chn 
các hành yj  phá rung, khai thác, 4n chuyên lam san trái phép; qua do, dà phát hin, 
xü l 11 vu yj  phm ye yân chuyên, tang trtr lam san trái pháplut (giám 11 vy so 
vó'i cling k nám 2019), tam  gitr 17,698m3  go các l°ai,  06 xe gän may d chê; pht 
tien 123,450 triu dông. Xây dirng Phucmg an quãn 1, si dirng dat dôi yâj diên 
tich 850,72 ha dat khOng có rung tai  xã Ha Tây. 

3. V tài nguyen và môi trithng: 

6  Gôm: Ca phé bt (Mybella Coffee); Phn hoa sia ong chüa ngh mat  ong,  Mat  ong dong trüng ha 
thâo, Ngü cc phn hoa dinh di.rOng, Trà tüi 1c dong trirng ha thâo, Tinh dâu Sà chanh My Sa, Tinh du trâu 
không bac  ha My Sa, Tinh dâu Long No My Sa, Mat  ong T-Bee, Ri.r9u dong trUng ha thão. 

Ci th: Ia Ly: 03 phtrang an, Ha Tây: 01, Chu Dang Ya: 01 vàxâ Nghia Hrng: 01. 
8  Trong do, rilng tti nhiên là 25.973,02 ha; rmg trông: 4.545,05 ha; dat chi.ra cO rimg: 10.794,35 ha. 
Các dcm vj chO rfrng: 16.840,92 ha; UBND cãc xà: 3.346,55 ha. 
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Hoàn thành cong tác kim kê dt dai, 1p bàn d hin trng si:r diing dt 
näm 2019 và 1p K hotch sir dicing dat 11am 2020 trên dja bàn huyn theo quy 
djnh; trin khai thu tiic dê thirc hin 1p Quy hoach  sü diing dat thai ki 202 1-
2030 và tam nhIn den näm 2050, Ké hoch sà ding dat näm 2021 cüa huyn; 
xây dirng h so diêu chinh giá dat (h so K) näm 2020 và näm 2021 trên da bàn 
huyn. Dàng k) nhu câu sir ding dat cüa Cong ty Thüy din Ia Ly ti xã Ta 
Kreng và thj trân Ta Ly dê bào v vüng phit c.n dQp Thüy din Ta Ly và Se san 3 
vói tong din tich 229.585 m2  (góm có cong trInh thiy diçn Se San 3 là 59.890 
m2  tgi xâ Ia Kreng và cOng trInh thiy diçn Ia Ly là 169.695 m2  tgi thj trán Ia 
Ly); To chCrc dâu giá thành cOng dé giao dat xây drng nhà a có thu tiên sir dung 
dat 11am 2020 ti 05 xã, thj trân vai tong so 175 lô dat vOl din tIch 35.769,375 
m2. Tong giá trj trñng dâu giá là 24.825.000.000 dông (chênh lçch so vài giá 
khài diem là 7.252.013.0 75 dOng). Xây drng Phtrcing an giao cho UBNID các xã 
quàn 1 qu5 dat chua giao, chua cho thuê, chua sir diing ti 12 xã trên dja bàn 
huyn vOi tOng sO 135 lô dat, tong din tIch 857,14 ha. Phê duyt và to chüc 
triên khai phuong an giài quyêt dat tai  khu vçrc 38 ha Nüi Dü, xã Ia Ka; triên 
khai xây dçmg và trInh UBND tinh Phuang an sr dicing dat dôi vó'i 4 18,57 ha cüa 
Cong ty cà phê 706 sau cô phân boa giao laj  cho dja phucmg quãn 1 (gOm 
311,06 ha dat tai xâ Ia Nhin và 107,51 ha dat tçii xâ Nghia HOa,); tiêp nhn 
1.969,03 ha dat Ban quân 1 d1r an 661 Tây Bàc Dãk Doa bàn giao ye dja 
phrnmg quân 1 (gOm 348,34 ha tgi xä Ha Táy và 1.620,69 ha tgi xâ Dák To' 
Ver). Dê nghj UBND tinh thu hôi din tIch 20.203,8 m2  cüa Cong ty TN}II-T 
MTV cao su Chu Pàh giao ye da phuang quàn l dê thirc hin quy hoch vào 
mlic dIch cOng cong (san 4n dng, khu vui chcii...) âà duqc phê duyt ti thj 
trân Phu Hôa (6.038,6 m2), và xà Hôa Phü (14.165,2 rn2); thu hOi din tIch 17,5 
ha dat cao su phIa Bàc duOng Nguyen Van Linh, thj trân Phü Hôa cüa 07 h gia 
dInh, cá than có dan tçr nguyen trà laj  dat. Cho thuê 42.600 m2  dat ti ciim COng 
nghip-Tiêu thu COng nghip Ta Khuol dé dau tu Nba may than hoat  tInh; giao 
9,2 ha dat cho Ban chi huy Quân sir huyn lam thao truOng bàn ti thj tran Phü 
Hôa. Tiêp nhân, bàn giao 947,5 m dat dà thu hOi cüa COng ty TNHH MTV 
xàng dau Bàc Tây nguyen cho UBND xã NghI'a Hung quân l theo quy djnh. 

Phê duyt Phuang an d bi thuOng, giao dt tái djnh cu cho 06 hO gia 
dIth, Ca nhân bj thu hOi dat phài di chuyên chO a dê thirc hin dir an duOng 500 
kV Dc sôi-Pleiku 2 (don qua dja bàn huyn) vOi 07 lô dat a (xa Hôa Phü 01 
hO-02  10, thj trân Phü Hôa 05 hO-05  10), tOng din tIch 1.225 m2  tai  thrOng Phan 
DInh Phüng, thj tran Phü Hôa. Chuyên mic dIch sr diing dat 125 truOng hqp vOi 
din tIch 255.430,3 m2. Ban hành 327 quyêt djth cho thuê dat trOng cay lâunäm 
vOi tOng din tIch 1290.394 m2. Hoàn thành cong tac do dc, 1p bàn dO dja 
chInh tti xã Ta Kreng, dã triên khai cOng tác dang k kê khai de cap GCN cho 
nhân dan duqc khoàng 2.800 hO sa. Tiêp tic l.p ho sa cho thuê dat tai  khu vrc 
585,6 ha dt thu hi cUa COng ty TNHH MTV Ché Biên Ho t?i xã Nghia Hung, den 
nay dã ban hành 128 Quyêt djnh thuê dat cho 128 truOng hçp vOi din tIch 90,37 ha. 

Hoàn thành cong tác bi thuOng, h trq và tái djnh cu các dir an: H chOa ct 
lü kt hgp phát din Däk Bla tai  xà Ha Tây; duOng lien huyn Chi.r Päh — Ta Grai — 
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Drc Co, Hm chi buy co bàn huyn Chu Päh tai  xã Chu Bang Ya'°. Tip tijc 
triên khai thirc hiên cong tác bôi thuông, ho trg và tái djnh cu dr an &thng day 
500kV Dôc Söi-Pleiku 2". Chi trâ tiên bôi thumg cho Cong ty TNHH MTV Cao su 
Chu Päh và bàn giao 05 ha dat cho UBND xâ Hôa Phñ dê m& rng nghia dja cüa 
huyn tti xã Hèa Phü. 

Xây dimg và trin khai K hoach  t chüc các boat dng hu&ng üng v môi 
tnre'ng'2. Xác nhn dáng k) Kê hoach  bàn v môi truè'ng 06 tru?ng hqp tai  các 
xã, thj trân: Phü Hôa, Ta Ly, Ia Nhin, Nghia Hung và xã Ta Khuol. Tiêp tiictãng 
ci1mg cong the quãn 1, kiêm tra, giám sat boat  dng khai thác khoáng san dé kjp 
th?ii phát hiên, xü 1 các sai phm; qua do phát hin 04 vi tn có dâu hiu khai khác 
khoáng san tai  xã Ta MG Nông và thj trân Ta Ly; tjch thu 02 may no và 30 m3  dá hoc; 
UBNID huyn dà chi dao  UBND các xã, thj trân tang cung cong tác kiêrn tra, xi1 1 
các hành vi vi pham theo dung quy dnh cüa pháp 1ut. Tiêp tçtc rà soát bô sung các 
vj trI, khu virc mO dat san lap dê tIch hçp vào quy hoach chung cüa tinh. Phôi 
hcTp vâi các sâ, ngành cüa tinh kiêm tra, giâi quyêt các van dê lien quan den van dê 
quân l, khai thác tâi nguyen, khoang san trên dja bàn'3. Don doe 9 doanh nghip 
duçic cap quyên khai thác khoàng san trên dja bàn huyn dóng gop kinh phi ho trçl 
xây dirng co' s& ht tang cho dja phuo'ng theo Bàn cam kêt dã cam kêt vri dja 
phuong. 

4. Ye Cong nghip-Tiêu thu cong nghip, quy hotch, xây drng, giao 
thông và khoa hçc cong ngh: 

a) Cong nghip-Tiêu th cOng nghip: 
Tong giá trj san xuât cong nghip-tiêu thu cong nghip giá so sánh 2010) ti dâu 

näm den nay dat  1.066,55 t dông (dgt 85,29% Kif và giám 1,34% so vO'i cling k5' 
nám 2019). Cuôi näm 2020, toàn huyn có 418 co' s san xuât cOng nghip — 
TTCN (tang 12 cci s& so vó'i näm 2019). Do anh huâng cUa th?i tiêt và dich bnh 

10 th: dr an H chira cat lii kt hçip phãt din Däk Bla ti xa Ha lay vOi tng din tIch dat thu hi 
d thirc hin d an 876.820,1 rn2; d an duing lien huyn Chu Pah — Ia Grai — Dirc Ca (doan qua d/a bàn huyn 
chu Páh) vOl thng din tIch 46.639,2 m2; Ham chi huy ca bàn huyn Chu Pàh ti xâ Chu Dang Ya vOl tOng din 
tIch 26.694,53 rn2  

Tong din tich bj ành huâng khoàng 543.293,69 m2  (gOm 18.483,7 rn2  dat thu hOixOy dyiig móng Iru 
cüa 53 h5 gia dlnh, Ca nhOn và 02 to ch&c; 524.809,99 m2  trong hành lang tuyen cza 272 hç5 gia dInh, cá nhãn 
và 02 to chic). 

12 Ngày nixOc the giOi 22/3, Ngày KhI tuqng the giâi 23/3, phong trào "Chong rác thai nhra" närn 2020, 
ngày Dai  di.rcing th giài, Ngày qu6c t da dng sinh h9c và ngày Môi trträng the giOi näm 2020. Lap dt và bàn 
giao cho UBND xà Ia Ka dê diia vào sü ding 33 be chira thu gom bao gói thuôc BVTV sau sir ding trén dja bàn 
xa Ia Ka theo nhu d an dirçic UBND huyn dà phê duyt. 

13 Phi hap Ol So TNMT, so van hóa, th thao và Du ljch kirn tra hin trng khu vi,rc khai thác 
khoãng san ti mO da granit Op lat cüa tp doàn DOc Long Gia Lai và rnO dat san lap tai  xã nghia Hung; giãi 
quyet Dan kiên nghj cUa tp doàn IXrc Long Gia Lai ye xin Gia hn mô dá granit Op lát tai  xà nghTa Hung; Phôi 
hap vOl SO TNMT, SO Xây dirng, Sa Cong thuong kiém tra, dánh gia ket qua thàrn dO khoang san ti mO cat xây 
dirng trOng dâu gia (theo Quyêt djnh sO 1090/QD-UBND ngày 25/11/2019 cza Uy ban nhán dan tinh Gia LaO 
cOa Cong ty TNI-11-I khai thác khoáng san và xây dung Tr9ng Nghia; Ph& hap vOl SO Tài nguyen và Môi tnxOng Va các 
Nganh cua tirih tham gia kién báo cáo tr( hzng thàm dO khoang san ti mO da xay dirng thi trân Ia Ly — Ia Phi trmnh tinh 
phê duyt ir krng theo quy dnh cOa Cong ty TNI-IH tai nguyen rnôi InrOng Hoang Long; Tham gia vOl SO Tài nguyen 
và Môi tnxOng và cac Ngành cOa tinh kiém tra hin trng de an xin thäm dO khoáng san cOa Cong ty TN}{H khai thác 
khoang san và xay drng Trong Nghia da trOng dâu gia theo Quyêt djnh so 1090/QD-UBNI) ngày 25/11/2019 cia Uy ban 
nhân dan tinh Gia Lai; Phôi hap vOl 50 TNMT kiêm tra dOt  xuât tinh hinh hoat dOng khai thác khoáng san rnO cat cUa 
Cong ty vinh Anh ti xa Ta Khtral; tham gia cOng vOl SO TNMT cm mOc ranh gidi mO dá bazan xây dimg ti xä Nghia 
Hung cOn Cong ty c ph.n Dai  doàn ket Tây nguyen. 
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Covid-19 nên giá trj san xut cong nghip - tiu thu cong nghip trên dja bàn nãm 
2020 & mt so ngành kinh tê k' thut dt thâp so kê hoch nàm và so vâi cüng 
kST näm 201914.  Huàng dan các tO chüc, doanh nghip, h có san xuât, kinh 
doanh trên dia bàn dang k tham gia bInh chçn san phâm cong nghip nông thôn 
tiêu biêu cap tinh 2020 và dâ ducc Hi dông bInh ch911 cap tinh dê xuât cap 
Giây chirng nhn cho 04/6 b san phâm tham du. Ciim cong nghip - TTCN 
huyn dã duçic cap có thâm quyên cho thuê hon 18,558 ha, t' 1 dat cong nghip 
dä cho thuê chiêm 48,04%. Hin tai,  Cim cong nghip huyn có 02 nhà may 
dang hot dng bInh thu&ng, 02 nhà may tam  ngmg  hoat  dng, 01 nha may 
dang xây dung và 01 nhà may chua thi cong xây dimg. UBND huyn dang tiêp tiic 
don dôc 03 don v dã di..rçic UBND tinh phê duyt chü truung dâu tr dx an khân truong 
hoàn thin ho so xin thuê dat trong Cim CN-TTCN huyn'5. Khào sat, 1ra chçn danh 
m1ic dir an khuyên cong näm 2020 và kê hoach näm 2021. 

H thông din nOng thôn trên dja bàn dam bão an toàn, t 1 h duçic sr 
dçing din dat  99% (tang 0,51% so vó'i näm 2019). Thu&ng xuyên theo döi tInh 
hInh triên khai thi cOng các cOng trInh din nông thôn trén dja bàn huyn; Phôi 
hçip v&i ngành din triên khai kê hoach  chông qua tãi näm 2020 nhäm dam bào nhu 
cau sir diing din phiic v1i san xuât, sinh hoat cüa nhân dan trên da bàn; thOa thun 
vj trI, hithng tuyên các cong trInh dâu tu xây dirng lu&i din bô sung näm 2020; 
dê nghj Cong ty Din 1?c  Gia Lai 1p kê hoach  di d&i du&ng din trung - ht áp 
d9c ben trái du&ng Hung Vuong th trân Phü Hoà dê dam bào an toàn luâi din 
và thuân tiên cho nhu câu xây dirng cOng trInh, nhà & cüa tO chüc, h gia dInh 
trong khu vrc. Tiêp tiic theo döi, nAm tInE hInh và giài quyêt các tru&ng hcp có 
däng k lap dt cOng trInh din m.t tr&i trên mái nhà, mái cOng trinh xây dçrng, 
qua theo dOi den nay có 31 to chuc, h gia dInh dA dâu tu dua vào 4n hành 31 
cong trInh din mt tr&i mái nhà v&i tong cOng suât lap d.t 5.093,52kWp. Thông 
báo cho các don vj dang k) thc hin bô sung kê hoach näm 2020 và kê hoach 
khuyên cOng nàm 2021. 

Thông that phuong an giài quyêt so cay cao su cüa ông Dinh Quang Hài nm 
ngoài hành lang DZ 220kV SêSan 3 - Pleiku có nguy co ngã do vào vào lu&i din cao 
áp. Giài quyêt dê nghj cüa Cong ty TNHH Ca phê HD Gia Lai ye hu&ng dan vj trI dâu 
tu nha may chê biên cà phé chat luqng cao. 

b) Quy hogch, xdy c4tng  và giao thông: 
Tiêp tiic theo dOi vic thâm djnh, phê duyt 02 Do an diêu chinh quy hoach 

chung xay dirng thj tran Phü Hôa và thj trân Ia Ly den näm 2030. Phê duyt 
thim vi quy hoach  chi tiêt xay drng mOt  phân trung tam xã Nghia Hung. Thông 
báo phm vi gi&i han  hành lang an toàn du&ng HO Chi Minh (QuOc 1 14) và 
Quôc 1 19D (Du&ng tinE 670 cU) dê cac don vj lien quan biêt, thuc hiên. Rà soat, 
diêu chinh, bO sung Chixong trInh phát triên nhà a tinh Gia Lai giai doan tir 11am 
2018 den näm 2025, tam thin den nàm 2035 và Kê hoach phat triên nEà & tinE 
Gia Lai các näm 2020, 2021 và giai doan 2022 - 2025 trên dia bàn huyn. PhOi 
hçip xin kiên cüa S& Xay dirng ye Nhim v11 - Dr toán Quy hoach chi tiêt xây 

'4 Nhu: sãnph&m ccikhf (giãm 10,87% so vâi 2019), gch Tuy nen (giãm 31,13% 50 vth 2019); gach 
không nung (giãm 94,64% so vài 2019).... 

15  Gm: Cong ty TNHH Song Dinh Gia Lai; Cong ty TNHH VEC Vit Nam, Cong ty Co phân Diên An Gia 
Lai. 
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dirng 1/5 00 Khu du ljch sinh thai, nghi ducng Ta Ly. Tip tiic theo dOi tInh hInh 
xây drng trên dja bàn huyn; cp 35 giây phép xây drng nhà a riêng lé và 04 
Gity phép xây dirng Cong trInh trang trai  nongnghip. 

Các cong trInh xây drng ca bàn trong kê hoach nàm 2020 (nguon von dau 
tu'phát trién,) uâc dn cui 11am 2020 có 91/91 cong trInh hoàn thành, t 1 giái 
ngân dat  98,78% KH; nguôn von s1r nghip dã có 25/25 dir án/công trInh hoàn 
thành, t' 1 giài ngân dat  100%. Tip tiic triên khai Kê hoach  thçrc hin duy tu, 
süa chfta các cong trInh dixang giao thông näm 2020. 

c) Khoa hQc cOng ngh: Tiêp tic theo dôi diên biên tInh hinh cüa 02 dir an dã 
trin khai nm 2019. Phê duyt 02 Di,r an üng diing khoa hçc và cOng ngh nm 
2020 (Dr an xây drng mO hlnh nuOi trOng và san xuát Dóng trling hg tháo tgi thj 
trdn Ia Ly và Dire an xáy dyng mO hInh san xuát dáu tây trOng trong nhà vôm tgi xä 
Nghia Hung); dOn dOc các dan vj clang k, 1p dé xuât dr an i'rng diing tiên b khoa 
hçc và cOng ngh cap huyn näm 2021... 

5. Thtro'ng rni và djch viii: Tong müc km chuyên hang hóa ban lé và doath thu 
djch vii t1r dâu nàm den nay ('giá hin hành) ithc dat  1.750,76 t) dOng ('tang 9,59% so 
vái cling 19) nám 2019 và dgt 98,6% KU,); nhIn chung, krçmg hang hóa dam bào 
cung-câu phiic vi nhân dan, giá ca hang hóa on djnh, không xây ra tInh trng 
thiêu hang, gäm hang dê tang giá. PhOi hcip Sâ COng Thuang tO chc lap tp 
huân kiên thüc an toàn thrc phâm cho 165 h san xuât, kinh doanh trên dja bàn 
huyn. To chüc kiêm tra Cong tác an toàn th1rc phârn tai  17 co sa kinh doanh 
thrc phâm trong dip  Tét Trung thu näm 2020, qua kiêm tra không có ca s& nào 
vi phm bj xi:r pht vi phm hành chInh. Don dôc, hithng dan xã Hôa Phü dua chq 
xà Hôa Phü di vào hoat dng. D5ng k thirc hin Chuang trInh xüc tiên thuang mai 
nàm 2021. 

6. Vê tài chInh, tin diing: 
a. Vê ngán sách: Thu ngân sách huyn hu&ng theo phân cap dn nay (khong 

kê frç cap, kêt dir, chuyên nguOn,) uac ducic 38,60 t' dông, dat 143,14% KH tinh 
và 13 8,02% KH huy&6  (giám 22,47% so v&i cling 19) nám 2019), Chi ngân sách 
huyn uac dat  473,64 t' dông, dat  129,39%KH tinh, 127,33% KH huyn ('tang 
7,96% so vài cling /9) nám 2019). NhIn chung, vic diu hành chi ngân sách 
dung theo tinh than chi dao  cüa Trung hang, tinh; dam bâo theo dung Nghj 
quyêt HDND huyn giao và các nhim vi khäc phic hu qua thiên tai, dam bào 
an sinh xã hi, an ninh quôc phOng. 

b. TIn dyng: Các ngân hang trên dja bàn huyn thirc hin t& các giài pháp 
ye buy dng von, ma rng tin diing dáp üng v vn cho nhân dan phát trin san 
xuât kinh doanh. Ngân hang NOng nghip và Phát trin nOng thOn huyn dã 
buy dng duçic 450 t dOng (tang 18,67% so vái cüng 19) nám 2019); tng dir 
nq cho vay tin diing 820 t5' dOng, trong d, nçi xâu chiêm 0,3%. Ngân hang 
chmnh sách xã hi huyn dã huy dng vn tai  dja phuang duçic 33 t' 300 triu 
dOng, tOng dixnçr 310,3 t dng, nq xu chim 0,17% tng dir nçi. UBND huyên dã 

16  Gm: Ca quan Thué: 14 t 063 friu dong dt 104,56% KH cüa tinh và HDND huyn giao. Thu tién 
sCr d%1ng dt: 6 30 t' 863 triu dong dt 257,19% KH cUa tinh giao và dat  52,79% KH huyn. Các dan vi, các x, 
thj trAn thu khãc ngân: 2 t3 857 triu dong, dt 187,98% kê hoach cüa tinh giao va HDND huyn giao. 
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chi dao  lirc luçing Cong an huyn phi hçip vó'i các ngành có lien quan tang cu?mg 
cong tác kiêm tra, xir 1 hott dng cho vay nng lãi trên dja bàn. 

A • • A • A A A 7. Ve phat trien kinh te tir nhan, kinh te tp the va tinh hinh thu hut, 
kêu gi dan tu': 

Tr du näm dn nay, dã cp md 162 giy chirng nhn dãng k h kinh 
doanh; thành 1p m9i 3 hqp tác xã và 24 doanh nghip. U'âc lu5 kê den cuôi näm 
2020 toàn huyn có 1.200 h kinh doanh (tang 9,79% so vol 11am 2019); 9 Hçp 
tac xã17  và 05 To hqp tác'8  và 144 doanh nghip dang hoat  dng. 

Tham gia kiên vOi các sO, ngành cüa tinh v 06 dir an thu hut d.0 tu 
trên dja bàn huyn. Ban hành Kê hoach  hành dng thirc hin Ngh quyêt so 
02/NQ-CP ngày 01/01/2020 cüa ChInh phü ye tiêp tiic thrc hin nhng nhim 
vii, giâi pháp chü yêu cãi thin mOi truOng kinh doanh, nâng cao näng 1rc c.nh 
tranh cüa huyên Chu Päh näm 2020. Xây dmg danh miic dir an khuyên khIch 
dâu tu vào nOng nghip, nông thôn cüa huyn giai doan  202 1-2025. Dê nghj SO 
Kê hoach-Dâu tu thu hôi Quyêt djnh chü truang dâu tu dOi vOi 02 dir an: "Khu 
san xuât nông nghip theo tiêu chuân htru co quOc tê" và "Khu nghi duOng sinh 
thai kêt hçp trOng trçt htru ca theo tiêu chuân quôc tê" tai  huyn Chu Päh, tinh 
Gia Lai cUa Cong ty TN}IH Biophap. To chirc Hi nghj gp mt doanh nghip, 
HTX, h kinh doanh näm 2020 vOl sr tham gia cüa khoàng 40 doanh nghip. 

8. Van hoá-xã hôi: 
a. Giáo dye - Dào 410: Toàn huyn hin có 45 dan vj truOng h9c'9  vOl 

19.905 hoc sinh các cap; trong do có 27 truOng dat  chuân quOc gia chiêm t$T 1 
60%; các dan v truOng h9c trên dja bàn dà tp trung thiic hin tot các bin pháp 
phông, chông djch Covid-19; näm hc 2019-2020, t 1 hçc sinh hoàn thành 
chucing trInh Tiêu hçc dat  99,81%, tT 1 hc sinh Tot nghip Trung hc co' sO 
nàm hQc 2019-2020 dat  99,7%. Phôi hçip to chirc tot k' thi tot nghip THPT 
nam hçc 20 19-2020 vói 63 1/635 thI sinh tham gia dithi20. Thành 1p Hi dông 
khoa h9c ngành giáo diic huyn, dcc và châm 303 dê tài. TO chIrc thành cOng 
Hi khOe Phü DOng cap huyn, tham gia Hi khOe Phü DOng cap tinh dat  24 
huy chuang các ba1  và xêp thu 7 toàn doàn. Huyn dã chi do ngành GD-DT phOi 
hçip vó'i chinh quyên dja phuang, các hi, doàn the huyn tIch cvc  thrc hin các giài 
pháp duy tn si so hc sinh, dc bit là yang sau, ving xa, ving dOng bào dan tc thiêu 
so. TO chOc các hoat dng huOng irng Tuân lê "Hoc tp suOt dOi nam 2020" vOi 

' Hap tác xA Nông nghip Vit Tin ti xà Ia Nhin thành 1p näm 2017; Hcip tác x Nong nghip Nghia 
Hang tai  xã Nghia Hang thành 1p nàm 2017; Hqp tác xA san xuât, thi.rang mai,  djch vp, du ljch nông nghip Ia 
Ma Nong t?i  xA Ia Ma Nong thành 1p nàm 2018, Hçop tác xà Nong nghip Sao Vit ti xà Däk Ta Ver; Hap tác 
xà Djch vi nông nghip Nghia HOa ti xA Nghia HOa; Hap tác xä san xuât nông lam thOy san Hông Hoàn t?i  TI 
Ia Ly thành 1p nãm 2019 Va Hap tác xà Djch vi,i nông nghip sâu riêng HOa PhO thành 1p nàm 2020;  Hcp tâc 
xà San xut, Thaang mi, Djch vi, Nong nghip Ia Ka; Hap tác xA Thaang mai  và Djch vi nông nghip CPA. 

18  Gm: T hap tác nuôi ong x Nghia Hang, To hcip tác xã nuôi ong x Ia Nhin, To hçp tác nuôi ong 
xà I-IOa PhO, T hap tac ct tu6t lUa lang Kênh, xà Nghia HOa và 01 to hap tác lien ket san xuât tai  xà HOa PhO. 

' Gôm: Mâm non: 16 tnrông (02 trirOng ta thic), Tiu h9c: 10 tnx&ng, THCS: 16 trithng (01 tnrYng 

THCS Dan tOc  Ni trO), THPT: 03 truang. 
20  Uy ban nhân dan huyn xut ngân sách 104.000.000 dng (Môt tram lé Mn triu &ng) cap cho 

Trixông Trung h9c phô thông: Mc Dinh Chi, Ia Ly, Trträng THCS Phm Hông Thai và Uy ban nhân dan các xä, 
thj trn d h trçY mt phn kinh phi cho các em h9c sinh CO hoàn cãnh khO khàn, hçc sinh ngirOi dan ttc thiêu so 
& dja bàn vOng sau, vüng xa, vting khO khãn tham gia kS'  thi tot nghip THPT quOc gia và ho trcl câc cim thi tot 
nghip THPT quc gia nàm 2020 trën dja bàn. 
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chU d "Chuyn di s thüc dy hçc ttp su& d?ñ"; chi dao  thirc hin nghiêm các 
quy djnh v thu-chi trong các dan vj trix?mg bce, tuyt dôi không dugc lam  thu. 
Tang ci.thng cong tác kim tra, quãn 1 hoat dng dy them, hc them trén dja 
bàn. Duy trI quán 1 t& vic dy và hçc các l&p tti Trung tam Giáo dçic nghê 
nghip-Giáo diic thu&ng xuyên cüa huyn. 

b. Van hóa, thông tin: Các xä, thj trn, dan vj dä t  chüc nhiu hoat dng 
van hoá, van ngh, th thao phiie vi các ngày i, Têt và to chüc thông tin, tuyên 
truyn vic thirc hin kê hoach phát triên kinh tê - xä hi, cac hoat dng chInh trj 
trên dja bàn, cOng tác phông, chông djch Covid-19, bach  hâu và các ngày Lê lan 
cüa dt nuac bang nhiêu hInh thirc nhu: cat, treo bang ôn, tO chüc xe ba tuyên 
truyn lu'u dng và t chüc chiu phim, van ngh phiic viii nhân dan21. Chi dao 
thrc hin Phong trào Toàn dan doàn kêt xây dmg di song van hóa näm 2020. U'âc 
cuôi nam 2020 toàn huyn có 98/109 khu dan ci.r dat  danh hiu khu dan cu vn hóa 
chiêm t l 89,91% trên tong sO khu dan Cu) dat 100% KH; 14.746/19.161 h gia 

dInh duçic cOng nhn gia dmnh van hóa (chiêm l 76,96% lrên tOng sO ho gia dmnh) 
dat 100% KH. To chücthành cOng Hi nghj tong kêt 20 näm thiic hin phong 
trào "Toàn dan doàn ket xay dimg diii song van hóa" giai doan  2000-2020. To 
chüc kiêm kê cong chiêng tai  14/14 xã, thj trân trên dja bàn huyn näm 2020, 
kêt qua toàn huyn hin con lixu gitr duqc 334 b cong chiêng vOi 4.999 chiêc 
(Trong do: 20 b3 chieng BaNa, 314 b5 chiêng Jrai, 2.447 chieng bang, 2.552 
chieng nim). 

Tip tiic trin khai thrc hin quàn l van bàn diu hành và si:r diing chft k) 
so den các phOng, ban, dan vj, UBND các xã, thj trân. Phôi hçp vâi Trung tam 
CNTT&TT tinh to chüc tp huân, huang dn sü diing các phân mêm dung 
chung eüa tinh cho 60 CB, CCVC cap huyn và xã. Kiêm tra, nhc nh& cáe ca 
sa kinh doanh djch vii kinh doanh dch vii van boa, boat dng van boa; ca s& 
kinh doanh internet trên dja bàn thirc hin dung theo quy djnh cUa pháp lut22. 

T chirc thành cOng "Tuin lê Hoa Dii Quj)-Nái lü'a Chit Dang Ya niim 
2020" thu hut khoáng 80 nghIn luçt khách tham quan, thithng ngon; to chüc khâo 
sat 5 diem dr kiên xây dung ho sa di tIch trên dja bàn huyn23; xây drng K hoch 
1p hO sa di tIch Nba bia tuang nim 1it s xã NghTa Hung. 

To chüc các boat  dng th dçic, th thao cp huyn và tham gia các Hi thi, 
hi thao do tinh tO chüc24. Chuân bj ni dung, diêu b th chüc Hi thi Th thao 
ma rng huyn Chu Päh nam 2020. 

21 Thirc hin c&t treo 1.276 hrcit bang ron, khu hiu; in, ké v và lam mOi 1.183m2 panO; 809m2  khu 
hiu phuàn và 270 thm trii phràn; cam 1.290 krct ci các 1°aj,  3.000m th day nhân các ngày 1 va các su kiên 
cüa dja phuang. 

22 DOi kim tra lien ngành Van hóa-Thông tin huyn dã tiên hành kiêm tra, nhäc nh 08 c so hru trO, 
12 ci sO kinh doanh karaoke, 03 ca sO quáng cáo, 04 cci sO buôn ban bang, dia, 20 diem kinh doanh djch vi 
internet, trO chcii din tO cOng cong... thirc hin ding theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

23 Gôm các diem: Nhà bia tiiO'ng nim (Ia Phi), Ngôi m chung (Nghia Hung). Nüi Icra Chtr Dang Ya (xa Chtr 
Dang Ya), NUi Chu Pao (xà Ia Khusoi). 

24 Di.ra 31 VDV tham gia Hi thao các dan tOc  thiu s huyn Chir Päh näm 2020 tham gia thi du 0 5 b 
mon. Kt qua xp thO Ba toàn doàn; thành 1p doàn vv tham gia giái vô djch TEAWONDO, vovINAM, giãi 
bong dá thiu niên nhi dng tinh Gia Lai; tham gia hOi  din Ngh thut Quân chOng tinh Gia ai lAn thO II näm 

2020, k& qua dt giái Ba toàn doàn. Thánh 1p Doàn tham gia HOi  thi tuyên truyn viên liru dung tinh Gia Lai; 
Lien hoan Phát thanh-truyn hinh tinh Gia Lai IAn thO X nam 2020. 
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Trung tam Van hóa-Thông tin và The thao dã tip phát 5.807 giè truyn 
thanh, dài FM, tip phát lai  6.162 gi truyên hInh, biên tp hem 167 chuang trInh 
thi sir dja phuang, 1.416 tin, bài phát song trên dài tinh và dài huyn. Däng tài hem 
350 tin, bài trên Trang Thông tin din tü cüa huyn. 

c. Yt dan s và kEhoçzch hóagia dlnh: 
Các co s& y t trên dja bàn huyn dã lam t& cong tác phOng, chng djch 

bnh, chäm sOc süc khOe ban dâu, nâng cao chat luçmng khám, diêu trj bnh cho 
nhan dan, trong nàm 2020 dã khám, diêu trj cho 5734 h.rçmt ngumi25; tong so bnh 
nhân mac sot xuât huyêt là 130 bnh nhân (giám 48% so vó'i cling Icj) nám 2019,); 
thirc hin tiêm phOng các l°ai  vàc xin phông bnh truyên nhiêm thuc Chi.rang trInh 
y tê Quôc gia dü lieu cho 1.607 tré; khám, diêu trj và cap thuôc cho 206 truông hcmp 
bj mAc các bnh phong, lao, HIV, tam than. Tiên hành kiêm tra an toàn thirc phâm 
tai các co s kinh doanh thirc phâm trên dja bàn ducmc 49 co s; phát hin, nhAc nhâ 
15 ccm scm. Xây drng và triên khai thrc hin Kê hoach truyên thông dam bào an toàn 
thirc phâm trong tháng hành dng vi An toàn th?c phâm nAm 202026. 

V cOng tác phOng, chng djch bnh Covid-19: Hin tai,  trên da bàn 
huyn chua ghi nh.n tru1ng hçmp mAc Covid-19; UBND huyn dã t.p trung chi 
dao các phOng, ban, don vj, UBND các xã, thj trân tp trung triên khai thrc hin 
các bin pháp phOng, chông Covid-19. Tang cuông giám sat chat chë nguYi di tir 
vüng djch trim ye dja phucmng. Qua rà soát, thông kê tr ngày 0 1/7/2020 den nay trên dja 
bàn huyn hin có 621 nguOi di tir vüng djch tê tr0 ye dja phucmng. 

V djch bnh bach  h.u: Tir ngày 03/9/202 0 dn nay trên dja bàn huyn dã 
ghi nhn 9 ca mAc bnh Btch hâu tii 7 xã, thj trân27. Hin djch bnh bach  hau  tai 
các xã trên dã co bàn duc dp tAt. 

Cong tác dan s-k hoach hóa gia dInh duçmc dy manh;  tAng cuông tuyên 
truyen các chü tri.rong chInh sách cüa Dáng, pháp lut cüa Nhà nuóc ye dan sO den 
toàn the nhãn dan. Cung cap kjp thi, day dü các diing ci1 tránh thai phi lam sang cho 
các dôi tuçlng. T 1 tAng dan so tir nhiên giám con 1,13% (giâm 0,88% so vt/i 
nAm 2019). 

d.Xdhi: 
Thirc hin day dü các chê d dOi vOi các dOi tuçmng chInh sách, nguOi ngheo, 

nn nhân chat d)c Da cam/Dioxin; các lang dOng bào dan tc thiêu sO d.c bit khó 
28; to chüc thm hOi các gia dInh NCC cách mng, viêng các anh hing Lit s5' tai 

cOng trInh ghi cong các anh hiing lit s5 nhan djp Têt Nguyen dan, Ngày Thuong 
binh-Lit 27/7/2020; cap phát dng, dày dü, kjp thO'i tiên ho trçm Têt cho can b, 

25  Ci th& Tai  Trung tam th huyn 3 1.523 hrçit ngir&i; y t x 24.211 hiçit ngi.rô. 
26 treo 22 bang rOn, khâu hiu tai  thj trân Phü HOa và Tram Y tê các xA; di.ra 6 tin bài, I phong sir 

trén h thng ba truyn thanh, dài FM cüa huyn. 
27  Gm: 01 ca a lang Bloi (thi trn Ia Ly), 01 ca a lang Kép 2 xä Ia Mci Nong, 02 Ca a lang Krái (thj 

trãn Phü Hoa); 01 ca r lang Bang (x Ia Nhin), 01 ca a lang Kte (xä Ia Phi), 02 ca a lang Broch (xà Ia Khiial), 
lang Bôi (xà Hoà Phü). 

28  Gia han  764 the Bão hiêm y té cho dôi tirqng chInh sách näm 2020 Va cap the bão hiêm y tê mài cho 
02 di tl.rcmg theo Quyt djnh 49. Dê nghj tinh xem xét, giài quyét chê di mai tang phi cho 28 dôi tiiçrng chinh sách 
ngi.thi cO cong dà tix trân và giài quyt ch d th cUng cho,35 di ttxqng than nhân chü yeu lit s; Quyet djnh 
hithng trçl cp xã hi cho 66 di tl.rang BHTX và ngimg trçl cap xà hi, huang mai tang phi cho 19 dôi tung; quyêt 
dnh cho hu&ng trçl cp sinh hoat hang thang cho 01 ngh nhân iru tO. Chi trà kjp thOi ché d chinh sách cho 3.3 57 
di tuvng, trong dO bão trçi xä hi 2.415 ngtthi, chinh sách ngixOi cO cOng là 942 nguôi. 
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cong chüc, viên chüc, di tuçlng ht.ru tn, qua cüa Chü tjch nuâc, cüa tinh, huyn, các 
doanh nghip, các nhà hâo tam cho gia dInh chInh sách, nguài nghêo vi tong kinh phI 
gn him 3,25 t dng29. Tip nh.n và t chirc cp phát 94.080kg g.o cüa ChInh 
phü cho 1.622 h vi 6.272 khu có nguy c thiêu dói trong dip  Têt Nguyen dan 
vagiáphtnäm2020. * 

Lp danh sách 14 dôi lirclng di diêu duoiig ngoài tinh; 1p thU tiic, ho sci dê ngh 
truy tng danh hiu mc Vit Nam Anh hUng cho 7 tnr1ng hçip tai  xã Ia Ka. Däng 
k3 xây d%rng, sUa chüa 44 cn nhà cho 44 nguôi có cong vâi each mng theo Quyêt 
djnh s 22/QD-TFg vi kinh phI 1,470 t dông30. Ban Quãn 1 Qu5 Den o'n dáp 
nghia huyn h trçi xây dirng nhà a cho 01 dôi tixçing chInh sách ngi.thi có cong khó 
khän v nhà a ti xã Ta Kreng vói so tiên 50.000.000 dông. 

Xây dimg và trin khai k hoach thirc hin cong tác giâm nghèo bn verng 
näm 2020; theo Nghj quyt cUa HDND huyn trong 11am 2020 huyn phân dâu t) 1 
h nghèo giâm 2,5% tra len so vói näm 2019, tuy nhiên theo chi tiêu tinh giao tr  1 
ho nghèo cUa huyn phâi giàm 3,1% so vói näm 2019; do ãnh hu&ng cUa djch bnh 
Covid-19, bach  hâu, giá Ca CáC mt hang nông san chU hrc giãm, thiên tai... nen dà 
ành hu&ng không nhO den vic thc hin cong tác giâm nghèo cUa huyn; theo kt 
qua rà soát den cuôi näm 2020 tong so h nghèo trên dja bàn huyn giãm con 1.218 
h, chiêm t$r 1 6,06%, dat  89,21% KH tinh, 107,76% KH huyn (giám 2,51% so 
vó'i nàm 2019). H trci, dng viên kjp th&i cho 12 h gia dInh gp thiên tai, rUi ro 
trong cuOc song vói tong kinh phi 81,7 tniu dông31. Phôi hçip vai Cong ty Co phân 
tiên b QuOc tê (AIC) trao ttng 12 may ho trq cho nguai khiêm thj thuc h nghèo 
cUa huyn. Phôi hçp vOi Ngân hang NOng nghip và phát tniên nOng thOn huyn h6 
trg xay drng nhà & cho 2 dôi ti.rcing hO nghèo & xã HOa PhU va Ha Tây v&i so tiên 
100.000.000 dông. 

Xây dirng m&i, sUa chüa nha & cho 11 h nghèo theo Quyet djnh so 

33/2015/QD-TTg cUa ThU tuóiig Chinh phU vói thng kinh phi 466 tniu dng, 
trong do von vay Ngân hang ChInh sach xã hOi  275 tniu dng. Lu k tU 
dâu chuGng trInh (tU nàm 2016) den nay dã xây dirng m&i, sUa chüa duçic 
249/545cän nhà & cho cac hO nghèo vâi tong kinh phi 12,901 tS'  dng. 

ye vic chi trà kinh phi ho trq cho các dOi tixqng bj ãnh huO'ng b&i djch 
Covid-19: Den nay, dã chi trà xong cho 21.673 ngu&i122.913 ngu&i có cOng v&i cách 
mng; dôi tuçing BTXHI, hO nghèo, cn nghèo vói tOng kinh phI 18.401.500.000 ding 
và 967 ngu&i lao dng ban ye so và lao dng không giao k& hçp dng v&i s 
tien 964.000.000 dông; 23 hO kinh doanh cá the sO tiên 30 triu dng. D nghj tinh 
xem xét, giâi quyêt bO sung trçi cp dcit 2 cho 220 nguôi là lao dOng  khOng giao 

29 T chCre ving các anh hông Iit sS' ti các cong trInh ghi cong trén dja ban; thàm, tng qua các ca quan lam 
nhim vu Tat; cp phát d&y dO, kjp thdi tin h trçl Têt cho can b, cong chdc, vien chdc, di tuvng him tn, qua cOa 
ChO tjch nude, cUa tinh, huyn, cOc doanh nghip, các nhà hào tam cho gia dInh chInh sách, ngudi nghèo vOi tng kinh 
phi han 3,25 t dng. Phong trão T& vi ngirOi ngho và nn nhân cht dc da cam Xuân Canh T9 2020 d vn 
dng, quyên gOp duc 7,5 t dOng. 

° Gom; Xây mdi 22 can, sda cha 22 can. 
31 Ci th: 02 h gia dinh bj cháy nhà tai  xa Ha Tây và Ia Mci Nông; 02 hO gia dinh bj tc mái do mua 

bAo ti xa HOa Phd và thj trn Phd HOa; 03 hO gia dInh khó khän CO trO em bj duôi nude, 02 gia dInh cO tré bj 
xâm hai  tInh dic, 01 gia dinh CO tré em bj bnh hiêm ngheo; 01 dOi rtrçing hO cn ngheo bj tai nn giao thông xA 
Ia Nhin vdi s tin 2.700.000d và 01 gia dinh tré em bj td vong do du6i nude xa Chu Dang Ya s6 tin 
5 .000.000d. 
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kt hqp dng trên dja bàn huyn theo QD 1 5/QD-TTg vri s tiM 220.000.000 
dông và 20 h kinh doanh cá the trén dja bàn huyn vi so tiên 2.000.000 dông. 

Tip tiic theo dOi, nm tInh hInh các cong ty den tu van, tuyên diing lao dng 
trên dja bàn huyn di lam vic a nuâc ngoài Co thai han32;  tuy nhiên do ành hu&ng 
cüa djch bnh Covid-19 nên tir dâu näm den nay trên dja bàn huyn van chua có 
lao dng tham gia xuât khâu. Triên khai kêhoach dào tao  nghê cho lao dng nông 
thôn nàm 2020 vai tong kinh phi 500 triu dông dê ma 7 lap dào tao  nghê cho 184 
hoc viên. Hoàn thành viêc diêu tra tinh hInh biên dng thông tin Cung, câu lao 
dng trên dja bàn huyn. 

Phôi hçTp vai Sâ Lao dng-Thuang binh và Xã hi và VTV24 ghi hInh 
Chuang trInh "Cap là yêu thwmg" tai  lang Kon Màh, xä Ha Tây. ChQn 05 dôi 
tucmg tham dr Hi nghj biêu duong là dOi tuçYng tré em mô côi có hoàn cành 
khó khän và nguai bào trg tiêu biêu näm 2020. Xây dimg và triên khai Kê hoach 
tO chüc các hoat dng nhân Tháng hành dng vi tré em näm 2020; theo do dã 
t.ng 140 xuât qua cho 140 tré em có hoàn cành khó khãn vâi tong trj giá 28 triu 
dOng. Ban hành Kê hoach triên khai thçrc hin Dê an 4n dngnguôn lirc xä hi 
h trçl tré em các xà dtc bit khó khän thuc yang dan tc thiêu sO và mien nüi 
huyn Chu Pàh và Kê hoach  hành dng phông chông bao  hrc, xâm hai  tré em trén 
dja bàn huyn giai don 2020-2025; Phôi hcp S Lao dng-Thuang binh và Xã hi 
tO chirc tp huãn nâng cao mô hInh kêt nOi, chuyên giri, tim gia dInh chm soc thay 
the cho các dOi trrçing tré em bj xâm hai  hoc có nguy co bj bao  hrc, bóc 1t, bO rth 
Va tré em có hoàn cành dtc bit tai  xã Nghia HOa Va xã Ta Ka. Trao tng 10 xuât hçc 
bong tong trj giá 10.000.000 dông do Sâ Lao dng-1'B&XH cap cho 10 tré em có 
hoàn cãnh khó khän vuxm len trong h9c Va. 160 phân qua voi tong trj giá 48 triu 
dOng cho 160 tré em lang Bang, xã Ta Nhin nhân dip  khai giàng 11am h9c mâi. To 
chüc các hoat dng vui Tét Trung thu Va tang qua cho tré em có hoàn cânh khó 
khän vai tong kinh phi 318,254 triu dOng (cap huyn 42 triu dóng, cap xâ 
276,254 triu dóng,). TO chirc Hi nghj dOi thoai gifla dai  biêu HDND huyn vth 
tré em nãm 2020. 

d. Dan 43c, ton giáo: 

- Các chuong trInh, chinh sách dan tc duçc UBND huyn quan tam chi dao 
triên khai thirc hin kjp thai, cij the: 

- Vê chwo'ng trinh 135: DOi vai hp phân dâu tu co sa ha tang, den nay 
dã có 15/18 cOng trinh hoàn thành, tOng kinh phi dâu tu 10 tST 001 triu dông33, 
Dang hoàn thin ho so, thu tVc  dê triên khai duy tu báo duO'ng 05 cOng trInh vai 

tong kinh phi 732 triu d0ng34, den nay dä có 04 cong trinh hoàn thành, 1 cong 
trInh dang thi cOng; uOc den cuOi 11am tT l giâi ngân dat  100%. DOi vói hqp 
phân h trq phát triên san xuât: Kê hoach  von giao 3.027 triu d0ng35, den nay 

32  Càc cOng ty hin dang tix vn tuyên diing lao dng trén dja bàn huyn di lam vic a nixàc ngoài: Cong 
ty Bào Son, Thun An và Cong ty CP Hçp tác lao dng Quôc té VINACO, Cong ty CO phn du ti.r và Hçrp tác 
Quôc tê Thang Long. 

Trong do ngân sách trung trong: 9 t 009 triu dOng, ngân sách tinh dôi ing là 900 triu dOng, huy 
dng nhân dan dOng gop 92 triu dOng. 

Trong do ngân sách trung irong 666 triu dOng, ngân sách tinh 66 triu dông dang k duytu. 
Trong dO ngân sách trung ilong: 2.405,0 triu dOng, ngân sách tinh dOi Ung là 240 triu dOng, von 

huy dng nhân dan dong gop 382,4 triu dOng. 



14 

11/11 xa, thj trn dã hoàn thành dir an, dang thirc hin cong tác thanh quy& toán 
theo quy djnh. Hçip phân nâng cao nàng lirc cong dông den nay dã to chirc duqc 
08 lop vâi tong so h9c viên là 328 h9c viên, dt 100% KH. Lp danh sách 8 thôn 
tri.râng di tham quan mô hInh, h9c tp chia sé kinh nghim thuc Chuang trInh 
135 nàm 2020. Tip tyc nm bat tInh hInh dii sôngvà nâng cao hiu qua hot 
dng cüa ngithi có uy tin trong dông bào dan tc thiêu so trên dja bàn huyn; to 
chirc thäm ttng qua cho ngui có uy tin nhân dip  Têt Nguyen dan Canh T 2019 
viii tong kinh phi 36,5 triu dông. 

- Vt chmnh sách cap không thu tiên các mt hang chInh sách nám 
2020: Dã tng hçip danh sách 149 h nghèo dông bào DTTS ducic ho trcc bô cái sinh 
san, phân bón NPK và 9.732 h DBDTTS vi 46.502 nguii dng k câpmuôi Tot 
gi:ri Ban Dan tc theo quy djnh. Ban hành Kê hoach triên khai thirc hin Kêt 1un so 
65-KL/TW cüa Bô ChInh trj ye tiêp titc thrc hin Nghj quyêt sO 24-NQ/TW cüa Ban 
chap hành Trung hang Dâng khóa IX ye cong tác dan tc trong tInh hInh mâi. 

- Tiêp tic theo döi, näm bat tInh hmnh sinh hoat cüa các ton giáo trên dja bàn; 
các giáo dan và tin do ton giáo sinh hot on djnh, chap hành dung chU trilong, chInh 
sách cUa Dãng, pháp luit cüa Nba nrnyc. Dâ yêu câu các cci s& ton giáo trên dja bàn 
huyn không t chCrc các hot dng ton giáo tp trung dông ngu1i dê kiêm chê, 
kiêm soát có hiu qua sir lay lan, ng phó vâi djch bnh Covid-19. Thành 1p 3 
doàn thãm, chüc müng các Tang, ni, Pht t1r nhân dip  Di lê Pht dan Pht ljch 
2564-Duang ljch 2020; tham gia kiên thông nhât thành 1p  Chüa Phithc Thành 
ti xã Ia Nhin. Kiêm tra, giài quyêt van dê lien quan den vic si:r diing dat và xây 
dmg trái phép ti Giáo xü Ngô San, xã Chu Dang Ya. 

9. Linh vtrc nôi chInh: 
a. Véquócphông: 
Duy trI thrnrng xuyên chê d trirc ban, tr1rc chién, san sang chiên dâu tr 

xã den huyn. Chi dio các xã, thj trân bO trI 1irc luçing tuan tra, kiêm soát dja 
bàn; cac phông, ban chuyên mon thic hin che d trrc, nàm tInh hInh; buy dng 
các 1rc hxng chOt chn sn sang xü 1 khi có tInh huOng xâu xày ra. To chüc 
don tiêp 116 dông chi h s' quan-binh s' xuât ngü näm 2020; giao quân dü 132 
thanh niên, dt 100% chi tiêu tinh giao. To chüc khám sa tuyên siirc khoé nghia vii 
quân sir, xác minh chinh trj, dao  due cong dan dü dieu kin nhp ngü nàm 2021. 
Hoàn chinh 33 b ho sa tuyen sinh cho thI sinh dir thi vào các trumg trong quân dci. 
Ban hành Quyt djnh thành 1p  Ban chi dio khu virc phông thu huyn và xây 
drng kê hoach  PhOng thu dan sr huyn; Hrnng dan tuyên sinh quân sr näm 
2020 cho các em h9c sinh thi tuyên vào các tru?mg trong quân di (den nay hoàn 
chinh 34 bç5 HS). TO chüc thành cOng Di hi Dàng üy Quân sirhuyn và Di 
hi Dâng b COng an huyn lan thcr VIII, nhim ki 2020-2025. To chirc hçp xét 
duyt chinh trj cong dan san sang nhp ngü nam 2021; to chüc mu lop bôi 
duO'ng kien thuc quôc phOng an ninh cho 360 thanh nien theo dung ke hoch. 

b. An ninh chInh tn và trát ti an toàn xâ hói: 
- An ninh chInh trj: Các 1irc luçing chüc nang thiiOng xuyen phôi hçip tuan tra, 

kim soát; tiêp tiic dâu tranh, áp dicing các bin pháp ngän chn, quân 1 ch.t chê các 
dôi tuqng cam dâu, cOt can FuirO, "tin lành Dêga". Phát hin 2 diem nhóm có dâu 
hiu nhen nhóm phiic hôi LULRO, "TLDG", 02 vii phát tan tài lieu Pháp luan cong. 
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NhIn chung, tInh hInh an ninh chInh trj, trt tir an toàn xã hi trén da bàn huyn Co 

bàn n djnh. 
- Cong tác dam báo trgt tz an toàn xâ h)i: UBND huyn tiêp ttic chi do các 

ngành chüc nng trin khai th?c hin quyêt 1it cong tác dam bâo trt tçr an toãn xã 
hi, tiir du näm dn nay dà xáy ra 31 vi phm pháp hInh sir (tang 4 vy so vói cling 
Ic)) 2019), trong do ti phm trm cap tài sam chiêm t)) 1 iOn (15/31 vy); 06 vii phm 
pháp ye ma tüy "báng so vâi cling kj) 2019); 24 V%i phirn pháp kinh tê, môi truOng 
('tang 4 vy so vài cling Ic)) 2019); 17 vi tai nan  giao thông 1am 09 ngui chêt, 11 
ngui bj thuong (giám 03 vy, 05 ngzthi chêt, 03 ngu'ài bj thzto'ng so vài cling k) 
2019); Qua tun tra, kiêm soát tr.t tr an toàn giao thông dã phát hin, xü 1 2.869 
trithng hçip vi phim quy djnh ye an toàn giao thông duOng b, so tiên 1,232 t dông; 
tam gi 05 xe ô to; 860 xe mô to, 1.964 giây t các loai; tuOc giây phép lái xe có thai 
han 66 truOng h?p. 

c. COng tác tztpháp: To chirc 180 luçit tuyên truyên, phô biên các qui djnh ye 
pháp 1ut cho 13.141 ngu&i và cap phát 2.3 13 tài 1iu, t roi cho co sO. Giãi quyêt 
1.628 truè'ng hçip dang k khai sinh, 587 tru?mg hçTp kêt hôn, 323 truOng hçip khai 
ti:r; 745 truOng hçip xác nhn ye h tjch khác. Chimg thrc sao y bàn chinh 12.629 
tru6ng hçip; 1.700 trueing hçip chüng th?c hcip dông các loai. Tiêp nhn và hOa giãi 
thành154/169viivic. 

d. COng tác tiép dan, giái quyêt dan, thu- khiéu ngi, tO cáo cia cOng dan: tilt 
dâu nàm den nay co quan tiêp dan cüa huyn dã tiêp 133 luqtll46 ngu?ii ('tang 20 
lu'çit/26 ngtrài so vái cling Ic)) nám 2019); tiêp nhn 69 don cilia cOng dan36  (tang 
14 dan so vOi cüng kS'  11am 2019); dã giãi quyêt xong 35 don thuc thâm quyên; 
dang giãi quyêt 01 don, chuyên 30 don không thuc thâm quyên den co quan có 
thm quyn giãi quyêt; luu 03 don kiên nghj (trüng don). 

Phê duyt kê hoach  thanh tra näm 2020 vOi 6 cuc thanh tra. Dn nay, dang 
tiên hành 04 cuôc thanh tra (03 cuc theo ke hoach và 01 cuôc dot xuât); dã ban 
hành kt 1un thanh tra 03 cuc, yêu câu thu hôi 74.970.444 triu dOng np vào 
ngân sách nhà nuOc; kiêm diem rut kinh nghim dôi vOl 13 tp the, ca nhân dê 
xãy ra vic chi sai quy djnh. Dang tiên hành 01 cuc thanh tra vic quãn 1, silr 
dçing các nguOn kinh phi, cOng tác dâu tu xây dirng tai  UBND xã Ta Kreng. Qua 
thanh tra, tr kiêm tra nôi n, rà soát không phát hin v1i vic tham nhüng. 

d. COng tác ni vy: Thirc hin dy dü, kjp thOi các ch d chInh sách di vOi 
can b, cong chi'rc, vien chüc, ngui lao dng37. Cong tác to chüc can b duçic thirc 
hin theo dung quy djnh38. Thirc hin chê d tinh giàn biên chê theo Nghj djnh so 

108/2014/ND-CP cho 18 can b, cOng chüc, viên chilrc các phOng, ban chuyen mOn, 
don vj sir nghip và UBND các xa, thj trân39. Phân bO 79 biên chê hành chInh cho 

Gôm: 02 dan t6 cáo, 01 dan khiu nai,  66 dan kin nghj, phán ánh. 
37Nang hrcmg, nâng lirang trizOc thai han,  phi cap thâm niën viiçit khung cho 35 cong chic, vién chirc 

(nâng hrang 29, nâng Itrcng trtrâc th&i han  01, phi cap thâm niên 05) và 74 can bô, cong chrc cap xa. Giãi quyêt 
cho 20 cong chic, viën chc gião viën các tnrO'ng Tiêu h9c, Trung hpc ca sâ, Tiu hc và Trung h9c ca s&; 07 
can b xä nghi him dé htr&ng chê dO BI-I)(H. 

38  Bô nhim, bô nhim 'at,  diêu dQng và bO nhim dôi vài 43 CBCCVC (bO nhiern 2, bo nhim lai 27, 
diu dng và b nhim 07); Bô nhim và xêp lirang cho 09 cong chüc, viên chüc trOng tuyên k' thi nâng ngach 
CCVC näm 2019. 

Gm: Phông ban chuyên môn: 01 nguOi, Các dan v sir nghip: 15 ngi.rii; UBND các x, th trân: 02 
ngrY. 
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các phông, ban chuyên mon và 1.041 s luçing ngu?ñ lam vic cho các dcm v sir 
nghip thuc huyn theo dung quy djnh. Tiêp nhn, tuyên diing và xét chuyên 01 
vien chüc Trung tam Dch vii Nông nghip vào cong chrc các phOng ban 
chuyên môn; Tiêp nhn 07 viên chCrc ye cong tác tai  các dan vj sir nghip trên 
da bàn huyn (sy' nghip giáo duc 06, sy' nghip khác: 01). Ban hành Ke hoch 
tuyên dung viên chüc vào lam vic trong các dan vj sr nghip ngành van hoá-
thông tin và ngành giáo diic-dào to huyn näm 2020. Phê duyt diêu chinh bô 
sung quy hoach can b quàn 1 các dan vj tnthng h9c giai doan  2016-2020. 
Hoàn thành Phuang an bô trI, sap xêp cong an chInh quy dam nhim các chirc 
danh cong an xà, den nay 14/14 xâ, th trân dugc bô trI Tnthng Cong an xä 
chInh quy, trong do có 4 xã có them Phó Côngan xã chInh quy (Ha Tây, Däk To 
Ver, Ia Kreng, Chu Dang Ya). Phê chuân mien nhim và bâu bô sung 27 Chü 
tich và Phó Chü tich UBND xâ (10 Ghi tjch, 17 Phó Chi tjcli,); phê chuân kêt 
qua min nhim và bâu bô sung 16 Chü tjch và Phó ChU tch HDND cap xã; 
hoàn thành vic bô trI sap xêp cOng an chInh quy ye cOng tác tai  các xã, th trân 
Quyêt djnh so 33/QD-UBND ngày 3 1/01/2020 cüa UBND tinh Gia Lai ye vic 
phê duyt "Dê an diêu dng Cong an chInh quy dam nhim các chüc danh Cong 
an xã trên dja bàn tinh Gia Lai". Xây drng Dê an giài the PhOng Y tê và chuyên 
chiirc näng quân 1 nhà ntthc ti'r Phông Y tê ye Van phông HDND-UBNID huyn. 
To chc thành cOng Hi nghj diên hInh tiên tien huyn lan thir IV nAm 2020. 
Phê duyt kê hoach  dào  tao,  bôi duàng can b, cOng chüc, viên chIrc näm 2021. 
Chi dao,  hxàng dn các hi däng k thçrc hin nhim vi.,i nhà nithc giao và tO 
chirc Dai hôi nhiêm ki 2021-2026. Trien khai thuc hin viêc sap nhâp don vi 
hành chInh xã Chu Jôr và xã Chu Dang Ya thành don vj hành chInh mói xà Chu 
Dang Ya; Phôi hçrp vi Sâ Ni v11 lam vic vi Ciic Do dac  Va Bàn do k b ho 
so pháp 1 bàn dO dia gii hành chinh trên dja bàn huyn; kiêm tra, rà soát, xác 
djnh theo thc te quân 1 tuyên DGHC các xã thuc huyn Chu Pãh có chung 
du&ng DGHC vâi các xã thuc tinh Kon Turn. 

COng tác cãi cách hành chInh duqc t.p trung chi dao  giâi quyet, hin nay 
dà ctp nht và kiêm soát dugc 323 TTHC tren các linh virc thuc thâm quyen 
giái quyêt cüa UBND huyn và 171 TTHC thuc thârn quyen giâi quyêt cüa 
UBND các xã, thj trân dang con hiu 1irc. Vic niêm yet, cong khai thông tin 
tiep nhn phân ánh, kien nghj ye quy djnh hành chInh tren dja bàn tinh Gia Lai 
dà dugc UBND huyn thrc hin theo quy djnh. Tü dâu nam den nay (so 1iu 
tInh den ngày 25/11/2020), cap huyn dà tiêp nh.n và giài quyêt: 2.448 ho so40; 
Uy ban nhân dan cap xã dã tiêp nhn vá giài quyet: 7.923 hO so41.  Tiêp tiic àp 
dung các quy trInh chat lugng tiêu chuan TCVN ISO 9001:2008 theo thu tVc 
hành chInh duçc U ban nhân dan tinh cOng bO; DOng thai ban hành Quyet djnh 
so 94/QD-UBND ngày 21/01/2020 ye vic ban hành Ke hoach xay drng, 
chuyên dOi h thOng quàn 1 chat luçing theo tiêu chuân quOc gia TCVN ISO 
9001:2008 sang tiêu chuân quOc gia TCNV ISO 900 1:2015 trong các co quan, 

40 Cap huyn tip nh.n 2.448 h sa ci th: Dng hn 2.261 h sa, Tr han  39 h sa 
trên h thông, Dang giai quyêt 148 ho sc. 

41 Cap x tiêp nhn 7.923 ho sa, cii the: Dung hçn 7.923, Trê hn o ho s trên h 
thông. 
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t chirc thuôc he thng hành chInh nhà nithc cüa huyn. Trong näm 2020, cong 
thông tin din tr (Website) huyn dâ thu hut trên 40.000 hrçit truy cap. 

Cong tác k 1ut, k circing hành chInh duçic tang cithng; Cong tác thi dua, 
khen thu&ng duçic thirc hin kjp thôi, dung quy djnh42. Xây dimg Kê hoach  phát 
dng phong trào thi dua th?c hin thäng lçii nhim vii phát triên Kinh tê - Xà hi 
nàm 2020; Chü tjch Uy ban nhân dan tinh tang Bang khen cho các tp the và cá 
nhân có thành tich xuât sac trong phong trào thi dfla "Gia Lai chung süc xây 
dirng nông thôn mth' giai doan  20 11-2020; C thi dua và danh hiu tp the lao 
dng xuât sac nàm h9c 20 19-2020. 

II. DANH GIA CHUNG: 
1. Kêt qua dt dirçic. 
Mc dü con nhiêu khó khàn nhixng vi tinh than doàn kêt, thông nhât, 

UBND huyn dã chi dao  triên khai kjp thñ, có hiu qua các Nghj quyêt cüa 
Dâng, ChInh phü, tinh, Huyn üy, HDND huyn; tp trung tháo gc các khó khàn 
vlthng mac i cci sà, t1r do tInh hInh kinh tê - xã hOi  chuyên biên tIch circ trên 
mt so linh vçrc; ca câu kinh te tiêp tiic chuyên djch diing hung; san xuât nông 
nghip dat  kê  hoach  dê ra; cong tác quân 1, bào v và phát triên rrng di.rçic triên 
khai quyêt 1it, không de xày ra cháy rung. Các hoat  dng cOng nghip-tiêu thu 
cong nghip, djch viii, thucing mai  duqc duy trI, giá Ca CáC mt hang On djnh; các 
nguOn von dâu tu xay dimg cci bàn trien khai dam bào theo dung tiên d. Thrc 
hin tOt cong tác thu ngân sách, giãi quyêt kjp thñ các khoãn chi ngân sách 
dung dir toán. Cong tác thu hut dâu tu các d? an trên dja bàn duqc quan tam, chü 
tr9ng, tao  mi diêu kin cho các doanh nghip dâu tu trên dja bàn. Chi dao  giãi 
quyêt các tranh chap, khiêu nai  ye dat dai; cOng tác quàn l tài nguyen, khoáng 
san; Triên khai thirc hin tot các chê d, chInh sách cho dOi tilçing chInh sách, nguYi 
có công, dôi tuqng bão trçl xä hi, ngithi dan tc thiêu so; ngành giáo diic và dào tao 
dã thirc hin tOt vic vic dieu chinh k hoach  nàm hçc 2019-2020 theo dung chi dao 
cüa tinh d phOng, chOng Covid- 19; ngành y tê dâ lam tot cong tác kiêm soát, phông, 
chông dich Covid- 19, bach  hâu. Lirc luqng Cong an dã phOi hqp vi chInh quyên dja 
ph110ng tang cuO'ng tuân tra, kiem soát nên so vii tai nan  giao thOng giám câ 3 chi so 

so vth cüng k' 2019; COng tác tuyen truyen phO bien, giáo diic pháp lut dugc 
tang cuOng, cong tác phOng, chông tham nhüng dugc trien khai quyet lit. Các 
hoat dng quOc phOng, quân sir da phucing duçc chü trçng, giao quân dat  chi 

42 
- D nghj dp tinh khen: 

+ Ca thi dua: 02 tap th; 

+ Tp th Lao dOng  xut sic: 10 tp th; 

+ Bang khen: 01 tp th và 04 cá nhân. 

- Cap huyn khen: 
+ Lao dng tiên tin: 51 tp th và 628 cã nhãn; 

+ Chin sT thi dua cx sâ: 63 cá nhân; 

+ Chin sitiên tin: 15 cá nhân; 

+ Dan vi tiên tin: 02 tp th; 

- Giy khen chuyén d (cho 306 tp th& 563 cá nhan) và dt xut cüa huyn (cho 03 tp th và 47 cá 
nhan) trong các phong trào thi dua cUa huyn. 
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tiêu tinh giao; an ninh chInh trj và trt tr an toàn xã hi trén dja bàn duçic giü 
vüng. 

2. Ton ti, hn chê. 
Ben canh  nhUng két qua dat  duac, van con mt so ton tai,  do là: Giá cà mt so 

san phâm nông nghip chü hrc giâm sâu và ãnh hir&ng cOa thiên tai (han han, mua 
bão), djch bnh trên gia sue (tã 1cm Châu Phi), djch bnh Covid-19, bach  hâu, sot 
xuât huyêt... dà tác dng không nhO den di song cüa nhân dan trên dja bàn; mt so 
xã, thj trân van chua quyêt 1it trong cong tác giãm nghèo nên chi tiêu giãm nghèo 
tuy d.t kê hoach huyn dê ra nhung van chua dat  chi tiêu tinh giao (3,1%); cong tác 
trông rirng không thirc hin ducic; van dê xãy ra 1 so v11 vi phm khai thác lam san 
nhO lé; cong tác thu hôi dat rimg bj lan chiêm dê chuyên cay trông phü hçp vài 
mi1c dIch lam nghip và trông rrng chua hiu qua. 

Phân II. 
PHU'NG HU'ONG, NHIM VJ CONG TAC NAM 2021 

Näm 2021 có nghia dc bit quan tr9ng, là näm du thtrc hin các mvc 
tiêu cüa Nghj quyêt dai  hi Huyn Dãng b lan thr VI và Kê hoach phát triên 
kinh tê-xã hi 5 näm 2021-205; trong bôi cãnh tInh hInh kinh tê the giói và trong 
nuâc bj ánh hu&ng n.ng nê bâi djch Covid-19; giá cà các mt hang nông san 
chü 1irc biên dng khó 1uting. Trên co si nhüng két qua dâ dat  duçic, dông thôi 
d? báo nhü'ng thun lvi, khó khän, dci kiên kê hoach phát triên kinh tê-xä hi 
näm 2021 duçc xây dimg vOi ni dung sau: 

A. MÔT SO CH TIEU CHU YEU: 
1. Tc d thng tru&ng giá trj san xut (giá so sánh näm 2010) dat  11% tr 

len. 
2. Tng giá tn sn xuAt (giá so sánh nm 2010): 6.655,82 t5 dng. Trong do: 
- Ngãnh nông - lam nghip: 2.804,5 1 t dông, thng 7,54% so vó'i nm 2020; 
- Ngành cong nghip-xây dirng: 2.636,02 t dông, tang 15,71% so vOi näm 2020, 
- Nganh thi..rong mai - djch vu 1.2 15,29 t dông, tang 9,46% so vOi näm 2020. 
3. Co câu kinh tê (theo giá hin hành) chuyên djch nhu sau: 
- Ngành nông - lam nghip: chiêm 38,70% co câu kinh tê, giâm 0,41% so 

vth näm 2020. 
- Ngành cOng nghip-xây dmg: chiêm 36,26% co câu kinh té, bang vói nàm 2020. 
- Ngành thuong mai  - djch vi1: chiêm 25,04% Co câu kinh tê, tang 0,42% so 

vth nàm 2020. 
4. Vê xây dirng nOng thôn mdi: Phân dâu xâ Ia Mo NOng dat  nông thOn 

rni; lang Phung (xä Ta Mo NOng) d?t  lang nông thOn mi trong vüng dông bào 
dan tc thiêu SO; Duy trI 4 xã dat  chuân nông thôn mâi (gôm: NghTa Hung, Ta 
Nhin, Nghia Hoà, Hoà Phü); nâng sO tiêu chI nOng thôn mâi bInh quânlxã len 16 
tiêu chI/xã. 

5. Thu ngân sách nhà nuOc trên dja bàn huyn theo phân cp dir kin là: 
38,80trdOng. 

6. Chi ngan sách dr kiên: 388,269 t' dông. 
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7. Thu thp bInh quân du nguôi: 43,73 triu dông/nguii/näm, tang 9,08% 
sovóinäm2020. 

8. Tr l tang dan so tr nhiên giám con 1,13% ('bang nàm 2020). 

9. S lao dng duqc giài quyêt và tao  vic lam mi 1.370 ngu1i ('tang 20 

ngu'ô'i so vó'i nám 2020). 

10. TSr l h nghèo giâm cOn 4,56%, giám 1,5% trâ len so vâi näm 2020. 
11. Trung bInh 1 van  dan có 5,4 bác s5r; gi vftng 14/14 xä, thj trân dat 

chu.n Quc gia v y tê theo tiêu chI mâi. 
12. TSr  l ngithi dan tham gia Bào hiêm Y té dat  95%. 
13. Huy dung 98,80% tr& len so tré em trong d tuôi Tiêu hçc den trtthng. 
14. Duy trI tSr  l trung dat  chun quc gia dat  60% tung dt.rong 27 

trung). 
15. Phân dâu 90% trên tong so khu dan cu trâ len dat  danh hiu khu dan Cu 

van hóa; 76,50% trên tng s h gia dInh trâ len dat  danh hiu gia dInh van hóa. 
16. TSr  l che phü cüa rIng (k cá din tIch cay cao su) chiêm 39,25%. 
17. Giao quân nghTa vi dat  100% chi tiêu tinh giao. Không dê xày ra biêu 

tinh, bao  loan. 
B. NHIM VJ TRONG CAC NGANH vA LINH VtC: 
D dat  duqc các chi tiêu chü yu nêu trên, trong näm 2020, huyn tp 

trung chi dao,  thirc hin có hiu qua các giài pháp vüa phát triên kinh tê-xä hi, 
My manh  san xuât kinh doanh, giài ngân von dâu tu công, giãi quyêt vic lam, 
bão dam an sinh xã hi, vira phOng, chông djch bnh Covid- 19 hiu qua. Triên 
khai Nghj quyêt và Chucing trInh hành dng thirc hin Nghj quyêt Dai  hi  dai 
biêu Dàng b huyn lan thu VI; thi dua ltp thành tIch chao mi'rng và dam bâo 
tuyt dôi an toàn trong djp Dai hOi Dâng b toàn quôc lan thu Xliii. Thirc hin 
tot kê hoach bâu cir Quôc hi khoá XV và HDND các cap nhiêm k5i 202 1-2026. 
Nhiêm vu cu the trên môt so linh vuc cii the nhu sau: 

I. LINH \TVC KINII TE: 
1. San xuât nông nghip: 
Tp trung triên khai ke hoach  san xuât vii Dông xuân 2020-202 1 và vi Müa 

näm 2021 dam bào chi tiêu kê hoach  và ljch gieo trOng thai vçi. Theo dOi chat chë 
diên biên thOi tiet, thu dng xây dimg các ké hoach  phOng chng hn han, djch bnh 
cho cay trông, vtt nuOi kjp thñ hiu qua, nhât là bnh djch tã 1cm Châu Phi. Kim 
tra, don doe Uy ban than dan các xã thirc hin tat k hoach xây dirng nông thôn mói 
näm 2021; phân dâu den 11am 2021 toàn huyn cO 5 xâ dat  chun nông thôn mói, 5 
lang nông thôn rn6i trong vüng dông bào dan tc thiu sa; nâng sa tiêu chI nông 
thôn mi bInh quân len 16 tiêu chI!xã; theo dOi, giám sat, don dac thrc hin Co hiu 
qua các dçr an h trq phát triên san xu.t lien kk theo chui giá trj theo thuyt minh 
dir an dã phe duyt. Trien khai Chumg trInh mi xà mt san phm (vit tAt là 
Chucmng trInh OCOP) dam bão miic tieu theo ke hoach giai don 2019-2020 va t 
nhIn den 2030. Chu dng phOng chông thiên tai; duy tn trrc 24/24 giä, chü dng 
phOng, chông, üng phó khi có thiên tai xày ra trên dja bàn huyn. 

2. Vê lam nghip: 
Tang cu0ng cong tác quân 1, bão v rung; phát hin, ngàn chin kjp thui 

các hành vi ch.t, phá, dot rrng lam nuong ray, khai thác, 4n chuyn lam san 
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trái phép và xir 1 nghiêm theo dung quy djnh cUa pháp 1u.t. Tip tçic tri&i khai 
các giãi pháp thirc hin có hiu qua kê hoich thu hôi dat rmg bj lan chiêm dé 
chuyên cay trông phü hçip vi miic dIch lam nghip và trông r'rng. Thirc hin tot 
ké hoch phông cháy, chüa cháy thng ngay tr dâu müa khô; phát dng phong 
trào trông cay nhan k nim ngày sinh nht Bác (ngay 19/5); tto diêu kin dé 
các dccn vj quán 1 rmg triên khai trông rung phông h dt chi tiêu kê hoach. 
Triên khai thixc hin có hiu qua chInh sách chi trã djch v môi trung rumg, 
chinh sách giao khoán quân l bâo v rüng, giao dat, giao rung cho các h gia 
dInh, cong dông to chüc quán l, gop phân xóa dói giâm nghèo ben vttng. Xây 
dirng và triên khai Kê hoich trông rung nàm 2021. 

3. Ye tài nguyen, môi trtrô'ng: 
Triên khai và hoàn thành cOng tác 1p Quy hoach si:r diing dat thai ki 

2021-2030 và tam nhIn den nàm 2050, Kê hoach  sr dung dat nàm 2021 cüa 
huyn; hoàn thành Thông kê dat dai 11am 2020. Xây dmg giá dat kh&i diem và 
to chüc bàn dâu giá tài san là quyên sü diing dat näm 2021 dê thu tiên sir dirng 
dat theo kê hoach.  Tiêp nhn và giãi quyêt hO s giao dat, cho thuê dat, thu hOi 
dat, chuyên miic dIch sir ditng dat và cap giây chirng nhn QSD dat cüa h gia 
dInh, cá nhân theo quy djnh. Hoàn thành cOng tác do dac,  cap giây CNQSD dat 
tai xâ Ia Kreng. xây dmg và triên khai Phuong an quãn l, sir diving dôi vi 
1.969,03 ha dat thin bàn giao cüa Ban quail l dir an 661 Tây Bäc Däk Doa; 
triên khai Phucing an si.'r dung 418,57 ha dat thu hOi tai  xã Nghia Hoà và xã Ia 
Nhin cüa COng ty cà phê 706 sau khi duçc phê duyt; tiêp tVc  triên khai Phuo'ng 
an sir diing hcn 585 ha dat thu hOi tai  xã Nghia Hung cüa Cong ty chè Biên Ho. 
Hoàn thành cOng tác bOi thuè'ng, ho trg, thu hôi dat dê thrc hin dir an Tram 
biên áp 110kV Ia Grai và nhánh rë (doan qua Chu Pah) và dir an Nba may thuSl 
din Ta Ly ma rng; thirc hin cOng tác thâm djnh Phuang an BOi thuông hO trq 
và tái djnh cu CáC cOng trInh, dir an theo tham quyên quy djnh. Tang cuô'ng cOng 
tác kiem tra, quãn l, bão v môi truang, tài nguyen khoáng san trên dja bàn. 

4. San xuât cong nghip-tiêu thu cong nghip: 
Thu?mg xuyen theo dOi, näm tInh hInh san xuât CN-TTCN, hoat dng cüa 

Ciim CN-TTNC. Phân dâu giá trj san xuât cOng nghip - tiêu thU cOng nghip 
(theo giá so sánh 2010) dat  1.380,61 t5' dOng, tang 29,45% so vói kê hoach nam 
2020. Theo dOi, näm tInh hInh 4n hânh hO chUa các nhà may thUy din, tInh 
hInh hoat dng các dir an nang lung din mt trôi trên dja bàn; phOi hp vai 
các ngành chUc näng cUa tinh tiêp tçic tao  diêu kin thun igi cho các to chUc, cá 
nhân có nhu câu dâu tu phát triên kinh tê tai  Ciim Cong nghip-Tiêu thu cOng 
nghip nói rieng và trên dja bàn huyn nói chung. Tp trung day math  phát triên 
các ngành nghe tiêu thU cOng nghip; khuyen khIch, hu&ng dan các Co sa lien 
kêt thành to hgp tác, hçip tác xã mi rng, on djnh quy mO san xuât, xây dirng thj 
trueing tiêu thii san pham ben vng. 

5. W quy hotch, xây dijng, giao thông, khoa h9c cong ngh: 
Thirc hin tot cOng tác quy hoach, quãn 1 quy hoach; tiêp tiic thirc hin 

tot cOng tác quân 1 Nhà nuâc trong hoat  dng xây dirng; triên khai thirc hin 
cac thim vi sau khi dugc UBND tinh phe duyt diêu chinh 02 Do an quy 
hoach chung xay dmg th trân PhU Hôa và thj trân Ta Ly den näm 2030. Trien 
khai viêc dánh sO nhà, cap bien sO nba tai  thj trân Ta Ly. Theo dOi, kiêm tra vic 
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duy tu, süa chüa, nâng cp, cái tao  và mr rng các tuyn dumg giao thông trong 
k hotch näm 2021. Quân l chat chê hành lang an toàn giao thông dithng b, 
không d xày ra tInh trng 1n chiêm hành lang an toàn giao thông. Triên khai 
1p dt b sung bin báo giao thông duing b trên dja bàn thj trân Phü Hôa va 
thj trn Ia Ly và các tuyn duông huyn. Tip tiic triên khai Dir an üng diing tiên 
b khoa hc cong ngh näm 2020; dng thii triên khai Dr an 1rng diing tiên b 
khoa hçc Cong ngh näm 2021. Khuyen khIch các to chüc, cá nhãn xây drng các dê 
tâi, dir an, cong tinh nghiên ciru dê phát triên và üng ding vào thirc tiên. 

6. V thiroiig mi -djch vii, kêu gi thu hut dâu tir: 
Tip tiic tao môi trueing thun lci cho các cong ty, doanh nghip, các to chüc, 

cá nham hoat dng san xut kinh doanh Co hiu qua, thng cung cong tác hu kiêm 
sau dng k) kinh doanh. Phn du tng mirc ban lé hang hóa và doanh thu djch vi 
tiêu dung näm 2021 dat  2.002,97 t dông, tang 14,41% so vi nàm 2020. Tang 
cuông cong tác d.0 tranh chng buôn lu, gian ln thuo'ng mai,  hang giã, hang nhái; 
thiic hin Cuc vn dng "Ngu'ôi Vit Nam uu tiên clang hang Vit Nam" và Chiiong 
tinh "Dita hang Vit v nóng thón ", cing cô, nang cao hiu qua hoat dng cña các 
chçi trén dja bàn. Chun bj day dü hang hóa dáp üng nhu câu cüa nhân dan không dé 
xay ra du c, gm hang, thng giá dt bién, nhât là trong các dip  Lé, Têt. Thuing 
xuyên lien h và nm tinh hInh triên khai các d%r an dê kp thñ huóng dan, giüp dc cac 
cong ty, doanh nghip giãi quyêt nhüng khó khàn, vithng mac ye thu tiic hành chInh 
(neu co). 

7. V tài chInh - tin diing: 
Tang cung clii dao  cOng tác quàn l thu ngân sách nhà nuâc, triên khai 

quyêt lit các bin pháp chông that thu ngân sách, trôn thuê. Trong dO, tp 
trung rà soát, nãm chàc dôi tilcing, nguôn thu ngân sách trên dja bàn; rà soát 
lai các h kinh doanh và áp thuê sat vâi thçrc tê doanh thu cüa tüng h; 
thuOng xuyên kiêm tra, kiêm soát vic kê khai thuê, quyêt toán thuê cüa các 
doanh nghip, to chirc, cá nhân. Kjp thyi thu các khoàn thuê, phi, l phi và 
thu khác vào ngân sách nhà nuóc. Phân dâu thu dat  và vuqt kê hoach  dã dugc 
HDND huyn giao. Thçrc hin chi ngân sách ding djnh müc, diing dir toán duqc giao, 
trit dê tiêt kim. Clii do các xa, thj fran có bin pháp tIch c11c thu ngân sách dê có k 
hoach clii hçp l; thirc hin quyêt lit các bin pháp dê thu hôi các khoàn nq thus. Mi 
khoân thu-chi dêu thông qua Kho bac  dê kiêmtra, giam sat. Tiêp tçic thirc hin t& co 
chê tir chü tài chInh trong các dcm vj, các xã, thj trân. Day mnh vic huy dng vn nhàn 
rOi trong dan cii gri vào các ngân hang dê thng nguOn vOn cho vay gOp phn giãm tInh 
trng cho vay nng lãi trên dja bàn. 

II. YE  VAN HOA-XA HO!: 
1. Ye giáo diic-dào tao: 
Triên khai cO hiu qua các chucing trInh QuOc gia ye giáo diic; tp trung 

sua chüa nâng cap, bô sung, xây dirng kê hoach  dâu tu co sâ 4t cht, trang thi& 
bj, di ngü giáo viën cho các trming nm trong l trinh xay dirng tnthng chun 
QuOc gia trong giai doan 2020-2025. Duy trI, nâng cao chat hung Ph cp giáo 
diic — Xóa mu chü. Khai thác, sü diing các thiêt bj dy h9c cO hiu qua; thçrc 
hin tot các bin pháp ngàn chn tInh trng hc sinh bO h9c; chu trçng nâng cao 
chat hung dai  trà, các trixng vüng sau, vüng xa, vüng dng bào dan tc thiu 
sO. Nâng cao chat huqng müi nhçn tai  các trithng trung tam có diu kin kinh t 
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phát trin. Chi dao  các dan vj trii?ing hçc thirc hin nghiêm tñc nê nêp k' cuang 
trong bce dung; dy mtnh üng dung cong ngh thông tin trong quãn 1 và dy 
hçc; xay dimg trung dat  chun quôc gia theo ké hoach. 

2. V van hóa-thông tin: 
Tp trung thông tin, tuyên truyên chü truang, du?mg lôi cüa Dáng, chInh 

sách, pháp lust  cüa Nhà nuâc dn nhân dan; 4n dng nhân dan thire hin tot 
"bàn dan doàn kt xay drng di sng van boa", phong trào thi dua yêu nu1c, 
phn du hoàn thành các miic tiêu, nhim vii phát triên kinh tê-xã hi näm 2021; 
thirc hin t& cuc 4n dng "HQc tp và lam theo tw tzthng, dgo d&c, phong 
cách H ChI Minh ", D an bào tn và phát huy bàn sac van hóa dan tc Jrai và 
Bahnar giai doan  2017-2020, djnh hrnrng den näm 2025. Phát triên van ngh, 
th diic, th thao rng khp, bn vüng, có ni dung phong phi, da dng dáp img 
thu cu tinh thin cUa nhân dan; chi dao  tO chirc Dai  hi TDTT ca sâ tiên tâi Dai 
hi TDTT huyn Chu Päh lan thu VI näm 2021. 

Tip tiic nâng cao chat luçing các chuyên miic phát thath, chuang trInh 
truyên hInh phát song trên dài huyn và Dài Phát thanh-Truyên hInh tinh. Quãn 
l chit chê các ca sO djch vi van bOa, hoat dng van hóa, van ngh, the thao do 
các t chirc và tu nhân triên khai trên dja bàn. Dam bào thông tin lien lac  on 
djnh trên dja bàn. 

3. Y t, dan s-k hoich hóa gia dInh: 
Tang cung cOng tác y tê dr phOng nâng cao chat luçing khám và chüa 

beth; phOng, chông cac loai bnh truyên nhiêm, that là djch Covid-19, bach  hâu 
và sot xuât huyêt; triên khai có hiu qua cac chuang trIth y té Quôc gia, dam 
bào an toàn thirc phâm. Kiêm soát chtt chë cac boat dng y, dugc tu nhân trên 
dja bàn; xây dirng Tram  Y tê xâ dat  tiêu chuân quOc gia (theo chuân mái) dung 
kê hoach. Day math  cong tác truyên thông dan sO, to chic tOt các djch vii kê 
hoach boa gia dIth, chãm soc sirc khóe sith san nhäm han  chê müc tang dan so 
tir thiên tiên tOi on djth quy mO dan so a mirc hcp l; gän cOng tác dan s-k 
hoach boa gia dIth vâi bâo v chäm soc, giáo diic tré em và phong trào xây 
dimg gia dIth am no, hanh  phüc, bInh däng, van mith; tIch circ thirc hin các 
giài pháp dê han  chê tIth trang tao ton và hon than cn huyêt. 

4. Ye xã hi: 
Thrc hin dy dü, kjp thai các ch d, chInh sách di vói nguai cO cong 

vói each mng, dOi tuqng xà hi, nguai nghèo, dam bào an sinh xã hi. Xây 
dirng và triên khai Kê hoach to chüc các hoat  dng than djp Têt Nguyen dan 
Tan S&u näm 2021. Thçrc hin lông ghép cO hiu qua cac chuang trIth giâm 
nghèo thäm tirng bu6c xóa lang, xã d.c bit khO khän; chü dng trong cOng tác 
c1ru dOi, khOng d h dan nào bj dói do han  han, thiên tai có th xãy ra. Dy 
math cOng tác giãm nghèo, phân dau t' l h nghèo giâm 1,5% trà len so vai 
nàm 2020. Tiêp tçic phOi hçip, t.o diêu kin cho các cOng ty, doath nghip tuyên 
truyên, tu van ye cOng the tuyên diing lao dng trên dja bàn huyn di lam vic 
nuâc ngoài theo hqp dông. Triênkhai thirc hin t& cOng tác tré em; tip tic duy 
tn 14/14 xâ, thj tran dat  tiêu chuân xà, thj tran phü hqp vai tré em; 4n dng cci 
quan, các to chüc kinh te tren dja bàn tiêp tiic xay dirng và üng h Qu Dn an 
dap nghia dê cüng vai các nguOn kith phi cüa thà nuac tp trung lam t& cOng 
tác giup dör, cham soc cho nguai có cong vai each mang trên dja bàn huyn. 
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5. V cong tác dan tc-tôn giáo: 
Triên khai day dü, kjp thñ, có hiu qua các chucng trinh, dçr an phát triên 

kinh tê-xà hi vng d:ông bào dan tc thiêu so, nhât là Chucing trInh MTQG phát 
triên kinh tê-xã hi ving dông bào dan tc thiêu so và mien nüi trên da bàn huyn 
giai doin 2021-2030. Tiêp titc phát huy vai trô cüa nguii có uy tin trong vüng dông 
bào dan tc thiêu so; thrc hin các giâi pháp giâm thiêu tInh trng tao hon và hon 
nhãn cn huyêt trong yang dông bào dan tc thiêu so trén dja bàn. Tang cuông cong 
tác an ninh - ton giáo; tao  diêu kin cho các ton giáo hoat dng theo quy djnh cüa 
pháp lut; tao  môi quan h gân gui, tranh thu các chCrc sac, tin do ton giáo dé tuyên 
truyen, vn dng giáo dan song tot dôi, diçp dao,  thirc hin tOt Lut Tin nguO'ng, ton 
giáo. 

III. LINH VT'C NQI CH!NH: 
1. Vêquôcphông: 
Xây drng v1tng chãc nên quôc phông toàn dan gän vOi the trn an ninh 

nhân dan, nâng cao chat lugng, hiu qua hoat  dng cüa dan quân, tir v, dir bj 
dng viên, dam bào giü vftng on djnh chInh trj trong mi tInh huông. Quân 1 
chat chë quy hoach khu can cr chiên dâu, can cü hu phuang dê dam bào an 
toàn các khu virc phông thü, các cong trInh tr9ng diem. Giao quân dat  100% chi 
tiêu dam bão chat luçing; tiêp don ha s' quan,-binh s xuât ngü näm 2021 tri ye 
da phuang. T chrc bi duong kiên thirc giáo diic quôc phông theo ké hoach; 
tiep tiic giài quyêt theo chê d 49, 62 cho các dôi tugng. To chüc diên tp tác 
chin phông thu huyn nãm 2021; chi dao,  tO chirc din tp chiên dâu phông thu 
cho cac xâ: Ha Tây, Nghia Hung, Ia Kreng. 

2. Vê an ninh chInh tn và trât tir an toàn xä hôi: 
Giü vtrng an ninh chInh trj, dam bão trt tir an toàn xã hi. Nàm chäc tInh 

hInh, tO chüc dánh giá, phân loai tp trung xóa bô boat dng Fulrô, "Tin lành 
Dêga. Thrc hin các bin pháp nghip vii ngän ngüa không dê b9n phân dng 
kich dng, xüi gi1c, lôi kéo mt b phn dOng bào dan tc thieu so tp trung 
bieu tInh bao  loan, vu9't bien trái phép. Thirc hin có hiu qua phong trào toàn 
dan bão v an ninh to quOc; dam bâo tuyt dOi an toàn trong dip Dai hi Dàng 
b toàn quOc lan th XIII; thithng xuyên tO chiLrc cac dgt tan công, truy quét ti 
pham hinh su, té nan xã hôi, kip thai xu ly cac loai tOi pham Day manh cong tac 
phông cháy, chua cháy, quãn l tOt vu khI, 4t lieu nO, cOng cli ho trq. Day 
manh tuyên truyen pháp 1ut ye an toàn giao thông, tang cuang hem tra, xir 1 
nghiem các vi phm, nhât là các lOi vi pham là nguyen nhân trçrc tiep gay ra tai 
nan nhäm kiêm che thâp nhât tai nan  giao thông. 

3. COng tác tir pháp và thanh tra: 
To chuc tuyên truyên, giáo diic pháp lut thuông xuyên, sau rng trong nhàn 

dan. Tang cuông phông, chông, phát hin, xir l nghiêrn các vi vic tham nhüng, 
tiêu ci1c, vi pham pháp lut; thirc hin nghiêm quy djnh ye tiêp dan, tang cuô'ng trách 
nhim cüa nguO'i drng du trong cOng the dOi thoai, giâi quyêt khiêu nai, to cáo cua 
cOng dan; nâng cao chat luçmg giài quyêt dan, thu kbiêu nai,  tO cáo cua cong dn, 
khOng d xày ra tinh trng khieu kin vi.rçit cap, dOng ngui dOng thèi hen quyêt x1'r 
l di vói nhftng dOi tuçing lcii dii viêc tO cáo d vu không, xüc pham. 

4. COng tác ni vii: 
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Tip tuc thuc hin các ch d, chInh sách cho di ngü, can b cong chirc, 
viên chüc trên dja ban huyn (bô nhim, bô thim 1i, mien nhim, nâng luo'ng, 
chuyên xep lang...) theo dung thâm quyên ye phân cap can b và dung quy 
djnh cüa nhà nuc; thirc hin Cong tác tuyên diing viên chCrc giáo viên và viên 
chirc s1r nghip van boa và cong chüc cap xä dam bão theo dung quy djnh; Thirc 
hin tot cong tác bâu cir cti biêu Hi dông nhân dan các cap thim kS'  202 1-
2026; Triên khai thirc hin các n1iim vi lien quan den vic giãi the Phông Y tê và 
chuyên chirc näng quan 1 nba nuOc tr Phông Y te ye Vn phông HDND-UBND 
huyn sau khi dugc co' quan có thãm quyên phê duyt. Thirc hin cãi cách thu tiic 
hãnh chinh trit dê; thng cuèng kiêm tra vic chap hánh gi giâc lam vi cüa can b, 
cOng chüc, viên chirc; xi:r l nghiêm, kjp thñ các to chrc, cá nhãn, can b, cong 
chüc, viên chirc gay nhi:ing nhiu, thao tüng, chi phôi khi thirc thi cong v, vi ph.m 
quy djnh cüa pháp lut. Chap hành nghiêm ti1c sir chi do cüa cüa Ban Thuèng vçi 
Huyn üy. Tiêp t11c duy tn và thirc hin tot Quy chê lam vic cüa Uy ban nhân dan 
huyên, quy che phôi hop Cong tac vat Thuong taic HDND, Uy ban Mat trãn, Hôi 
doàn the. To chüc tot cOng tác thông tin tuyên truyên dê ngthM dan hiêu rO quyêt tam 
cüa huyn, tao sr dông thun cao trong vic thirc hin nghiêm tac các chü trucing, 
chInh sách cüa Dãng và Nhà nuOc, sir clii dio diêu hành cüa UBNI) huyn trong qua 
trInh thirc hin các mitc tiêu, thim vi phát triên kinh tê-xã hi cüa huyn 11am 2021 
và nMng näm tiep theo. 

Trên day là tInh hInh thrc hin nhim v cOng tác näm 2020 và phuang 
hurng, triên khai nhim vii cong tác näm 2021 cüa UBND huyn, yêu câu các 
phông, ban, dan vj, UBND các xã, thj trân can cü chüc näng, nhim viii duçic 
giao dê tham muu, trien khai thçrc hin dam bào hiu qua và kjp thi./. 

Noi nhân: 

- UBND tinh; 
- Sà K hoach - Du ti.r; 
- TTr. Huyn u; U HDND huyn; 
- Lãnh dao  UBND huyn; 
- UBMTTQ và các doàn the huyn; 
- Các phông, ban, do'nvj SN huyn; 
- UBND các xã, thj trân; 
- Lãnh dao  VP HDND-UBND huyn; 
- Luu: VT, CVTH. 

Nay Kiên 
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INHiI1 THVC HIN CAC Cm TIEU TONG H1P NAM 2020 
ngày /2020 cüa Uy ban nhdn dOn huyn, 

 

   

Bku so 1 

TT Chi tiêu 
2019 

KB 2020 

UTH 
nám 2020 

So sánh 

KB 2021 
So sanh 1(11 
2021 JUTH 

( o) 

KH tinh KH huyn 

SS VOl 

?
k' 

(/otang 
giâm) 

KH tinh 
(%) 

KB huyn 
(%) 

Phn I: Các chi tiêu tang hçrp 
I Thông tin co bàn 
1 Tng din tich dAt tir nhiên Ha 97.458 97.458 97.458 97.458 
2 S x1phixng/thj trn DVHC 15 14 14 14 

3 TngS6khudancu(1ang, thón, tddn 
pho) 

Khudân 
eli 

109 - 109 109 109 

4 Dan s6 trung bInh ngu1i 76.5 14 - 77.799 78.499 2,59 - 100,90 79.463 101,23 
Trongc1ó:Khuvirethanhthj ngi.r?ii 12.389 - 12.655 12.542 1,23 - 99,11 12.717 101,40 

Khuvrcnongthon nglx1i 64.125 - 65.144 65.957 2,86 - 101,25 66.746 101,20 
5 Dânsngrñdântc ngrài 41.616 - 42.803 43.252 3,93 - 101,05 43.784 101,23 
6 Tngs6h Ho 19.783 - 19.970 20.099 1,60 - 100,65 20.352 101,26 

II Chitieukinhte 
1 Giá tr san xuãt (giá so sánh nàm 2010) T dng 5.304,67 - 5.995,67 5.996,06 13,03 100,01 6.655,82 111,00 

- Nông, lam, thüy san TS' dng 2.389,10 2.600,41 2.607,78 9,15 100,28 2.804,51 107,54 
- Cong nghip, xây drng T' dng 1.964,45 - 2.286,42 2.278,05 15,96 99,63 2.636,02 115,71 
-Thuingmi-Djchvi T'dng 951,12 1.108,84 1.110,23 16,73 100,13 1.215,29 109,46 

2 Giá tn san xut (giá hin hành) T dng 6.520,41 - 7.123,15 7.110,47 9,05 99,82 7.999,10 112,50 
- Nông, lam, thüy san T' dng 2.575,56 2.770,91 2.78 1,13 7,98 100,37 3.095,66 111,31 
- Cong nghip, xay dirng T dng 2.347,35 2.578,58 2.578,58 9,85 100,00 2.900,47 112,48 
-Thuxmgmi - Djchvii T'dng 1.597,50 - 1.773,66 1.750,76 9,59 98,71 2.002,97 114,41 

3 Co câu GTSX theo giá hin hành % 100,00 - 100,00 100 100,00 
- Nông, lam, thüy san % 39,50 38,90 39,11 38,70 
- Cong nghip, xay drng % 36,00 36,20 36,26 36,26 
- Thixcmg mi - Djch vi % 24,50 24,90 24,62 25,04 

4 
Tng mfrc bàn lé hang hoá và doanh thu 
djch v tiêu dung trên dla  bàn (theo giá 
hiên hành) 

T dông 1.597,50 - 1.775,62 1.750,76 9,59 - 98,60 2.002,97 114,41 

Thu nhp bInh quãn dãu ngtrô'i (giá hin 
hanh) 

Tr/ng/ 
nam 

37,81 40,09 40,09 6,03 43,73 109,08 

Chi tiêu van hóa -xä hi 

T'lhnghèo % 8,57 5,47 6,07 6,06 2,51 0,59 (0,01) 4,56 132,89 



TT Chi tiêu DOfl V! 
nãrn 2019 

KH2020 

närn 2020 

Sosánh 

KB 2021 2021 /UT 
KB tinh KB huyn 

g, 
giam) 

h 
(%) 

ShV(  

(%) 

So lao dng duccc tao V1C 1am mm trong 
nam 

Ngixii 1.420 - 1.350 1.350 (4,93) - 100,00 1.370 101 

S bác s5'/lO.00O dan Bác sT 5,40 - 5,40 5,40 - - 100,00 5,40 100,00 

T' lê x dat tiêu chun qu,c gia v y t % 100,00 - 100,00 100,00 - - 100,00 100,00 100,00 

T' 1 dan s6 tham gia báo him y t % 95,67 90,72 95,99 95,99 0,33 105,8 1 100,00 95,00 98,97 

TS'1êkhudâncudatchunvänhóa % 88,07 - 89,91 90 2,08 - 100,00 90 100,00 

T' 1 gia dmnh dat chun vn hóa % 76,00 - 76,20 76,96 1,26 - 10 1,00 76,50 99,40 

IV Thu, chi ngân sách huyn 

Thu ngân sách T dIng 454,627 366,05 371,98 487,35 7,20 133,13 13 1,02 390,87 80,20 
Thu NS huyn hi.ràng theo phân cp T' dng 49,790 26,97 27,97 38,60 (22,47) 143,14 138,02 38,80 100,51 

Trong dO: - Chi cuc Thus thu T' ding 16,471 13,45 13,45 13,78 (16,35) 102,44 102,44 17,00 123,39 

- Các x, thj trn, cy quan thu T' dng 2,071 1,52 1,52 2,17 4,93 142,96 142,96 1,80 82,83 

-Thu tin sCi d%ing Mt T' dng 30,159 12,00 13,00 2 1,76 (27,86) 181,30 167,35 20,00 91,93 
- Thu tir ngân sách cp di.rài nôp len T' dng 1,089 0,90 (17,63) - 
Thubsungti'rngansáchcptinh T'dng 370,718 339,08 339,08 401,33 8,26 118,36 118,36 345,77 86,16 

+ B sung can d6i T' dng 269,402 267,30 267,30 267,30 (0,78) 100,00 100,00 278,26 104,10 

+Bôsungcomiictieu T'dng 74,226 36,73 36,73 98,97 33,34 269,49 269,49 33,18 33,53 

±B sung ngun thrc hin cái each tien 
T' ding 27,090 35,06 35,06 35,06 29,41 100,00 100,00 34,33 97,93 

- Thu chuyn ngun T' dng 20,228 4,92 3 1,48 55,64 639,50 6,30 20,01 

- Thu kt du NS näm truOc chuyn sang T ding 13,891 15,93 14,66 - 
2 Chi ngân sách T dng 438,699 366,05 371,98 473,64 7,96 129,39 127,33 390,87 82,53 

Chi du tr phát trin T' dng 72,723 33,99 37,76 86,65 19,15 254,96 229,50 54,48 62,88 

Trong do: 
-Nguntinhphâncp T'dng 12,548 13,50 13,65 12,85 2,41 95,19 94,14 23,14 180,07 

- Ngun ngân sách khác T' dng 39,932 8,49 8,91 55,72 39,53 656,68 625,70 5,05 9,05 
- Chi tr ngun thu tin SD dt T' ding 20,243 12,00 15,20 18,08 (10,69) 150,66 118,94 26,30 145,47 
Chi thuing xuyen TS' dng 331,963 325,48 327,64 354,72 6,85 108,98 108,27 329,52 92,90 
Chi np trâ ngân sách cp trên TSr dng 2,530 1,52 (39,93) - 
Chi chuyn ngun sang näm sau T5' dng 31,483 - 30,75 (2,33) - 
Dr phông NS TSr dng 6,59 6,59 - - 6,87 - 

2 



,.,. 

"-. TMR I1NfI THUC HIEN CAC CHI TIEU VAN HOA - xA HOI NAM 2020 
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Bidu so 3 

TT 

- S  

\N 
Chi tieu 

"r 

1'j -";' 
,. 

F-.. 0 

// 

' TH 
nim 2019 

XII 2020 

UTH 
nám 2020 

So sanh 

Ku 2021 
So sanh Kil 
2021 /UTH 
2020 (%) 

KH tinh KB huyn 

SS vói 
CUflg 
(%tang, 

giam) 

SS vo'i 
KH tinh 

(%) 

SS VO1 KH 
huyen (°') 

I DANSO 
Dan s trung bInh ngu?i 76.514 77.799 78.499 2,59 100,90 79.463 101,23 
Trongdo:Khuvrcthànhthj ngu?ii 12.389 12.655 12.542 1,23 99,11 12.717 101,40 

Khuvçrcnôngthôn nguii 64.125 65.144 65.957 2,86 101,25 66.746 101,20 
Dan sngräidântc ngthi 41.616 42.803 43.252 3,93 101,05 43.784 101,23 
T'ldanségiatangtrnhien % 1,14 1,13 1,13 (0,88) 100,00 1,13 100,00 
Tng s ho Ho 19.783 19.970 20.099 1,60 100,65 20.352 10 1,26 

II LAO DQNG VA VIC LAM 
1 Lao dng 

S lao dng dang lam vic Nguñ 44.500 45.000 45.000 1,12 100,00 45.100 100,22 
Sôlao dng ducic tao  vic lam mài trong 

Ngi 1.420 1.350 1.350 (4,93) 100,00 1.370 101,48 

TS' 1 lao dng qua dào tao % 36,52 37,50 37,50 2,68 100,00 38,00 101,33 
2 Giãm nghèo 

Si h nghèo H 1.696 1.083 1.212 1.218 (28,18) 99,52 928 131,24 
13' l h nghèo % 8,57 5,47 6,07 6,06 2,51 0,59 (0,0 1) 4,56 132,89 
Shthoátnghèo Ho 651 613 396 478 (26,57) 120,71 290 60,66 
MCrc giãm t' 1 h ngheo % 3,60 3,10 2,50 2,51 1,50 

III CUNG cAp CAC DICH VJ CJ S1 HA TANG THIET YEU 
-Tngsxäcüahuyn XA 13 12 12 -7,69 100,00 12 100,00 
+ S xA CO dumg ô to dn trung tam Xã 13 12 12 -7,69 100,00 12 100,00 
+ T l xä có duOng ô to dn trung tam % 100 100 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 
+ s6 xA có ch xã, lien xä xã 3 3 3 0,00 100,00 3,0 100,00 
+ 13' 1 x cO chci xã, lien xâ % 23,08 25,00 25,00 8,33 100,00 25,00 100,00 

- 13' lé ho duac scr dung then % 98,50 99,00 99,00 0,51 100,00 99,00 100,00 
- T' l dan s thành thj di.rçic sCr diing 
nucrc sach 

100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

- 13' l dan s nông thôn ducic sCr diing 
nircic hcip vç sinh 

% 96,00 97,00 98,50 2,60 101,55 99,00 100,51 

IV YTE 
I -T'Idânsthamgiabaohimyth % 95,67 90,72 95,99 95,99 0,33 105,81 100,00 95,00 98,97 



TT 
Chi tieu Bo'n v 

TH 
nãm 2019 

1(11 2020 

UTH 
näm 2020 

u siiii. 

KH 2021 
So sanh KH 
2021 /UTH 
2020 (%) 

IUI tinh KH huyên 

SSvói 
CUflg k 
(%tang, 

giam) 

SS vo 
KH tinh 

(%) 

SS "° 
huyçn (%) 

2 - S ngui tham gia BHXH bat buc Nguôi 4.293 5.426 5.426 26,39 100,00 5.72 1 105,44 

3 Tôngsgiträngbnh Giuè'ng 210 150 210 210 0,00 100,00 210 100,00 

-Bnhviên Giung 105 75 105 105 0,00 100,00 105 100,00 

- TYT xä trung tam Giurng 
75 - - 

- Tram y t xa GiuOng 75 75 75 0,00 100,00 75 100,00 

- TTYT cao su Giuing 30 - 30 30 0,00 100,00 30 100,00 

- S giung bnh/1 van  dan (khong tInh 
gircmg tram y te xã) 

Girrng 13,80 13,80 13 80 0,00 100,00 13,80 100,00 

- S bác s/1 van  dan Bác s 5,40 5,40 5,40 0,00 100,00 5,40 100,00 

% 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

- T' 1 tré em d.ri 5 tui su' dinh 
duOiig (can nng theo tuoi) 

% 21,84 <20 5 <20 5 <20,4 

v VAN HOA 
So gia dinh dat  chuan van hóa Gia dInh 14.338 - 14.350 15.468 7,88 107,79 15.569 100,65 

Tr 1 gia dInh dt chuan van hóa % 76,00 - 76,20 76,96 1,26 101,00 76,50 99,40 

S khu dan cu dat  chuan van hOa KDC 96 - 98 98 2,08 100,00 98 100,00 

TOng s khu dan cu KDC 109 - 109 109 - 100,00 109 100,00 

T' lê khu dan cu dat chuan van boa % 88,07 - 89,9 1 90 2,08 100,00 90 100,00 

Sgio'truynthanh 5.787 5.740 5.740 5.870 1,43 102,26 102,26 5.740 97,79 

So gRtruyn hinh GR 6.150 6.100 6.100 6.142 (0,13) 100,69 100,69 - - 

VI GIAO DUC VA DAO TAO 
1 Tong so hoc sinh HQc sinh 19.244 19.500 19.500 19.202 (0,22) 98,47 98,47 19.500 101,55 

+ Mâu giáo Cháu 4.124 4.200 4.200 4.133 0,22 98,40 98,40 4.200 101,62 

+ Tiêu hoc Hoc sinh 8.329 8.400 8.400 8.300 (0,35) 98,81 98,8 1 8.400 101,20 

+ Trung h9c ca sà H9c sinh 4.867 4.900 4.900 4.769 (2,0 1) 97,33 97,33 4.900 102,75 

+Trunghocphthông Hocsinh 1.924 2.000 2.000 2.000 3,95 100,00 100,00 2.000 100,00 

Trongdo:hocsinhdântocnitrO Hoc sinh 150 150 150 150 0,00 100,00 100,00 150 100,00 

2 T lé trë em 5 tuOi di h9c mu giáo % 99,00 99,00 99,00 0,00 100,00 0,00 

3 Ty 1 hçc sinh di hQc thing do tuôi 
+ Tiu hoc % 98,80 98,80 98,90 0,10 100,10 98,80 99,90 

+Trunghoccas % 98,50 98,50 98,50 0,00 100,00 98,50 100,00 

+ Trung hçc ph thông % 87,10 87,10 87,10 0,00 100,00 87,10 100,00 

4 T 6ng s6 trtrông hoc trên dja bàn Tru'ông 45 45 45 0,00 100,00 45 100,00 
5 s6 tru'ô'ng h9c dat chuãn quOc gia Trtrông 26 27 27 3,85 100,00 27 100,00 

2 



TT Chi tiêu Don vi 
TH 

nãm 2019 

KH2020 

UTH 
nàm 2020 

Sosánh 

MI 2021 
So sánh KB 
2021 IUTH 
2020 (%) 

MI tinh MI huyn 

SS vth 
cãng kSr 
(% tang, 

giãm) 

SS vOi 
MI tinh 

(%) 

SS vó'i KH 
huyn (%) 

6 T 1 trtrb'ng dt chun quc gia % 57,78 60,00 60,00 3,85 100,00 60,00 100,00 

3 
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TT 

': 

Chi tiêu 
-' 

'- ' 
nam 2019 

Ku 2020 

UTH 
nm 2020 

So sánh 

KH 2021 
So sánh KH 
2021 /UTH 
2020 (%) KH tinh KH huyn 

SS VOl 

cüng k5' (% 
tang, giam) 

V 1 SS 6 
KH tinh 

(%) 

SS VOl 

KH huyn 
(%) 

A NONG, LAM NGHIP VA THUY SAN 

I 
(Theogiáso:ánh2010) 

Tdng 2.389,10 2.600,41 2.607,78 9,15 100,28 2.804,51 107,54 

a)  Nông nghip: T5 dng 2.187,85 2.387,65 2.411,43 10,22 101,00 2.587,56 107,30 
- Trng trot T' dóng 1.875,72 2.049,64 2.071,23 10,42 101,05 2.201,23 106,28 
-Channuoi T'dng 298,45 323,14 324,95 8,88 100,56 368,58 113,43 
-Djchvi T'dng 13,68 14,87 15,25 11,48 102,56 17,75 116,39 

b)  Lam nghip: T &Ing 194,08 205,46 188,23 (3,01) 91,61 208,23 110,63 
c)  Thüy san: T5 dong 7,17 7,30 8,12 13,25 111,23 8,72 107,39 
II Các ngAnh san xut 
1 TRONG TROT 

Tóng din tch gieo trông Ha 25.031,96 22.417,00 25.140,00 25.834,60 3,21 115,25 102,76 25.930,20 100,37 
Tong SL Iuong thijc Tn 23.371,34 23.945,00 23.945,00 22.186,40 (5,07) 92,66 92,66 23.616,40 106,45 
Trongdó: ThOc Tan 20.975,84 21.455,00 21.455,00 19.820,40 (5,5 1) 92,38 92,38 21.250,40 107,21 

1.1 Cay hrong thtrc Ha 4.582,3 4.700,0 4.484,40 4.588,20 0,13 97,62 102,31 4.531,80 98,77 
- Lüa tOng s6 Ha 4.147,3 4.240,0 4.052,40 4.158,80 0,28 98,08 102,63 4.102,40 98,64 

Nang sut To/ha 50,6 50,6 52,90 5 1,70 2,22 102,17 97,73 5 1,80 100,19 
San hrcmg Tn 20.975,8 21.455,0 21.455,00 19.820,40 (5,51) 92,38 92,38 21.250,40 107,21 

- Lila dông xuân Ha 1.705,0 1660 1.610,10 1.675,50 (1,73) 100,93 104,06 1.610,10 96,10 
Nangsut TJha 55,90 57,6 59,20 54,10 (3,22) 93,92 91,39 54,10 100,00 
San lixcing Tn 9.530,95 9.560,0 9.539,20 9.064,50 (4,89) 94,82 95,02 8.7 10,60 96,10 

- Lüa rung vu mña Ha 2.342,3 2410 2.342,30 2.348,30 0,26 97,44 100,26 2.342,30 99,74 
Näng suit Ta/ha 48,2 48,2 52,00 48,60 0,83 100,83 93,46 52,20 107,4 1 
SãnIuqng Tn 11.289,9 11.620,0 11.743,00 10.539,90 (6,64) 90,70 89,75 12.226,80 116,00 

- Lüa cn vi müa Ha 100,0 170 100,00 135,00 35,00 79,41 135,00 150,00 111,11 
Näng suit TJha 15,5 16,2 17,30 16,00 3,23 98,77 92,49 16,00 100,00 
Sanlucing Tn 155,0 275,0 172,90 216,00 39,35 78,55 124,93 240,00 111,11 

- Ngô cã näm Ha 435,0 460,0 432,00 429,40 (1,29) 93,35 99,40 429,40 100,00 
NAngsuAt To/ha 55,1 54,1 57,60 55,10 0,06 101,85 95,66 55,10 100,00 
San hrcing Tn 2.395,5 2.490,0 2.490,00 2.366,00 (1,23) 95,02 95,02 2.366,00 100,00 
- Cay ngô vu Dông xuân Ha 70,0 70,0 70,00 67,40 (3,7 1) 96,29 96,29 67,40 100,00 



TT Chi tieu Don vi 
TH 

näm 2019 

KH2020 

UTH 
näm 2020 

Sosann 

KH 2021 
So sánh Ku 
2021 IUTH 
2020 (%) Ku tinh KH huyn 

SS vOi 
cüng k5' (% 
tAng, giàm) 

SS vOi 
KH tinh 

(%) 

SS voi 
KH huyn 

(%) 

Nang suit T?Jha 45,0 45,0 45,00 45,00 - 100,00 100,00 45,00 100,00 
Sãn1uçmg Tn 315,0 315,0 315,00 303,30 (3,71) 96,29 96,29 303,30 100,00 
-NgoviiMUa Ha 365,0 390,0 362,00 362,00 (0,82) 92,82 100,00 362,00 100,00 
Nang suit T?Jha 57,0 55,8 60,00 57,00 - 102,2 1 95,00 57,00 100,00 
San liscing Tn 2.080,5 2.175,0 2.172,00 2.063,40 (0,82) 94,87 95,00 2.063,40 100,00 

1.2 Cay tinh bt CO cü Ha 2.610,0 2.470,0 2.730,00 2.785,00 6,70 112,75 102,01 2.790,00 100,18 
- Sn cä nAm Ha 2.430,0 2.420,0 2.500,00 2.515,00 3,50 103,93 100,60 2.500,00 99,40 

NAng sut TIha 200,0 185,7 194,40 200,00 - 107,70 102,88 200,00 100,00 
Sãnluqng Tn 48.600,0 44.930,0 48.600,00 50.300,00 3,50 111,95 103,50 50.000,00 99,40 

- Khoai lang Ha 80,0 50,0 80,00 120,00 50,00 240,00 150,00 140,00 116,67 
NAngsut T?Iha 111,0 80,0 111,00 111,00 - 138,75 100,00 111,00 100,00 
Sãnluçing TAn 888,0 400,0 888,00 1.332,00 50,00 333,00 150,00 1.554,00 116,67 

- Cay dong ring Ha 100,0 150,00 150,00 50,00 100,00 150,00 100,00 
NAng suAt T?Jha 102,0 68,00 102,00 - 150,00 102,00 100,00 
Sànluvng TAn 1.020,0 1.020,00 1.530,00 50,00 150,00 1.530,00 100,00 

1.3 Cay thtrc phâm Ha 880,0 880,0 880,00 910,00 3,41 103,41 103,41 910,00 100,00 
- Dãu các loai Ha 230,0 230,0 230,00 240,00 4,35 104,35 104,35 240,00 100,00 

NAng suât TJha 10,0 7,8 10,00 10,00 - 128,2 1 100,00 10,00 100,00 
San krçing TAn 230,0 180,0 230,00 240,00 4,35 133,33 104,35 240,00 100,00 

- Rau các loi (co Ca tre lAy mAng) Ha 650,0 650,0 650,00 670,00 3,08 103,08 103,08 670,00 100,00 
Nang suAt TJha 110,9 98,9 112,40 112,40 1,33 113,65 100,00 112,40 100,00 
Sãnliiqng Tan 7.210,0 6.430,0 7.304,00 7.530,80 4,45 117,12 103,11 7.530,80 100,00 
- Vii Dông xuân 240,0 240,00 240,00 - 100,00 240,00 100,00 
NAngsuAt T?Jha 112,5 113,00 113,00 0,44 100,00 113,00 100,00 
San lucing TAn 2.700,0 2.7 12,00 2.7 12,00 0,44 100,00 2.7 12,00 100,00 
-Viimüa 410,0 410,00 430,00 4,88 104,88 430,00 100,00 
NAng suAt TJha 110,0 112,00 112,00 1,82 100,00 112,00 100,00 
Sãnluqng TAn 4.510,0 4.592,00 4.816,00 6,78 104,88 4.816,00 100,00 

1.4 Cay CNNN Ha 385,0 400,0 180,00 195,00 (49,35) 48,75 108,33 125,00 64,10 
- Lac cã nAm Ha 80,0 80,0 80,00 95,00 18,75 118,75 118,75 95,00 100,00 

NAng suAt TWha 15,5 15,0 16,50 16,50 6,45 110,00 100,00 16,50 100,00 
San lucing TAn 124,0 120,0 132,00 156,80 26,45 130,67 118,79 156,80 100,00 

- MIa t6ng s6 Ha 305,0 320,0 100,00 100,00 (67,2 1) 3 1,25 100,00 30,00 30,00 
Trng mOi Ha 
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TT Chi tieu Don VI 
TH 

nAm 2019 

KH 2020 

UTH 
näm 2020 

KH 2021 
So sanii 
2021 /UTH 

KH tinh KH huyn 
SS vOi 

cüng k' (% 
tang, giãm) 

SS vOi 
KH tinh 
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SS 
KH huyn 

(%) 

Thu hoach Ha 305,0 315 100,00 100,00 (67,21) 3 1,75 100,00 30,00 30,00 
Nang suit TJha 550,0 597,5 550,00 550,00 - 92,05 100,00 550,00 100,00 
San liiçmg TAn 16.775,0 18.820,0 5.500,00 5.500,00 (67,2 1) 29,22 100,00 1.650,00 30,00 

15 
Cay hang 11am khác (Ot cay, hoa, 
cay canh, co chän nuoi,...) 

Ha 160,0 175,0 175,00 175,00 9,38 100,00 100,00 175,00 100,00 

CO chän nuôi Ha 160,0 175,00 175,00 9,38 100,00 175,00 100,00 

Näng suât T?Jha 3.600,0 3.702,90 3.600,00 - 97,22 3.600,00 100,00 
San lucing Tan 57.600,0 64.800,00 63.000,00 9,38 97,22 63 .000,00 100,00 

1.6 Cay cong nghip dAi ngäy Ha 13.270,66 13.252,0 13.308,59 13.963,40 5,22 105,37 104,92 14.013,40 100,36 
Cao su tong so Ha 4.482,70 4.483,0 4.482,59 5.100,20 13,78 113,77 113,78 5.100,20 100,00 

+ NTQD Ha 3.379,00 3.243,70 3.861,30 14,27 119,04 3.861,30 100,00 
Nang suAt Tv/ha 13,00 17,00 13,00 - 76,47 13,00 100,00 
SL(mükhô) Tan 4.392,70 4.392,70 5.019,70 14,27 114,27 5.019,70 100,00 

+ Cao su tiêu diên Ha 1.103,7 1.238,89 1.238,90 12,25 100,00 1.238,90 100,00 
Trng mOi Ha 100 - 
Trong do: Tái canh Ha 50 - 
CSKTCB Ha 33 - 
K.Doanh Ha 1.060,0 4400 1.238,89 1.238,90 16,88 28,16 100,00 1.238,90 100,00 
Nang suAt TJha 14,0 17,00 14,50 3,57 85,29 14,50 100,00 
SL(mOkhô) Tan 1.484,0 2.106,11 1.796,40 21,05 85,29 1.796,40 100,00 
Ca phê tong s6 Ha 8.368,0 8.368,0 8.425,00 8.418,00 0,60 100,60 99,92 8.468,00 100,59 
Trng mâi Ha 50,0 50,00 50,00 - 100,00 50,00 100,00 
Tranglái canh Ha 33 1,5 416,0 365,00 274,60 (17,16) 66,01 75,23 100,00 36,42 
KTCB Ha 665,5 152,0 462,80 633,00 (4,88) 416,45 136,78 650,50 102,76 
K.Doanh Ha 7.321,0 7.800,0 7.547,20 7.460,40 1,90 95,65 98,85 7.667,50 102,78 
Nang suAt T?Jha 24,5 25,0 25,80 25,00 2,04 100,00 96,90 25,00 100,00 
SL(càphênhân) TAn 17.936,5 19.500,0 19.471,78 18.651,00 3,98 95,65 95,78 19.168,80 102,78 

- Chè tOng sO Ha 300,0 300,0 300,00 300,00 - 100,00 100,00 300,00 100,00 
K.Doanh Ha 300,0 300,0 300,00 300,00 - 100,00 100,00 300,00 100,00 
Nangsuât T?Jha 111,8 110,0 111,80 111,80 - 101,64 100,00 111,80 100,00 
San hrcing (büp tircii) TAn 3.354,0 3.300,0 3.354,00 3.354,00 - 101,64 100,00 3.354,00 100,00 
Cay tiêu Ha 120,0 101 101,00 145,20 2 1,04 143,76 143,76 145,20 100,00 
Trngmi Ha 18,6 3,70 (80,11) - 
KTCB Ha 2,00 5,70 285,00 
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K.Doanh Ha 101,4 101 101,00 139,50 37,63 138,12 138,12 139,50 100,00 
Nãng sut TJha 36,0 37,6 37,62 37,60 4,44 100,00 99,94 37,60 100,00 
San luçing Tn 364,9 380,00 380,00 524,50 43,74 138,03 138,03 524,50 100,00 

1.7 
Cay an quä,cây dtroc lieu, cay lãu 
nam khac,... Ha 425,0 540 447,00 468,00 10,12 86,67 104,70 635,00 135,68 

Cay an qua Ha 380,0 402,00 423,00 11,32 105,22 535,00 126,48 
Ba Ha 48,1 62,00 70,00 45,53 112,90 80,00 114,29 

Suriêng Ha 58,9 58,00 48,00 (18,51) 82,76 100,00 208,33 
MIt Ha 5,0 7,00 5,00 - 7 1,43 20,00 400,00 
Chui Ha 73,0 80,00 80,00 9,59 100,00 100,00 125,00 
Cay an qua khác Ha 15,0 15,00 20,00 33,33 133,33 35,00 175,00 
Cay chanh leo Ha 180,0 180,00 200,00 11,11 111,11 200,00 100,00 
Nang suât Ti1ha 700,0 
San 1uing Tan 12.600,0 
Cay du9c lieu Ha 45,00 45,00 45,00 - 100,00 100,00 222,22 

1.8 Cay lâu nam khác (bOi lOi) Ha 2.719,0 2.935,00 2.750,00 1,14 93,70 2.750,00 100,00 
TrOngmài Ha 70,0 31,00 31,00 (55,71) 100,00 31,00 100,00 
DiêntIchkhaithác Ha 800,0 1.000,00 500,00 (37,50) 50,00 800,00 160,00 

2 CHANNUOI 
Dan trâu Con 900 930 930 930 3,33 100,00 100,00 930 100,00 
Dan bO Con 20.562 20.690 21.724 19.826 (3,58) 95,82 91,26 21.321 107,54 
T' l bO lai % 17,0 17,00 17,00 - 100,00 17,00 100,00 
Dan Ion Con 32.250 28.490 29.370 26.433 (18,04) 92,78 90,00 29.370 111,11 
TS' lë Ion lai % 65,0 62,5 65,00 68,00 4,62 108,80 104,62 68,00 100,00 
San hrongthjthai các 1oi 3.414,6 5.670,0 5.670,00 5.117,60 49,88 90,26 90,26 5.670,00 110,79 
ThittrâubOhai Tn 800,0 1.960,0 1.960,00 1.787,10 123,39 91,18 91,18 1.960,00 109,67 
Thit heo hai Tan 2.614,6 3.710,0 3.710,00 3.330,60 27,39 89,77 89,77 3.710,00 111,39 
Dãndê con 1.327 907 1.669 25,77 184,01 910 54,52 
Danong dan 11.650 11.650 11.650 - 100,00 11.650 100,00 
Giacim con 83.250 90.000 150.000 80,18 166,67 130.000 86,67 
Dngvttkhãc con 11.886 - 12.376 12.000 0,96 96,96 12.000 100,00 

3 LAM NGHIJP 
-KhoánbaovrCrng ha 17.553,3 
- Trng cay phân tan ha 30,00 60,00 

4 



TT Chi tiêu Don vi 
TH 

näm 2019 

KH2020 

UTH 
näm 2020 

Sosánh 

KH 2021 
So sánh KB 
2021 /UTH 
2020 (%) MI tinh Ku huyn 

55 vói 
cüng k5 (% 
tang, giãm) 

SS vói 
KH tinh 

(%) 

SS vOl 
KH huyn 

(%) 

- Chäm sOc rCrng trng ha 232,10 60,00 (74,15) 
- T 1 che phu rt'rng (k cã cay cao 
su) 

% 38,90 39,20 0,77 39,25 100,13 

4 THUY SAN 
-Diêntfch Ha 895,0 890,0 901,00 902,00 0,78 101,35 100,11 904,00 100,22 

Din tIch nuôi trng Ha 145,0 151,0 151,00 152,00 4,83 100,66 100,66 154,00 101,32 

Diên tIch khai thác Ha 750,0 739,0 750,00 750,00 - 10 1,49 100,00 750,00 100,00 

- Tang san lucing Tn 650 682 700,00 750,00 15,38 109,97 107,14 780,00 104,00 

San luqng nuoi trng Tn 400,0 424,0 400,00 400,00 - 94,34 100,00 400,00 100,00 

San hxcing khai thác Tn 250,0 258,0 300,00 3 50,00 40,00 135,66 116,67 3 80,00 108,57 

5 Phát trin nông thôn 
- S tiêu chi nông thôn mài bInh 
quân dt dixçic bInh quan/xa 

Tiëu chI 14,20 15,00 5,63 16,00 106,67 

- S x dt chun nông thôn mài (lily 
kâ) 

3 4 33,33 5 125,00 

% 23,08 33,33 41,67 125,00 
B CONG NGHIP 

1 
GTSX cong nghip 
(theo giá SS näm 2010) 

T dng 1.081,04 1.250,45 1.066,55 (1,34) 85,29 1.380,61 129,45 

- Cong nghip khai khoang T dng 75,15 83,12 85,40 13,64 102,74 87,00 101,87 

-Sanxutvàphânphidin T'dng 83,45 91,14 94,20 12,88 103,36 115,00 122,08 

- Cong nghp ch bin, ch tao T' dng 920,29 1.073,98 884,70 (3,87) 82,38 1.176,11 132,94 
- Cung cp nixàc, quãn 1và xi:r l) 
rae thai, nurc thai 

T'dng 2,15 2,21 2,25 4,65 101,81 2,50 111,11 

2 Mt s san phm chü yu: 
San phm Co khI Tn 552 445,00 492,00 (10,87) 110,56 492 99,94 
SánxutbOnbánh TAn 553 580,00 592,00 7,05 102,07 641 108,26 

SanxuAtdalanh TAn 665 700,00 715,00 7,52 102,14 774 108,18 
Xay xát hiccng thrc TAn 17.000 17.000,00 18.700,00 10,00 110,00 21.000 112,30 

Gia cong hang may mac 1000 bô 32 34,00 33,00 4,76 97,06 34 103,03 
San xuAt d6 mc m3 50 50,00 50,00 - 100,00 50 100,00 
Khai thác cat lam vat lieu XD m3 40.950 45.000,00 45.500,00 11,11 101,11 50.000 109,89 

Khai thác dá XD cãc loai m3 30.535 34.000,00 35.000,00 14,62 102,94 35.000 100,00 
SanxuAtximang. TAn 4.500 4.500,00 6.000,00 33,33 133,33 6.000 100,00 
SanxuAtgchtuynen Triuviên 32,96 37,00 22,70 (31,13) 61,35 30 132,16 
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Gach không nung Triëu vien 6.950,00 15,00 368,75 (94,69) 2.458,33 15.000 4.067,80 
Chè khô TAn 806 900,00 789,00 (2,11) 87,67 850 107,73 
Nuác may thirang phAm 1000 m3 167 160,00 170,00 1,80 106,25 177 104,00 
Din san xuAt trên dia bàn Tr.kwh 2632,50 2.919,00 1.976,17 (24,93) 67,70 2.544 128,73 
San phAm din (Tri.r TD Ia Ly và Se 
San). Trong do: 

Tr.kwh 98,50 - 84,88 64,36 (34,66) 75,82 145 225,28 

Thüy din Ia Ly(3,25t' kwh) Tr.kwh 1554,00 1.649,00 1.118,48 (28,03) 67,83 1.408 125,86 
Thüy din Se San (1,16 t Kwh) Tr.kwh 980,00 1.185,00 793,33 (19,05) 66,95 991 124,94 

Thüy din Ry Ninh 1 Tr.kwh 18,00 14,80 11,17 (37,94) 75,47 16 146,41 
Thüy din Ry Ninh 2 Tr.kwh 55,00 47,28 32,35 (41,18) 68,42 52 161,50 
ThüydinHàTây Tr.kwh 25,50 22,80 15,82 (37,96) 69,39 25 159,25 
Din mttri Tr.kwh 0,00 - 5,02 51 1.019,92 

KhfAxêtylen m3 9.018 9.100,00 9.100,00 0,91 100,00 9.000 98,90 
Khi Oxygen m3 490.000 490.000,00 490.000,00 - 100,00 500.000 102,04 
Ca phë hot TAn 290 300,00 336,00 15,86 112,00 332 98,66 
Bôt b?i Ru TAn 2.2 10 3.500,00 1.983,00 (10,27) 56,66 3.868 195,03 
Gxaydrng m3 354 400,00 293,00 (17,23) 73,25 442 150,85 
Giphôi •m3 6.500 6.500,00 6.525,00 0,38 100,38 7.183 110,08 
Than hoat tInh TAn - - - 1.000 

C DICHVU 

1 
Tngmücbän1ëhànghoávA 
doanh thu djch vu tiêu dung trên 
dja bàn (Theo giá hin hành) 

T d1ng 1.597,50 - 1.775,62 1.750,76 9,59 - 98,60 2.002,97 114,41 

2 Ngân hang 
Ngân hang nông nghip và PINT 
-Tngngunvnhuydng T'dng 379,20 520,00 450,00 18,67 - 86,54 535,50 119 
- Tang s6 du no T' dng 770,00 885,00 820,00 6,49 - 92,66 902,00 110 
T 1 no xâu % 0,27 <0,4 <0,3 - <0,5 

3 Djch vi hru trü và an ung 
Doanh thu T' dng 223,45 248,15 209,53 (6,23) - 84,44 245,50 117,17 

4 Giao thông vn täi 
-Doanhthu T'dng 112 248,15 220,00 96,43 88,66 136 61,85 
- Khi Iixçmg 4n chuyn hang hoá 1.000 TAn 496 560 5 10,00 48 1,95 (2,83) 86,06 94,50 605 125,53 
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- Khi luçing luân chuyn hang hoá 
1.000 
tân.Km 

40 1.357 453.840 412.000,00 389.390,00 (2,98) 85,80 94,5 1 489.456 125,70 

- Khi krçmg4n chuyn hành khách 1.000 HK 657 750 690,00 594,55 (9,5 1) 79,27 86,17 820 137,92 

-KhM1ucing1uanchuynhanhkhách 
1.000 

HK.Km 
177.908 199.850 182.000,00 156.823,33 (11,85) 78,47 86,17 216.000 137,73 

D PHAT TRIEN KINH TE TAP THE 

Tng s hçip tác xa HTX 6 7,00 9,00 50,00 128,57 10 111,11 

Trong dO: thành lap mói HTX 3 1 1,00 3,00 - 300,00 300,00 1 33,33 

Tang s6 thành viên hçp tác xA ngi.rYi 155 164,00 193,00 24,52 117,68 203 105,18 

Trong dO: thãnh viën mài ngui 31 6,00 38,00 22,58 633,33 10 26,32 

Tng s can bO quãn 1 hçip tác xa Ngu?i 36 41,00 54,00 50,00 131,71 60 111,11 

Tngs6laodngtrongHTX Ngui 472 481,00 580,00 22,88 120,58 610 105,17 

Trong do: tdng s lao d5ng là xã 
vien HTX 

Ngztài 155 164,00 193,00 24,52 117,68 203 105,18 

tr.dng 3.112 3.411,60 12.811,60 311,74 375,53 13.312 103,90 

E PHAT TRIEN KINH TE TU' NHAN 
1 Doanh nghip 

Sdoanhnghipd&uk' DN 112 126,00 126,00 12,50 100,00 150 119,05 
S doanh nghip thành lap mài DN 14 24 24,00 24,00 71,43 100,00 100,00 25 104,17 
SdoanhnghipcuMk' DN 126 150,00 150,00 19,05 100,00 175 116,67 

2 Ho kinh doanh 
Tang s ho kinh doanh du k 983 1.093,00 1.093,00 11,19 100,00 1.200 109,79 

So ho kinh doanh cp mài Ho 220 150,00 162,00 (26,36) 108,00 160 98,77 

SO ho kinh doanh cp dôi, tam 
ngrng, cap 1a 

Ho 102 100,00 49,00 (51,96) 49,00 90 183,67 

sO h kinh doanh chm dOt, thu hi Ho 110 120,00 55,00 (50,00) 45,83 100 181,82 

TOng sO hO kinh doanh cuOi kS' Ho 1.093 1.123,00 1.200,00 9,79 106,86 1.260 105,00 

TOng sO lao dng cp mài Lao dng 400 300,00 398,00 (0,50) 132,67 350 87,94 

TOng ngun vOn dang k kinh doanh 
cap mài 

T dng 22 12,00 22,50 2,20 187,50 15 66,67 
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