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ñy ban nh©n d©n                 céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

  huyÖn ch p¨h                                                §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 

Sè:        /BC-UBND                                       Ch P¨h, ngµy     th¸ng 3 n¨m 2020 

         
 

b¸o c¸o 

T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c quý I/2020 

vµ ch¬ng tr×nh c«ng t¸c quý II/2020. 
 
 

 Thực hiện Công văn số 431/UBND-KTTH ngày 02/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc báo cáo tình hình công tác 3 tháng đầu năm 2020; Ủy ban nhân dân 

huyện Chư Păh báo cáo như sau: 

 A. T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c quý I/2020:  

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

1. Sản xuất nông nghiệp:  

Nhân dân đang tập trung gieo trồng vụ Đông - Xuân năm 2019-2020, đến nay đã 

gieo trồng được khoảng 1.977 ha, đạt 103,01% KH (trong đó: lúa nước 1.675,5 ha, cây 

ngô: 97,4ha, cây rau củ quả các loại: 235 ha); diện tích cà phê tái canh năm 2019 sinh 

trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt 95%; tiếp tục triển khai 191,89 ha cà phê đủ điều kiện 

trồng tái canh năm 2020. 

 Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, 

nhất là dịch bệnh tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng trâu bò, Tai xanh ở lợn và Cúm 

AH5N1; hiện tại ở xã Nghĩa Hòa vẫn xảy ra bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tổng số lợn 

mắc bệnh phải tiêu hủy là 08 con với trọng lượng 437kg của 6 hộ gia đình tại làng 

Kênh. Huyện đã tổ chức công bố dịch theo quy định đồng thời tuyên truyền, hướng 

dẫn nhân dân các mô hình chăn nuôi an toàn. Triển khai tháng tiêu độc khử trùng 

môi trường đợt 1 năm 2020, đã phun được 170 lít hóa chất BenKocid phục vụ công 

tác tiêu độc, khử trùng tại 14 xã, thị trấn; cấp 18.200 liều vắc xin lở mồm long móng 

cho 14 xã, thị trấn để tiêm cho trâu bò đợt I năm 2020. Nhìn chung, số lượng đàn gia 

súc, gia cầm trên địa bàn huyện cơ bản ổn định
1
. Phối hợp với Trung tâm giống thủy 

sản tỉnh để kiểm tra, đánh giá dự án nuôi cá lồng tại xã Ia Kreng.  

Ban hành Kế hoạch phòng, chống hạn hán vụ Đông-Xuân năm 2019-2020. Kiểm 

tra, xây dựng kế hoạch sửa chữa, duy tu các công trình thủy lợi; tuyên truyền, vận động 

nhân dân nạo vét được 4,58km kênh mương nhằm đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ 

sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, hiện các hồ chứa vẫn đảm bảo nguồn nước tưới 

cho các loại cây trồng, chưa xảy ra tình trạng thiếu nước do hạn hán. Hoàn chỉnh 

phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn 

huyện. 

Chuẩn bị điều kiện tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công 

nhận xã Nghĩa Hòa đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định, với tinh thần trang trọng tiết 

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

năm 2019; triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2020. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị năm 2020; bổ sung Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi 

giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cà phê, heo rừng lai, dược liệu thuộc Chương trình 
                                                 
 

1
 Tổng đàn gia súc toàn huyện hiện có: 841 con trâu; 18.626 con bò; 22.696 con heo; 2.519 con dê; 

115.350 con gia cầm; 11.650 đàn ong. 
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MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020. Hoàn chỉnh bộ chỉ số vệ sinh môi trường 

nông thôn năm 2019. 

2. Về lâm nghiệp: Tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng, không để xảy ra cháy rừng; tăng cường tuần tra, ngăn chặn các hành vi 

phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; qua đó đã phát hiện, xử lý 6 vụ vi 

phạm xâm hại đến tài nguyên rừng, tạm giữ 7.807 m
3
 gỗ; 7 xe máy các loại, phạt tiền 

10 triệu đồng. Ban hành Quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2019, hiện tại 

diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện là 40.206,33 ha
2
. 

3. Về tài nguyên và môi trường: Tiếp tục triển khai công tác kiểm kê đất đai 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; hoàn chỉnh hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020; xây dựng phương án sử dụng đất đối với 418,57 ha của Công ty Cà phê 

706 sau cổ phần hóa giao lại cho địa phương quản lý tại xã Nghĩa Hòa và xã Ia Nhin. 

Tiếp tục lập hồ sơ thuê đất tại khu vực đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Chè 

Biển Hồ tại xã Nghĩa Hưng; đến nay đã ban hành 105 Quyết định thuê đất với diện 

tích 73,4489 ha. Cấp 139 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, 

cá nhân, diện tích 567.979,2 m
2
; chuyển mục đích sử dụng 65 trường hợp với diện 

tích 59.365,5 m
2
. Thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp trái quy 

định tại xã Nghĩa Hòa. 

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

kết hợp phát điện Đăk Bla tại xã Hà Tây. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi-Pleiku 2. Chi trả tiền 

bồi thường cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh và bàn giao 05 ha đất cho 

UBND xã Hòa Phú quản lý.  

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

khoáng sản để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm; qua đó phát hiện 04 vị trí có 

dấu hiệu khai khác khoáng sản tại xã Ia Mơ Nông và thị trấn Ia Ly, UBND huyện đã 

chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi 

phạm theo đúng quy định của pháp luật.  

4. Về Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch, xây dựng, giao 

thông và khoa học công nghệ:  

a) Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp: Nhìn chung, các cơ sở hoạt động bình 

thường; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp từ đầu năm đến nay đạt 

398,14 tỷ đồng đạt 10,99% KH. Các cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động đảm bảo 

an toàn. Tiếp tục theo dõi, việc thi công xây dựng nhà máy sản xuất bột bời lời trong 

Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp huyện của Công ty TNHH MTV Chế biến nông 

sản Thiên Đạt. Tiếp tục theo dõi tình hình triển khai thi công các công trình điện 

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

quá tải năm 2020 nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất của nhân 

dân trong thời gian cao điểm như: Mùa tưới cà phê, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; 

tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng quá tải công suất cục bộ tại khu vực: Làng Bối 

và thôn 4 (xã Hòa Phú). Xây dựng phương án đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước đối với nhiệm vụ duy trì hệ thống điện chiếu sáng công 

cộng trên địa bàn huyện năm 2020. 

b) Quy hoạch, xây dựng và giao thông:  

                                                 
 

2
 Gồm: rừng tự nhiên; 25.973,02 ha giảm 4,16 ha; rừng trồng 3.438,96 ha; đất chưa có rừng; 10.794,35 

ha. 
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Tiếp tục triển khai thiết kế 02 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 

thị trấn Phú Hòa và thị trấn Ia Ly đến năm 2030. Triển khai thực hiện nhiệm vụ 

quy hoạch chi tiết xây dựng một phần trung tâm xã Nghĩa Hưng. Thông báo phạm 

vi giới hạn hành lang an toàn đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) và Quốc lộ 19D 

(Đường tỉnh 670 cũ) để các đơn vị liên quan biết, thực hiện.   

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, hướng dân các xã tăng 

cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; cấp 04 giấy phép xây dựng 

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

trình đường giao thông năm 2020. Các dự án công trình kế hoạch năm 2019 đã thi 

công xong nghiệm thu và đưa vào sử dụng (113 dự án/công trình), tỷ lệ giải ngân 

đạt 94,89% KH. Tổng số dự án, công trình thuộc kế hoạch năm 2020: 73 dự 

án/công trình (khởi công mới: 70 công trình; chuyển tiếp 3 công trình); tổng 

kinh phí 70.373 triệu đồng; hiện nay, các dự án đã và đang triển khai thi công, 

01 dự án đang lập hồ sơ và một số dự án đã hoàn thành chờ nghiệm thu đưa vào 

sử dụng
3
.  

c) Khoa học công nghệ: Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án, 

nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ năm 2019 và tiếp tục theo dõi tình hình 

thực hiện 02 dự án năm 2020. 

 5. Thƣơng mại và dịch vụ: Ban hành Kế hoạch đảm bảo cung cầu hàng 

hóa, bình ổn thị trường giá cả những tháng cuối năm 2019 và Tết nguyên đán 

Canh Tý 2020. Nhìn chung hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, 

không xảy ra tình trạng găm hàng để tăng giá bán. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa 

bán lẻ và doanh thu dịch vụ từ đầu năm đến nay đạt 572,59 tỷ đồng, bằng 30% chỉ 

tiêu KH năm. Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về quản 

lý giá, chất lượng hàng hóa trên địa bàn; triển khai các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông 

sản của nhân dân do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra. Đôn đốc, hướng dẫn xã Hòa Phú đưa chợ xã Hòa Phú đi vào 

hoạt động. 

6. Về Thu, chi ngân sách: Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp đến 

nay (không kể trợ cấp, kết dư, chuyển nguồn) đạt 7,71 tỷ đồng
4
, đạt 28,59% KH 

tỉnh và 27,57% KH huyện (giảm 37,53% so với cùng kỳ năm 2019). Chi ngân 

sách huyện ước đạt 88,438 tỷ đồng, đạt 24,16% KH tỉnh, 23,78% KH huyện (giảm 

12,66% so với cùng kỳ năm 2019)
5
. 

7. Về phát triển kinh tế tƣ nhân, kinh tế tập thể và tình hình thu hút, 

kêu gọi đầu tƣ: 

Trong quý I năm 2020, tổng số hồ sơ liên quan thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh là 82 hồ sơ; trong đó cấp mới: 45 hồ sơ, đạt 30% kế 

hoạch, tăng 2,27% so với cùng kỳ năm 2019. Trên địa bàn huyện có 06 hợp tác 

                                                 
3
 Cụ thể: 15 công trình đang lập dự án; 15 công trình đang lựa chọn nhà thầu; 39 công trình đang thi 

công; 4 Công trình đã hoàn thành; tỷ lệ giải ngân đạt 21,12% KH.  

 
4
 Gồm cơ quan Thuế thu (không kể thu tiền sử dụng đất) được: 3,15 tỷ đồng; đạt 23,42% KH tỉnh và 

KH huyện; giảm 1,96% so với cùng kỳ năm 2019; Thu tiền sử dụng đất được: 4,35 tỷ đồng; đạt 36,25% KH tỉnh; 

33,46% KH huyện; giảm 53,57% so với cùng kỳ năm 2019; Các đơn vị, các xã triển khai thu khác ngân sách, thu 

quản lý qua ngân sách được: 0,21 tỷ đồng; đạt 13,82% KH tỉnh và KH huyện. 

 
5
 Gồm: Chi đầu tư phát triển: Nguồn vốn tỉnh phân cấp: 5,25 tỷ đồng, đạt 38,46% KH huyện; Nguồn 

tiền sử dụng đất: 3,45 tỷ đồng, đạt 22,7% KH huyện; Nguồn ngân sách khác 1,52 tỷ đồng, đạt 17,07 % KH 

huyện . Chi thường xuyên: 77,561 tỷ đồng, đạt 23,67% KH huyện. 
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xã đang hoạt động
6
: Từ đầu năm đến nay đã tham gia ý kiến với các sở, ngành 

của tỉnh về 04 dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. 

8. Văn hoá-xã hội:  

a. Giáo dục - Đào tạo: Tổ chức sơ kết Học kỳ I và xây dựng kế hoạch Học 

kì II năm học 2019 - 2020; chỉ đạo, quán triệt các đơn vị trường học hướng dẫn 

học sinh tự học, tự ôn luyện tại nhà trong thời gian được nghỉ học tạm thời để 

phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rut Corona (covid-19) gây ra; 

đồng thời tổ chức tổng vệ sinh trường lớp và phối hợp với cơ sở y tế phun thuốc 

khử trùng, tiêu độc để đảm bảo môi trường trường học an toàn khi học sinh đi 

học trở lại. Chuẩn bị các điều kiện để thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non, 

trung học cơ sở cấp huyện và tham dự thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh. Tăng 

cường quản lý dạy thêm, học thêm.  

b. Văn hóa, thông tin: Triển khai việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 

thôn, làng, TDP văn hóa năm 2020; xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa năm 2019; khu dân cư văn hóa tiêu biểu 5 năm liền. Tổ chức kiểm tra, 

nhắc nhở 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa chấp hành nghiêm túc các quy định 

của pháp luật. Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2020; 

tiếp tục khảo sát các điểm dự kiến xây dựng hồ sơ di tích tại các điểm: Nhà bia 

tưởng niệm (Ia Phí), Ngôi mộ chung (Nghĩa Hưng), Núi lửa Chư Đang Ya (xã Chư 

Đang Ya), Núi Chư Pao (xã Ia Khươl). Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể 

thao chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4). 

Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao đã cắt treo 56 lượt băng rôn, 

khẩu hiệu; in, kẻ vẽ và làm mới 176 m 2 panô; 132 m
2
 khẩu hiệu phướn và 70 

tấm trụ phướn; cắm 450 lượt cờ chuối, 1000 mét cờ dây nhân các ngày lễ và các 

sự kiện lớn; tiếp phát 1.455 giờ truyền thanh, đài FM, tiếp phát lại 1.544 giờ truyền 

hình, biên tập hơn 346 tin, bài phát sóng trên đài tỉnh và đài huyện.  

c. Y tế, dân số: Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, 

nhất là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) 

gây ra như: triển khai phun hóa chất khử trùng tại 133 điểm/15 xã, thị trấn (tập 

trung các đơn vị trường học, Chợ, khu đông dân cư… và 1số cơ quan: Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện, Bưu điện Chư Păh); bố trí Khu vực cách ly, thành lập Đội 

phản ứng nhanh nội viện, ngoại viện và đội cấp cứu cơ động, tổ chức tập huấn 

cho tất cả đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế và cán bộ quản lý các đơn vị trường 

học về các biện pháp cụ thể trong phòng chống dich...; đến nay trên địa bàn 

huyện Chư Păh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc (Covid-19). Trong tháng, đã 

khám, chữa bệnh cho 11.842 lượt người
7
; thực hiện tiêm phòng các loại vắcxin 

phòng bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình y tế Quốc gia đủ liều cho 318 trẻ; 

khám, điều trị và cấp thuốc cho 195 trường hợp bị mắc các bệnh phong, lao, HIV, 

tâm thần. Tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm 

trên địa bàn được 49 cơ sở, đã phát hiện, nhắc nhở 15 cơ sở vi phạm, xử phạt hành 

chính 01 cơ sở.  

Công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình được đẩy mạnh; tăng cường tuyên 

truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân số đến 

                                                 
 

6
 Gồm: Hợp tác xã Nông nghiệp Việt Tiến; Hợp tác xã Nông nghiệp Nghĩa Hưng; Hợp tác xã sản xuất, 

thương mại, dịch vụ nông nghiệp Ia Mơ Nông; Hợp tác xã Kinh Tế Nông Nghiệp Sao Việt; Hợp tác xã Dịch vụ 

Nông nghiệp Nghĩa Hòa và Hợp tác xã sản xuất nông lâm thủy sản Hùng Hoàn. 

 
7
 Cụ thể: Tại Trung tâm Y tế huyện 6.608 lượt người; y tế xã 5.234 lượt người. 
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toàn thể nhân dân. Cung cấp kịp thời, đầy đủ các dụng cụ tránh thai phi lâm sàng cho 

các đối tượng. 

d. Xã hội:  
Tập trung chăm lo cho các đối tượng, gia đình người có công với cách mạng, 

đối tượng xã hội, người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức viếng các 

anh hùng liệt sỹ tại các công trình ghi công trên địa bàn; thăm, tặng quà các cơ quan 

làm nhiệm vụ Tết; cấp phát đầy đủ, kịp thời tiền hỗ trợ Tết cho cán bộ, công chức, 

viên chức, đối tượng hưu trí, quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện, các doanh 

nghiệp, các nhà hảo tâm cho gia đình chính sách, người nghèo với tổng kinh phí hơn 

3,25 tỷ đồng. Tiếp nhận và tổ chức cấp phát 47.880kg gạo của Chính phủ cho 

844 hộ với 3.192 khẩu có nguy cơ thiếu đói, không để hộ dân nào không có gạo 

ăn trong dịp Tết Nguyên đán. Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất 

độc da cam Xuân Canh Tý 2020 đã vận động, quyên góp được 7,5 tỷ đồng.  

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng, gia đình 

người có công với cách mạng, đối tượng xã hội, người nghèo, người đồng bào dân 

tộc thiểu số. Gia hạn 764 thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách năm 2020 

và cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho 02 đối tượng theo Quyết định 49; Đề nghị tỉnh 

xem xét, giải quyết chế độ mai táng phí cho 15 đối tượng chính sách người có công 

đã từ trần; lập danh sách 14 đối tượng đi điều dưỡng ngoài tỉnh; quyết định hưởng 

trợ cấp xã hội cho 58 đối tượng BHTX và ngừng trợ cấp xã hội, hưởng mai táng phí 

cho 11 đối tượng; quyết định cho hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng cho 01 nghệ 

nhân ưu tú. Chi trả kịp thời chế độ chính sách cho 3.357 đối tượng, trong đó bảo 

trợ xã hội 2.415 người, chính sách người có công là 942 người. Tổ chức cấp phát 

46.200 kg gạo cứu đói giáp hạt năm 2020 của Chính phủ cho 778 hộ gia đình 

với 3.080 nhân khẩu có nguy cơ thiểu đói trong dịp giáp hạt đầu năm 2020. Hỗ 

trợ khó khăn dột xuất cho 02 hộ gia đình bị cháy nhà tại xã Hà Tây và  Ia Mơ 

Nông với tổng số tiền 40.000.000 đồng; 01 trẻ bị xâm hại tình dục tại TT Phú 

Hòa số tiền 2.000.000 đồng. 

Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình các công ty đến tư vấn, tuyển dụng lao động 

trên địa bàn huyện đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn; khảo sát nhu cầu đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn năm 2020
8
. Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội và VTV24 ghi hình Chương trình “Cặp lá yêu thương” tại làng Kon Măh, xã 

Hà Tây.   

đ. Dân tộc, tôn giáo: Triển khai lập hồ sơ, thủ tục các công trình đầu tư cơ sở 

hạ tâng Chương trình 135 năm 2020 với tổng kinh phí 8.408 triệu đồng, trong đó 

ngân sách trung ương: 7.432 triệu đồng, ngân sách tỉnh đối ứng là 900 triệu 

đồng, huy động nhân dân đóng góp 76 triệu đồng. Tổng kết, đánh giá thực hiện 

Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-

2025. Tổng hợp danh sách 149 hộ nghèo đồng bào DTTS được hỗ trợ bò cái sinh 

sản, phân bón NPK chương trình chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng chính 

sách năm 2020 gửi Ban Dân tộc theo quy định. Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-

NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong 

tình hình mới. 

                                                 
8
 Các công ty hiện đang tư vấn tuyển dụng lao động trên địa bàn huyện đi làm việc ở nước ngoài: Công ty Bảo 

Sơn, Thuận An và Công ty CP Hợp tác lao động Quốc tế VINACO. 
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Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sinh hoạt của các tôn giáo trên địa 

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

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

 9. Lĩnh vực nội chính:  

 a. Về quốc phòng: Các phòng, ban, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế 

độ trực bảo vệ cơ quan, công sở; tăng cường trực bảo vệ an ninh chính trị và trật tự 

an toàn xã hội. Đôn đốc các đơn vị xử lý chống trốn nghĩa vụ quân sự. Tổ chức đón 

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

niên, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Tổ chức tuyển chọn dân quân nòng cốt năm 2020. 

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

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

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

bảo vệ vững chắc tình hình an ninh chính trị; tiếp tục đấu tranh, áp dụng các biện 

pháp ngăn chặn, quản lý chặt chẽ các đối tượng cầm đầu, cốt cán Fulrô, “tin lành 

Đêga” trên địa bàn; nhìn chung tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện cơ bản 

ổn định. 

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội: Phạm pháp hình sự xảy ra 03 vụ; 

phạm pháp ma túy xảy ra 03 vụ; phạm pháp kinh tế xảy ra 05 vụ; tai nạn giao thông 

xảy ra 02 vụ làm chết 02 người; vụ việc khác: xảy ra 01 vụ sập số cầu tại làng Hde, 

xã Đăk Tơ Ver làm 02 người chết, 01 người bị thương. Qua tuần tra, kiểm soát trật 

tự an toàn giao thông đã phát hiện 695 trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao 

thông đường bộ, xử phạt vi phạm hành chính 663 trường hợp, số tiền 256,150 triệu 

đồng; tạm giữ 01 xe ô tô; 236 xe mô tô, 456 giấy tờ các loại; tước giấy phép lái xe có 

thời hạn 15 trường hợp. 
c. Công tác tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các qui định về pháp luật 

trực tiếp cho gần 2.008 lượt người dân. Giải quyết 284 trường hợp đăng ký khai 

sinh, 89 trường hợp kết hôn, 47 trường hợp khai tử; 152 trường hợp xác nhận về hộ 

tịch khác. Chứng thực sao y bản chính 2.832 trường hợp; 313 trường hợp chứng thực 

hợp đồng các loại.  

 d. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân: 

 Trong tháng, cơ quan tiếp dân của huyện tiếp 26 lượt/26 công dân; tiếp nhận 

14 đơn kiến nghị của công dân; đang xem giải quyết 7 đơn thuộc thẩm quyền; 6 

đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết, 01 đơn 

không xử lý. Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 với 5 cuộc thanh tra tại 8 

đơn vị. Kết thúc cuộc thanh tra việc sử dụng quỹ BHYT, mua sắm thiết bị y tế và 

vật tư tiêu hao đấu thầu thuốc chữa bệnh tại BHXH huyện, Trung tâm Y tế huyện 

và Trung tâm Y tế Cao su Chư Păh; ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm của 

Chủ tịch UBND các xã: Nghĩa Hưng, Hòa Phú, Ia Ka trong việc giải quyết đơn 

thư, khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân.  

đ. Công tác nội vụ: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Rà soát, bổ sung quy hoạch 

CBCCVC lãnh đạo, quản lý năm 2020; Phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch 

cán bộ quản lý các đơn vị trường học giai đoạn 2016-2020; Giải quyết cho 12 

viên chức giáo viên và 02 cán bộ xã Ia Phí nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 

108/2014/NĐ-CP. Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý 5 
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đơn vị
9
. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, đồng thời phê chuẩn bầu 

bổ sung chức vụ Chủ tịch xã Ia nhin, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú khóa XII, nhiệm 

kỳ 2016-2021. Nâng lương, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt 

khung cho 14 công chức, viên chức. Cho 01 cán bộ xã đủ điều kiện nghỉ hưu 

hưởng chế độ BHXH. Tổ chức công bố Nghị quyết số 589/NQ-UBTVQH của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai; theo đó sáp nhập đơn vị hành chính xã Chư Jôr, xã Chư Đang Ya thành 

đơn vị hành chính mới xã Chư Đang Ya đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 

28/02/2020; tiếp tục thực hiện Phương án bố trí, sắp xếp Trưởng công an để bố 

trí công an chính quy. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc quản 

lý, sử dụng đất hợp tác xã Nông nghiệp-kinh doanh tổng hợp xã Nghĩa Hòa và 

trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng theo kết luận Thanh tra số 02/KL-TTr ngày 

21/01/2020 của thanh tra tỉnh. Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 19 tập 

thể, 34 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác.  

ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

 Tích cực hướng dẫn nhân dân gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng vụ 

Đông-Xuân. Chủ động trong công tác hỗ trợ sản xuất để nhân dân kịp thời triển 

khai gieo trồng đúng thời vụ. Thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét 

kênh mương các công trình thủy lợi, đảm bảo cung cấp nước tưới cho cây trồng 

trong mùa khô. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không 

để xảy ra cháy rừng. Tập trung triển khai lập thủ tục, hồ sơ xây dựng cơ bản 

trong chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Phối hợp thực hiện tốt công tác thu ngân 

sách, giải quyết kịp thời các khoản chi ngân sách đúng dự toán. Công tác triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virut Corona gây ra và Cúm AH5N1 đã được các cấp ủy, chính quyền 

từ huyện đến các xã, thị trấn tích cực triển khai, thực hiện. Giải quyết chế độ cho 

các đối tượng chính sách và tổ chức cấp phát gạo cho các hộ gia đình có nguy cơ 

thiếu đói dịp giáp hạt đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Tích cực thu hút đầu tư trên địa 

bàn huyện. Giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật kịp thời đến nhân dân; không để xyar ra tai nạn 

giao thông; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, đó là: Mặc dù có 

nhiều cố gắng trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng nhưng tình hình khai 

thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn xảy ra. Dịch bệnh tả lợn Châu Phi cùng với 

giá cả một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực giảm sâu ảnh hưởng không nhỏ đến đời 

sống của nhân dân trên địa bàn; công tác quản lý về trật tự xây dựng tại các xã, thị 

trấn chưa chặt chẽ để xảy ra việc xây dựng trái phép. Trật tự an toàn xã hội, an ninh 

nông thôn, tình hình tôn giáo còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.  

 

B. CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II/2020:  

1. Theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn nhân dân 

tập trung chăm sóc, bón phân cho cây trồng vụ Đông-Xuân; triển khai kế hoạch 

trồng tái canh cây cà phê và xây dựng kế hoạch trồng cây phân tán năm 2020. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán cho cây trồng 

trong mùa khô. Tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm 

                                                 
9
 Gồm: Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ NN huyện; Trưởng Trạm Cấp nước-DVĐT; Phó Giám đốc 

Trung tâm VHTTTT; bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Nội vụ, Phó Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng. 
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AH5N1 và dịch tả lợn Châu Phi. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới theo đúng hướng dẫn của tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện để tổ 

chức Lễ công bố xã Nghĩa Hòa và Làng Kênh, xã Nghĩa Hòa đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2019. Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây nhân ngày 19/5/2020. Lập các 

dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và 

triển khai chương trình OCCOP năm 2020.  

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo 

vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô. Tăng cường c¸c ho¹t ®éng 

tuÇn tra, kiÓm so¸t l©m s¶n t¹i c¸c vïng rõng träng ®iÓm vµ tæ chøc c¸c ®ît truy 
quÐt nh»m ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản 

trái phép tại các vùng giáp ranh huyện Ia Grai, Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai); huyện 

Sa Thầy, Kon Rẫy, Ia Hdrai, Tp. Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Tiếp tục triển khai kế 

hoạch thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích 

lâm nghiệp và trồng rừng. 

3. Đẩy nhanh tiến độ cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

cho nhân dân để thuận lợi cho công tác quản lý đất đai, nhất là khu vực 585,6772 ha 

đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ tại xã Nghĩa Hưng và diện tích 

đất thu hồi của Công ty Cà phê 706 tại xã Nghĩa Hòa, Ia Nhin. Tập trung giải quyết 

các vấn đề liên quan đến đất đai ngay từ cơ sở và khi vụ việc mới phát sinh không để 

kéo dài vượt cấp. Tiếp tục triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ 

thi công các công trình đang triển khai trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý, 

kiểm tra khoáng sản, để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

4. TiÕp tôc lËp hå s¬ thñ tôc vµ triÓn khai thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n 

n¨m 2020. Tăng cường công tác qu¶n lý Nhµ níc trong x©y dùng nhµ ë t nh©n 

trªn ®Þa bµn huyện kiªn quyÕt xö lý c¸c trêng hîp x©y dùng kh«ng cã giÊy phÐp 

x©y dùng, vi ph¹m hµnh lang an toµn giao th«ng trªn ®Þa bµn huyÖn. Phối hợp với 

Điện lực Chư Păh triển khai thực hiện các giải pháp an toàn điện và chống quá tải công 

suất trong mùa khô; theo dõi tình hình thi công công trình điện nông thôn trên địa bàn 

huyện thuộc Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực Trung tâm 

huyện lỵ của tỉnh Gia Lai; phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục tạo điều 

kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế tại Cụm 

Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung. Tiếp 

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

khai nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Hòa và thị trấn Ia Ly 

đến năm 2030. Kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Triển khai thực hiện các 

dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ năm 2020. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

giá cả, hoạt động kinh doanh-dịch vụ, công tác quản lý thị trường. 

5. T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý vµ khai th¸c c¸c nguån thu æn ®Þnh, c«ng 

t¸c thu nî c¸c kho¶n thuÕ, chống thất thu ngân sách, trốn thuế. TiÕp tôc kiÓm tra 

quyÕt to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2019 vµ thÈm tra dù to¸n chi ng©n s¸ch n¨m 
2020 cña c¸c ®¬n vÞ dù to¸n; ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn vµ quyÕt to¸n vèn ®Çu t 
x©y dùng c¬ b¶n trªn ®Þa bµn. §¶m b¶o chi ng©n s¸ch kÞp thêi, ®óng dù to¸n.  
 6. Tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đảm bảo tuyệt đối an toàn để 

cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học tạm thời để phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 khi có thông báo của các cơ quan chức năng cấp trên. §Èy m¹nh 

c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn c¸c chñ tr¬ng, ®êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch, 
ph¸p luËt cña Nhµ níc ®Õn nh©n d©n; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng chµo mõng c¸c 

ngµy lễ lớn; T¨ng cêng kiÓm tra, xö lý kÞp thêi c¸c ®iÓm ho¹t ®éng dÞch vô v¨n 
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hãa trªn ®Þa bµn. Tiếp tục triển khai đăng lý chỉ tiêu phấn đấu GĐVH, thôn, 

làng, TDP văn hóa năm 2020. Chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội thao mở rộng và 

Hội thao Dân tộc thiểu số huyện Chư Păh năm 2020. Xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Lễ Hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya lần thứ III năm 2020. §Èy 

m¹nh c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh. N©ng cao 
chÊt lîng kh¸m, ch÷a bÖnh vµ ®iÒu trÞ bÖnh cho nh©n d©n; t¨ng cêng c«ng t¸c 
phßng chèng dÞch bÖnh Covid-19 vµ cóm A/H5N1. Gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c chÕ ®é 
u ®·i cho c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch vµ ®èi tîng x· héi. Thùc hiÖn ®óng quy 
®Þnh chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc vÒ d©n téc vµ t«n gi¸o. 

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; công 

tác thi hành án dân sự. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm, đúng quy định 

đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông 

người. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động. Tập trung triển khai thực hiện việc bố trí công an chính quy 

đảm nhiệm các chức danh Công an xã; tiếp tục triển khai các các công việc liên quan sau 

khi công bố Nghị quyết thành lập xã Chư Đang Ya. 

8. Duy trì ổn định việc trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường tuần tra, 

kiểm soát an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tæ chøc truy quÐt, 

tÊn c«ng, trÊn ̧ p téi ph¹m; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

Trên đây là tình hình thực hiện một số nhiệm vụ công tác quý I và chương 

trình công tác quý II/2020; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh biết, tổng hợp./. 
 
 

N¬i nhËn:                                                                                               tm.ñy ban nh©n d©n  

- UBND tØnh;                                                                                     chñ tÞch  
- Thêng trùc HuyÖn uû;                                                                                      
- TT H§ND huyÖn; 
- Ban D©n vËn HuyÖn ñy; 
- L·nh ®¹o UBND huyÖn; 
- MTrËn, c¸c §oµn thÓ huyÖn; 
- Toµ ¸n, VKs¸t huyÖn; 

- C¸c phßng, ban, đơn vị; 

- UBND c¸c x·, TT;              Nay Kiên 
- L·nh ®¹o VP H§ND-UBND huyÖn;                                           
- Lu: VT, c¸c c.viªn TH.                                                                                
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