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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 6 n¨m 2020 

 

b¸o c¸o 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020 

và chƣơng trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. 
 
 

 A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020: 

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

1. Sản xuất nông nghiệp:  

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

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

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

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

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

Hiện nay, nhân dân đang gieo trồng vụ mùa, dự kiến đến ngày  30/6/2020, tổng diện 

tích gieo trồng được 6.195,3 ha, đạt 89,86% so với KH (tăng 1,1% so với cùng 

kỳ năm 2019)
3
. Diện tích cà phê tái canh năm 2019 sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ sống 

đạt 95%; xây dựng phương án và thẩm định xong 191,89 ha cà phê đủ điều kiện trồng tái 

canh năm 2020. Tổ chức thành công Lễ phát động trồng cây kỷ niệm ngày sinh của Bác 

Hồ 19/5. 

 Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia 

cầm, nhất là dịch bệnh tả lợn Châu Phi; hiện tại trên địa bàn huyện đã được khống 

chế, dập tắt; UBND huyện đã công bố hết dịch theo quy định. 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 phát triển ổn 

định
4
. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm giống thủy sản, Trung tâm khuyến nông 

tỉnh kiểm tra, hướng dẫn hỗ trợ cá giống cho các hộ dân dự án nuôi cá bằng lồng 

và ao hồ tại các xã: Ia Kreng, Hà Tây, Ia Nhin, Ia Phí theo kế hoạch vốn hỗ trợ 

của tỉnh trong năm 2020.  

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 cho các 

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

các loại: 240 ha, đạt 100 % kế hoạch);  
2
 Năng suất lúa đạt 54,1 tạ/ha; giảm 1,8 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 9.064,5 tấn, giảm 4,9% so với vụ Đông-

Xuân năm 2018-2019. 
3
 Gồm: Cây lương thực: Lúa nước 2.348,3 ha, đạt 100,26 % KH; Lúa rẫy 135 ha, đạt 135% KH huyện; 

cây ngô 342 ha, đạt 98,48 KH; Cây tinh bột có củ: Cây mì 2.515 ha, đạt 100,6% KH; cây khoai lang 60 ha, đạt 

50% KH; cây dong riềng 100 ha, đạt 66,7% KH; Cây thực phẩm: Cây rau củ quả các loại 260 ha, đạt 60,47% 

KH; đậu các loại 200 ha, đạt 86,96% KH huyện; Cây lạc 95 ha, đạt 118,7% KH; Cỏ chăn nuôi 100 ha, đạt 62,5% 

KH; Cà phê trồng mới, tái canh 40 ha, đạt 9,52% KH. 

 
4
 Tính đến hết quý II/2020, tổng đàn gia súc, gia cầm toàn huyện hiện có; Đàn trâu 841 con; Đàn bò 

18.626 con; Đàn heo 22.696 con; đàn dê 2.519 con; đàn ong 11.650 đàn, đàn gia cầm 115.350 con. 
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loại cây trồng trong mùa khô năm 2020. Hoàn chỉnh phương án giá sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn huyện. Rà soát, hỗ trợ kịp thời cho 

07 hộ dân bị mưa, gió lốc làm tốc mái nhà. 

Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Nghĩa 

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

chuẩn nông thôn mới năm 2019; xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, phấn đấu xã Hòa Phú đạt chuẩn nông thôn 

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

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

năm 2020 (mỗi xã đăng ký từ 02 tiêu chí trở lên).  

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

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

kịp thời theo kế hoạch vốn được giao năm 2020; hiện nay đã phê duyệt được 7 

dự án (Ia Mơ Nông, Nghĩa Hòa, Hòa Phú, Ka Ka, Ia Kreng) với tổng kinh phí 

1.133.600.000 đồng; tiếp tục theo dõi, kiểm tra, mở rộng các Dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ các sản phẩm cà phê, 

dược liệu, heo rừng lai đã được UBND huyện phê duyệt thực hiện giai đoạn 

2019 – 2020
5
. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản 

phẩm” trên địa bàn huyện. 

2. Về lâm nghiệp: Tiếp tục vận động nhân dân lấn chiếm đất rừng chuyển 

sang đăng ký trồng rừng phù hợp với mục đích cây lâm nghiệp theo kế hoạch 

năm 2020; 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 về vận chuyển, 

tàng trữ lâm sản trái pháp luật, tạm giữ 7,807 m
3
 gỗ các loại; 07 xe công nông 01 xe; 

06 xe gắn máy độ chế. Phạt tiền 10.000.000 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
6
. Tổng diện tích rừng giao khoán QLBVR trên địa bàn 

toàn huyện là 16.840,92 ha
7
. Tập trung giải quyết một số vấn đề liên quan đến 

công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng tại xã Hà Tây.  

                                                 
5
 (1) Dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm heo rừng lai của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và 

Dịch vụ Trường Xuân: tổng kinh phí được duyệt 6.069.832.000 đồng (trong đó vốn nhà nước hỗ trợ 

2.040.980.000 đồng) với 232 hộ tham gia; đã cấp tạm ứng 622.396.000 đồng để triển khai thực hiện. Qua theo 

dõi, số lượng heo rừng lai đã hỗ trợ cho ngời dân nuôi dưỡng, chăm sóc đang sinh trưởng, phát triển tốt. (2) Dự 

án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm dược liệu Sâm dây và Sâm Đương của Công ty Cổ 

phần Điền An Gia Lai quy tổng kinh phí được duyệt là 7,099 tỷ đồng (trong đó vốn nhà nước đầu tư 2 tỷ đồng) 

với 245 hộ dân tại xã Hà Tây và xã Chư Đang Ya tham gia; trong năm 2019 đã cấp tạm ứng 645,690 triệu đồng 

để tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ giống, phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh, hỗ trợ ngày công 

cho lao động. (3) Dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cà phê của Hợp tác xã 

Thương mại Dịch vụ Du lịch và nông nghiệp Ia Mơ Nông; tổng kinh phí được duyệt 3.834.072.000 đồng (vốn 

nhà nước hỗ trợ 1,074 tỷ đồng); đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn  kỹ thuật chăm sóc thu hoạch dản phẩm cà phê, 

hỗ trợ phân bón các loại cho người dân với kinh phí thực hiện 1,020 tỷ đồng. (4) Dự án PTSX liên kết theo chuỗi 

giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cà phê của Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ Tam Ba: Tổng kinh phí được duyệt 

6.199.485.000 đồng (vốn nhà nước đầu tư: 425.463.000 đồng); đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn  kỹ thuật chăm 

sóc thu hoạch dản phẩm cà phê, hỗ trợ phân bón các loại cho người dân với kinh phí thực hiện 346.279.000 

đồng.  

 
6
 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. 
7
 Cụ thể: Các đơn vị chủ rừng được 13.454,37 ha (Ban QLRPH: la Ly 6.671,25 ha; Bắc Biên Hồ 

2.068,74 ha; Đông Bắc Chư Păh 3.551,68 ha; DA 661 Tây Băc Đoa 962,7 ha); UBND xã được 3.346,55 ha (xã: 
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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 và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

và xây dựng Kế hoạch đấu giá có thu tiền sử dụng đất năm 2020; Xây dựng Phương 

án giao cho UBND các xã quản lý quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê, chưa sử dụng 

tại 12 xã với 135 lô, diện tích 857,14 ha; hoàn thành 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 trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện 

theo quy định; phê duyệt phương án quản lý, sử dụng 38 ha đất Núi Dù (xã Ia Ka). 

Bàn giao 947,5 m
2
 đất đã thu hồi của Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây 

Nguyên cho xã Nghĩa Hưng quản lý theo quy định. Tiếp tục lập hồ sơ cho thuê đất 

tại khu vực 585,6 ha đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ tại xã Nghĩa 

Hưng, đến nay đã ban hành 122 Quyết định cho thuê đất với diện tích 85,060 ha; các 

cơ quan chức năng và UBND xã Nghĩa Hưng đang hướng dẫn các hộ dân tiếp tục 

xác lập hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Thu hồi 

1.117 m
2
 đất trồng cây hàng năm của 03 trường hợp tự nguyện trả lại đất tại xã Chư 

Đang Ya và xã Hà Tây. Cho thuê 42.600m
2
 đất tại Cụm CN-TTCN huyện để đầu tư Nhà 

máy than hoạt tính; Cấp 208 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá 

nhân, diện tích 779.012,2 m
2
; chuyển mục đích sử dụng 77 trường hợp với diện tích 86.220 

m
2
. Thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp trái quy định tại xã Nghĩa Hòa, 

Nghĩa Hưng. 

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 để mở rộng nghĩa địa của huyện tại xã Hòa Phú. 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3 năm 2020. Tiếp tục tăng 

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

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

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

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

các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.  

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

thông và khoa học công nghệ:  

a) Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu 

thủ công nghiệp từ đầu năm đến nay đạt 384,74 tỷ đồng đạt 30,77% KH. Các cơ sở 

sản xuất công nghiệp duy trì hoạt động, quá trình sản xuất đã cập nhật trạng thái bình 

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

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

sản Thiên Đạt; đôn đốc 03 đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xin thuê đất trong Cụm CN-TTCN huyện
8
. Tiếp tục theo 

                                                                                                                                                         
Chư Đang Ya 342,64 ha; Hà Tây 2.844,2 ha; Ia Khươi 124,21,ha; Ia Phí: 6,77ha; Ia Ka 27,08ha; Hòa Phú 

1,65ha). 
8
 Gồm: Công ty TNHH Song Đình Gia Lai; Công ty TNHH VEC Việt Nam, Công ty Cổ phần Điền An 

Gia Lai. 
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dõi tình hình triển khai thi công các công trình điện nông thôn trên địa bàn 

huyện; Phối hợp với ngành điện triển khai kế hoạch chống quá tải năm 2020 nhằm 

đảm bảo nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn; 

tuy nhiên, hệ thống điện có nhiều sự cố kỹ thuật xảy ra ở phía nguồn cung cấp 

(Trạm E41). Tổ chức khảo sát, xác định thực trạng và giải pháp di chuyển đường 

điện chiếu sáng công cộng dọc Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn huyện Chư Păh.  

b) Quy hoạch, xây dựng và giao thông:  

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. Tiếp tục theo dõi tình 

hình xây dựng trên địa bàn huyện; 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.  

Tổng số dự án, công trình thuộc kế hoạch năm 2020: 82 dự án/công trình 

với tổng kinh phí 79.723 triệu đồng; hiện nay, có 49 công trình đã hoàn thành, tỷ 

lệ giải ngân đạt 49,91%.  

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: Nhìn chung, hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu 

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

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

tiêu dùng giảm, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ từ đầu 

năm đến nay đạt 890,69 tỷ đồng, bằng 50,16% chỉ tiêu KH năm; triển khai các hoạt 

động hỗ trợ tiêu thụ nông sản của nhân dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đôn 

đốc, hướng dẫn xã Hòa Phú đưa chợ xã Hòa Phú đi vào hoạt động. Đăng ký thực 

hiện Chương trình xúc tiến thương mại năm 2021. 

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

nay không kể trợ cấp, kết dư, chuyển nguồn) đạt 12,58 tỷ đồng, đạt 46,63% KH 

tỉnh và 44,97% KH huyện
9
 (giảm 61,47% so với cùng kỳ năm 2019; do chưa tổ 

chức đấu giá đất năm 2020); Chi ngân sách huyện ước đạt 218,58 tỷ đồng, đạt 

59,71% KH tỉnh,  58,76% KH huyện (tăng 24,73% so với cùng kỳ năm 2019)
10

. 

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

kêu gọi đầu tƣ: 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng số hồ sơ liên quan thủ tục cấp giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là 168 hồ sơ; trong đó cấp mới: 95 hồ sơ. 

                                                 
9
 Gồm: Cơ quan Thuế thu (không kể thu tiền sử dụng đất) ước 6 tháng đầu năm được: 5,966 tỷ đồng đạt 

44,58% kế hoạch của tỉnh và HĐND huyện giao. Thu tiền sử dụng đất: 5,134 tỷ đồng đạt 42,78% kế hoạch của 

tỉnh giao và đạt 39,49% kế hoạch của HĐND huyện giao. Các đơn vị, các xã, thị trấn thu khác ngân: 1,44 tỷ 

đồng, đạt 95,19% kế hoạch của tỉnh và kế hoạch của HĐND huyện giao (tỷ lệ thu đạt cao là do thu từ cấp dưới 

nộp lên, thu hồi các khoản chi năm trước). 
10

  Cụ thể: Chi XDCB: 17,77 tỷ đồng đạt 52,30% KH huyện; Chi thường xuyên 190,07 tỷ đồng đạt 

52,71% KH; chi tạm ứng; 10,197 tỷ đồng. 
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Tính đến nay, toàn huyện có 1.155 hộ kinh doanh, 8 Hợp tác xã
11

 và 03 Tổ hợp 

tác
12

 đang hoạt động. Có 05 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 20,83% 

KH tỉnh giao (24 doanh nghiệp). 

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

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

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

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

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

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

2025. 

8. Văn hoá-xã hội:  

a. Giáo dục - Đào tạo: Toàn huyện hiện có 43 đơn vị trường học
13

 trong đó 

có 26 trường đạt chuẩn quốc gia; các đơn vị trường học trên địa bàn đã tập trung 

thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; sửa đổi, bổ sung kế 

hoạch thời gian năm học 2019-2020; thực hiện các giải pháp duy trì sỹ số và 

nâng cao chất lượng học sinh. Hiện tại, các đơn vị trường học trên địa bàn đang 

tổ chức ôn tập , phụ đạo cho học sinh cuối cấp , chuẩn bị các điề u kiện cho việc 

xét công nhận học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học , xét tốt nghiệp THCS 

và thi THPT cấp quốc gia năm học 2019-2020.  

b. Văn hóa, thông tin: Các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ 

kỷ niệm, các sự kiện nổi bật của huyện được tổ chức chu đáo và thực hiện đúng quy 

trình về phòng, chống Covid-19. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa năm 2020 có 14,895 hộ gia đình và 100/109 thôn, làng, tổ dân phố đăng 

ký phấn đấu gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa. Kiểm tra , nhắc nhở 

05 cơ sở lưu trú , 10 cơ sở kinh doanh karaoke , 03 cơ sở quảng cáo , 04 cơ sở 

buôn bán băng , đĩa, 15 điểm kinh doanh dịch vụ internet , trò chơi điện tử công 

cộng… thực hiện đúng theo quy định của pháp luật . Xây dựng, điều chỉnh kế 

hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-

19; triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya lần thứ 3-

năm 2020; tổ chức khảo sát 5 điểm dự kiến xây dựng hồ sơ di tích trên địa bàn 

huyện
14

.  

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống 

Covid-19 nên huyện đã tạm dừng các sự kiện và các giải thi đấu thể thao trong 5 

                                                 
11

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

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

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

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

Ia Ly thành lập năm 2019 và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp sầu riêng Hòa Phú thành lập năm 2020.   
12

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

Nhin và Tổ hợp tác nuôi ong xă Ḥòa Phú thành lập năm 2015. Tổng số thành viên: 19 thành viên   
13

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

THCS Dân tộc Nội trú), THPT: 03 trường. 
14

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

Đang Ya), Núi Chư Pao (xã Ia Khươl). 
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tháng đầu năm. Chủ động thay đổi thời gian tổ chức các giải thể thao trên địa bàn và 

tổ chức tập luyện, thành lập đoàn tham gia Hội thao, Hội diễn của tỉnh
15

.   

Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao đã cắt treo 160 lượt băng rôn, 

khẩu hiệu; in, kẻ vẽ và làm mới 580 m
2 

panô; 346 m
2
 khẩu hiệu phướn, cắm 680 

lượt cờ chuối, 1000 mét cờ dây nhân các ngày lễ và các sự kiện lớn; tiếp phát 

12.910 giờ truyền thanh, đài FM, tiếp phát lại 3.088 giờ truyền hình, biên tập hơn 41 

chương trình thời sự địa phương, 704 tin, bài phát sóng trên đài tỉnh và đài huyện. 

Đăng tải hơn 100 tin, bài trên Trang Thông tin điện tử của huyện.  

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

Từ đầu năm đến nay TTYT huyện đã khám, chữa bệnh cho 23.964 lượt 

người
16

; thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm thuộc 

Chương trình y tế Quốc gia đủ liều cho 422 trẻ; khám, điều trị và cấp thuốc cho 207 

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. Xây dựng và triển 

khai thực hiện Kế hoạch truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành 

động vì An toàn thực phẩm năm 2020
17

. 

Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, Phòng 

Y tế, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn tập trung triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch. Hiện tại, huyện Chư Păh đang là cấp độ 1; chưa ghi 

nhận trường hợp mắc Covid-19; tổng số công dân đi từ vùng dịch trở về địa 

phương là 177 người; trong đó, cách ly tại Trung tâm Y tế 9 người, cách ly tại 

nhà 168 người; đến nay tất cả các trường hợp đã hết thời gian cách ly 14 ngày 

theo đúng quy định của Bộ Y tế và không có trường hợp nào có triệu chứng nghi 

ngờ. 

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

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

toàn thể nhân dân. Cung cấp kịp thời, đầy đủ các dụng cụ tránh thai phi lâm sàng cho 

các đối tượng. 

d. Xã hội:  
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, huyện đã 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 và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Tết Nguyên 

đán Canh Tý 2020 với kinh phí hơn 3,25 tỷ đồng
18

. Tiếp nhận và tổ chức cấp phát 

94.080kg gạo của Chính phủ cho 1.622 hộ với 6.272 khẩu có nguy cơ thiếu đói 

trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2020. 
                                                 

15
 Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai; Hội thao các dân tộc thiểu số, Hội diễn nghệ thuật 

quần chúng tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2020; Hội thao ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai năm 2020 

đạt 1 huy Chương vàng. 

 

 
16

 Cụ thể: Tại Trung tâm Y tế huyện 13.298 lượt người; y tế xã 10.666 lượt người. 
17

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

trên hệ thống loa truyền thanh, đài FM của huyện. 
18

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

nhiệm vụ Tết; cấp phát đầy đủ, kịp thời tiền hỗ trợ Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng hưu trí, quà của 

Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cho gia đình chính sách, người nghèo với tổng kinh 

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

động, quyên góp được 7,5 tỷ đồng. 
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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
19

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

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

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

cách mạng theo Quyết định số 22/QĐ-TTg với kinh phí 1,470 tỷ đồng
20

. 

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

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

nghèo: 3,1% so với năm 2019. Hỗ trợ, động viên kịp thời cho 10 hộ gia đình gặp 

thiên tai, rủi ro trong cuộc sống với tổng kinh phí 74 triệu đồng
21

. Phối hợp với 

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

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

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

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

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

Tổ chức rà soát và lập danh sách 22.913 người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 

15/2020/QĐ-TTg
22

. Đến nay, đã chi trả được 18.381.570.000 đồng cho 21.648 

người; còn lại 981 triệu với 1.265 người chưa chi trả được nguyên nhân là do 

chết; đi làm xa chuyển đi nơi khác, không có CMND, hộ khẩu.... Tiếp tục rà 

soát, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ cho 1.002 lao động tự do với tổng kinh phí 999 

triệu đồng. 

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

trên địa bàn huyện đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn
23

; khảo sát, xây dựng kế 

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

đồng để mở 7 lớp đào tạo nghề cho 209 học viên.  

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

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

tượng tham dự Hội nghị biểu dương là đối tượng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh 

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

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

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

đồng.  

 
                                                 

19
 Gia hạn 764 thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách năm 2020 và cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho 

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

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

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

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

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

  Gồm; Xây mới 22 căn, sửa chữa 22 căn. 
21

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

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

xâm hại tình dục, 01 gia đình có trẻ em bị bệnh hiểm nghèo.  
22

  Gồm: 816 đối tượng người có công, 2.088 đối tượng Bảo trợ xã hội, 6.486 đối tượng hộ nghèo và 

13.523 đối tượng cận nghèo để hỗ trợ kinh phí cho người dân. 
23

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

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

Quốc tế Thăng Long. 



8 

 

 

 

đ. Dân tộc, tôn giáo:  

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

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

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

phí 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; đã 

phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình và mở mã dự án 14 công trình giao thông; 

có 03 công trình đường giao thông đã hoàn thành; 07 công trình đường giao 

thông đang thi công; 04 công trình đang tiến hành giải phóng mặt bằng. Hợp 

phần Duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng tổng kinh phí thực hiện 732 triệu đồng, 

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

đăng ký duy tu 04 đường giao thông, 01 nhà rông. Đối với hợp phần hỗ trợ phát 

triển sản xuất: Kế hoạch vốn giao 2.646 triệu đồng, trong đó, ngân sách trung 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2564-Dương lịch 2020. 

 9. Lĩnh vực nội chính:  

 a. Về quốc phòng: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.  

b. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:  
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- An ninh chính trị: Các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp tuần tra, 

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

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

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

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

bản ổn định. 

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội: 6 tháng đầu năm xảy ra 17 vụ 

phạm pháp hình sự (tăng 02 vụ so với cùng kỳ 2019); 4 vụ phạm pháp về ma túy 

(tăng 01 vụ so với cùng kỳ 2019); 9 vụ phạm pháp kinh tế; 8 vụ tai nạn giao thông 

làm 4 người chết, 5 người bị thương (giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ 2019). Qua 

tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đã phát hiện 1.619 trường hợp vi phạm 

quy định về an toàn giao thông đường bộ, xử phạt vi phạm hành chính 1.421 trường 

hợp, số tiền 621,8 triệu đồng; tạm giữ 03 xe ô tô; 491 xe mô tô, 1.123 giấy tờ các 

loại; tước giấy phép lái xe có thời hạn 20 trường hợp. 
c. Công tác tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các qui định về pháp luật 

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

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

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

chứng thực hợp đồng các loại.  

Số án dân sự phải thi hành trong 6 tháng đầu năm là 355 việc với số tiền 

26,256 tỷ đồng, đến nay đã giải quyết xong 156 việc, thu hồi 3,99 tỷ đồng. Số án còn 

lại tiếp tục thi hành 199 việc, số tiền cần phải thu hồi 23,056 tỷ đồng. Tổ chức cưỡng 

chế 02 vụ, số tiền gần 852 triệu đồng. 

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

đầu năm đến nay cơ quan tiếp dân của huyện đã tiếp 71 lượt/81 công dân; tiếp nhận 

31 đơn (01 đơn tố cáo và 30 đơn kiến nghị, phản ánh) của công dân; đã giải quyết 

xong 16 đơn thuộc thẩm quyền; đang xem xét, giải quyết 03 đơn; chuyển 11 đơn 

không thuộc thẩm quyền đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; lưu 01 đơn kkiến 

nghị không không đúng đối tượng quy định.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y tế cao su: 38.571.000 đồng). 

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
24

. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện theo đúng quy 

                                                 
24 Nâng lương, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung cho 24 công chức, viên chức; 

cho 19 công chức, nhân viên, viên chức quản lý các đơn vị trường học (Công chức 08, viên chức 10, nhân viên 

01); Nâng lương, chuyển xếp lương cho 44 cán bộ, công chức cấp xã. 
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định
25

. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND các 

xã Ia Nhin, Hòa Phú, Chư Đang Ya, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Tây. Rà soát, bổ 

sung quy hoạch CBCCVC lãnh đạo, quản lý năm 2020; Đăng ký nhu cầu tuyển 

dụng công chức, viên chức; nhu cầu thăng hạng viên chức chuyên ngành năm 

2020; xây dựng kế hoạch biên chế năm 2021 gắn với sắp xếp bộ máy, tinh giản 

biên chế, tinh giản vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC. Phê duyệt 

điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trường học giai đoạn 

2016-2020. Hoàn thành Phương án bố trí, sắp xếp Trưởng công an để bố trí công 

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

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

Ver, Ia Kreng, Chư Đang Ya). Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo 

quản lý 6 đơn vị
26

. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương cho 94 giáo 

viên các cấp. Bổ nhiệm và xếp lương cho 9 công chức, viên chức trúng tuyển kỳ 

thi nâng ngạch CCVC năm 2019. Hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính 

xã Chư Jôr và xã Chư Đang Ya thành đơn vị hành chính mới xã Chư Đang Ya. 

Ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

Chư Păh; phối hợp kiểm tra, rà soát, xác định theo thực tế quản lý tuyến địa giới 

hành chính các xã trên địa bàn huyện có chung đường địa giới hành chính với 

các xã thuộc tỉnh Kon Tum. 

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

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

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

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

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

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

khai (tại trụ sở và trên thông tin điện tử của huyện). Trong 6 tháng đầu năm Bưu 

điện công ích của huyện đã tiếp nhận và chuyển cơ quan chức năng giải quyết 

2.550 hồ sơ, trong đó có 2.375 giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,91%, trễ hẹn 02 

hồ sơ.  

Công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; 6 tháng đầu năm 

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

hành công vụ
27

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

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

tặng Giấy khen cho 29 tập thể và 37 cá nhân có thành tích tốt trong công tác. 

                                                 
25

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

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

cán bộ xã Ia Mơ Nông nghỉ hưu hưởng BHXH.  
26

 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. 
27

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

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

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

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

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

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

đường dây nóng của UBND tỉnh. 
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ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2020, các phòng, ban, các xã, thị trấn đã cơ 

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

năm; diện tích cây trồng vụ Đông-Xuân 2019-2020 đạt KH; chủ động làm tốt 

công tác trồng tái canh cây cà phê; công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, 

vật nuôi được triển khai tích cực nên không để xảy ra dịch bệnh trên gia súc , gia 

cầm; bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã được khống chế, dập tắt, đến nay qua    ngày 

không xuất hiện dịch dịch trở lại. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được 

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

sách, giải quyết kịp thời các khoản chi ngân sách đúng dự toán. Các cơ quan, đơn 

vị được giao làm chủ đầu tư các công trình đã tập trung đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, 

triển khai dự án theo kế hoạch. Triển khai thực hiện tốt các chế độ , chính sách cho 

đối tượng chính sách , người có công , đối tượng bảo trợ xã hội , người dân tộc thiểu 

số; ngành giáo dục và đào tạo đã thực hiện tốt việc việc điều chỉnh kế hoạch năm 

học 2019-2020 theo đúng chỉ đạo của tỉnh để phòng, chống Covid-19; ngành y tế đã 

làm tốt công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19; các cơ sở y tế trên địa bàn 

duy trì trực 24/7 theo đúng chỉ đạo của ngành y tế để thực hiện công tác khám, chữa 

bệnh cho nhân dân. Lực lượng Công an đã phối hợp với chính quyền địa phương 

tăng cường tuần tra, kiểm soát nên số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số so với 

cùng kỳ 2019; tình hình an ninh chính trị và trật tự  an toàn xã hội trên địa bàn được 

giữ vững.  

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

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

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

phân bổ vốn một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới còn chậm. Các vấn đề liên 

quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng tại xã Hà Tây chậm được giải quyết; công 

tác quản lý về trật tự xây dựng tại các xã, thị trấn chưa chặt chẽ vẫn để xảy ra việc 

xây dựng trái phép; công tác thu hút đầu tư còn hạn chế. Trật tự an toàn xã hội, an ninh 

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

B. CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020:  

1. Tiếp tục hướng dẫn nhân dân theo dõi diễn biến thời tiết để canh tác và 

chăm sóc cây trồng vụ Mùa năm 2020 đảm bảo đạt kết quả cao. Cấp phát hỗ trợ cây 

cà phê giống cho người dân trồng tái canh năm 2020 đảm bảo chất lượng, kịp thời 

vụ. Tiếp tục chỉ đạo Phòng Nông nghiệp -Phát triển nông thôn phối hợp với các tổ 

chức, cá nhân triển khai , mở rộng các chuỗi giá trị  gắn với tiêu thụ sản phẩm đã 

được phê duyệt và triển khai chương trình OCCOP năm 2020. Thường xuyên theo 

dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu 

Phi không để tái phát trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững 

năm 2020 tại 14/15 xã, thị trấn (trừ thị trấn Phú Hòa ) theo quy định . Kiểm tra , đôn 

đốc các xã tập trung thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, phấn 

đấu đạt Nghị quyết HĐND huyện đề ra . Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó 

với hiện tượng thời tiết cực đoan (mưa đá, lốc xoáy, dông, sét…). Tích cực triển khai 

chương trình liên kết, kết nối giữa sản xuất-chế biến-kinh doanh. 
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2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, 

bảo vệ rừng; nhất là người dân sống gần rừng và thường xuyên đi rừng chấp 

hành tốt công tác phòng, chống cháy rừng. Tăng cường kiểm tra, giám sát các 

đơn vị chủ rừng trong việc triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng trên lâm 

phần được giao. Tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với chính quyền 

địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, truy quét lâm tặc nhằm hạn 

chế thấp nhất việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; kiểm tra, giám sát 

việc sử dụng đất lâm nghiệp; phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng phát rừng làm 

nương rẫy, mua bán, sang nhượng đất lâm nghiệp trái pháp luật. 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. Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề liên 

quan đến công tác QLBVPTR tại xã Hà Tây. 

3. Tiếp tục triển khai cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

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

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

đất thu hồi của Công ty Cà phê 706 tại xã Nghĩa Hòa, Ia Nhin. Tổ chức đấu giá 

quyền sử dụng đất có thu tiền năm 2020; xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất 

năm 2021. Tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai ngay từ cơ sở và khi 

vụ việc mới phát sinh không để kéo dài vượt cấp. Tiếp tục triển khai công tác đền 

bù, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình đang triển khai trên địa bàn. 

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

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

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

4. Tiếp tục theo dõi tình hình sản suất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, 

hoạt động của Cụm CN-TTCN huyện của các cơ sở trên địa bà; 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. Quản lý chặt chẽ việc xây dựng nhà ở tư 

nhân tại thị trấn , khu trung tâm các xã , kiên quyết xử lý các trường hợp xây 

dựng không đúng quy định . Phối hợp với Điện lực Chư Păh theo dõi tình hình 

đầu tư các dự án, các lưới điện cao áp, dự án điện nông thôn và an toàn điện 

trong nhân dân; kiểm tra công tác an toàn đập và hồ chứa thủy điện.  

5. 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. 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. 

6. Tăng cường công tác quản lý và khai thác các nguồn thu ổn định, công 

tác thu nợ các khoản thuế, chống thất thu ngân sách, trốn thuế. Đảm bảo chi 

ngân sách kịp thời, đúng định mức, đúng dự toán, kiên quyết không giải quyết 

các khoản chi ngoài kế hoạch chưa thật sự cần thiết, tập trung cho đầu tư phát 

triển và giải quyết các vấn đề bức xúc. Đôn đốc, kiểm tra việc thanh toán vốn 
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đầu tư xây dựng cơ bản và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng thời 

gian quy định. 

7. Tổ chức tổng kết năm học 2019-2020; xét hoàn thành chương trình tiểu 

học, tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm 

học 2020-2021; phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THTP năm học 2019-2020; 

rà soát, điều chuyển công tác đối với cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trường 

học trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông tin trong quản 

lý và dạy học. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá 

học sinh. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đông học sinh dân tộc 

thiểu số. Đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Xây dựng kế 

hoạch chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.  

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các 

ngày lễ lớn như: Ngày Thương binh -Liệt sỹ 27/7, Cách mạng Tháng 8 thành 

công 19/8, Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9, thành 

lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12.... đặc biệt là Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, 

thông tin. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, cung cấp đầy đủ, kịp thời, 

chính xác thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành 

của trung ương và của tỉnh về những vấn đề sư luận quan tâm. Đấu tranh phản 

bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc. Duy trì ổn định hoạt động 

truyền thanh, truyền hình và công tác kiểm tra các cơ sở dịch vụ văn hóa. Triển 

khai công tác bình xét gia đình văn hóa , thôn, tổ dân phố văn hóa , thị trấn đạt 

chẩn văn minh đô thị , cơ quan , đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa . Tăng 

cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, đổi mới hình thức, nội dung quảng 

bá để xây dựng và giới thiệu hình ảnh du lịch Chư Păh với du khách trong và 

ngoài nước. Chuẩn bị các nội dung liên quan tổ chức Lễ hội Hoa dã quỳ - Núi 

lửa Chư Đang Ya năm 2020. Tiếp tục khảo sát các điểm dự kiến xây dựng hồ sơ 

di tích trên địa bàn huyện và triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch tại 

các điểm: Ngôi mộ chung (Nghĩa Hưng), Núi lửa Chư Đang Ya (xã Chư Đang 

Ya). 

9. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế-dân số. Chủ 

động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa và 

các bệnh truyền nhiễm mùa hè, nhất là bệnh sốt xuất huyết, bạch hầu, dịch 

Covid-19 không để xâm nhiễm vào địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác khám, 

chữa bệnh cho nhân dân. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu, vật tư y tế, hóa 

chất xét nghiệm phục vụ cho khám, chữa bệnh , phòng, chống dịch bệnh . Tăng 

cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm , kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

các vi phạm về an toàn thực phẩm . Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia  phòng, chống HIV/AIDS năm 

2020; tổ chức khám nghĩa vụ quân sự cho nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ 

năm 2020. Tiếp tục duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

10. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, người có 

công, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai các hoạt động nhân 

Tháng hành động vì trẻ em. Tập trung đẩy nhanh công tác giảm nghèo năm 2020 của 
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huyện, nhất là giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu giảm 3,1% hộ 

nghèo trong năm 2020; xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn năm 2020. Triển khai các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết số 

42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng chế độ, đúng đối 

tượng. 

11. 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; đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các 

chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.  

12. Duy trì ổn định việc trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát 

an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thủ trưởng các 

phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn nêu cao tinh thần 

trách nhiệm, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực 

thi nhiệm vụ; chấp hành nghiêm túc chế độ hội, họp, báo cáo, thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện; tăng cường trực gác, trực bảo vệ tài sản cơ 

quan trong các ngày nghỉ, ngày lễ; quán triệt cán bộ, công chức chấp hành 

nghiêm túc giờ giấc làm việc, tăng cường tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong 

cách nghĩ, cách làm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.   

Trên đây là tình hình thực hiện một số nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và 

chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020; các phòng, ban, các xã, thị trấn tổ 

chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân huyện theo quy 

định./. 
 
 

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

- UBND tØnh;                                                                                     chñ tÞch  
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- 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.                                                                                
 

                   

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

  
 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-07-01T08:51:34+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh<ubnd.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-07-01T08:51:43+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh<ubnd.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-07-01T08:51:58+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh<ubnd.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-07-01T08:52:35+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh<ubnd.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




