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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023 

và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023 

 

 

Căn cứ khoản 1 điều 6 và điểm a khoản 1, điều 7 Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy định chế 

độ báo cáo phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. UBND huyện 

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 3/2023 như sau: 

I. Hoạt động chỉ đạo, điều hành   

Trong tháng, lãnh đạo UBND huyện tham dự 10 cuộc họp, hội nghị do 

UBND tỉnh tổ chức và các sở, ngành mời; chủ trì và tham dự 23 cuộc họp, buổi 

làm việc với các cơ quan, đơn vị tại huyện. Triển khai nghiêm túc, kịp thời các 

văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các văn bản triển khai, đề 

nghị báo cáo của các sở, ngành, cụ thể: UBND huyện ban hành 698 văn bản các 

loại, trong đó: 89 quyết định, 136 quyết định về đất đai, 339 công văn, 10 thông 

báo, 47 báo cáo, 07 tờ trình, 29 kế hoạch, 16 VB mật, 10 văn bản xử lý đơn, 08 

phiếu chuyển VB và 07 giấy mời. 

Lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn kiểm 

tra, rà soát và thực hiện dứt điểm các nội dung công việc tồn đọng, phát sinh 

trong tháng 01/2023; triển khai quyết liệt công tác QLNN thuộc ngành, lĩnh vực 

do cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách, quản lý; chủ động báo cáo, đề xuất, tham 

mưu UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát 

sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; hạn chế tối đa việc xin gia hạn do 

nguyên nhân chủ quan; đôn đốc UBND xã Đắk Môl báo cáo, chuẩn bị tài liệu 

kiểm chứng kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới năm 2022. Chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, tập 

trung đẩy nhanh kế hoạch khởi công, giải ngân vốn đầu tư công trong những 

tháng đầu năm 2023; tiến độ triển khai 03 chương trình MTQG năm 2023 và 

giai đoạn 2021-2025; chấn chỉnh báo cáo kết quả thực hiện một số chỉ tiêu KT-

XH chủ yếu cấp huyện theo định kỳ; thực hiện nghiêm các quy định về thực 

hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng, công khai thông tin đấu 

thầu; bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe 

ô tô. Tăng cường kiểm tra, quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, hành 

lang an toàn giao thông đường bộ và xử lý dứt điểm các vi phạm theo quy định. 

Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 an toàn, chu đáo và đạt 100% chỉ tiêu giao; 

triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường 

trực Huyện ủy theo quy định. 
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II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Lĩnh vực kinh tế 

- Sản xuất nông nghiệp: vụ Đông Xuân toàn huyện gieo trồng được 1.219 

ha1, đạt 100,66% KH. Cây cà phê đang trong giai đoạn ra hoa, đậu quả, người 

dân đang tập trung tưới nước, cắt cành tạo hình sau thu hoạch; cây tiêu đang 

trong giai sau thu hoạch, phát triển thân, cành; cây cao su xuất hiện bệnh khô 

ngọn, khô cành, gây hại nhẹ. Nhìn chung, các loại cây trồng phát triển bình 

thường, sâu bệnh không đáng kể, xuất hiện rải rác; qua kiểm tra, mực nước tại 

một số hồ, đập thuỷ lợi ở mức đảm bảo phục vụ nhu cầu tưới. 

Triển khai hỗ trợ nâng cấp bao bì cho các chủ thể đã đạt chứng nhận 

chương trình OCOP. Tiếp tục rà soát các sản phẩm tiềm năng, hỗ trợ các chủ thể 

hoàn thiện các sản phẩm để có thể tham gia đánh giá xếp hàng năm 2023, như 

sản phẩm macca sấy nứt của công ty TNHH Hoàng Đức, sản phẩm tinh bột nghệ 

của HTX Thuận Thành Đăk Song, sản phẩm macca Hải Yến của HTX Hải Yến, 

sản phẩm tinh dầu tiêu của công ty An Phong, sản phẩm dầu phụng của hộ kinh 

doanh Tăng Nữ Nguyệt. 

Chăn nuôi: tổng đàn trâu, bò hiện nay ước đạt 2.651 con; dê 3.200 con; lợn 

79.000 con; gia cầm 165.000 con; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; qua 

kiểm tra, theo dõi, hiện giá bán các loại thức ăn chăn nuôi cao, nên người dân 

hạn chế chăn nuôi. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm, long 

móng và Viêm da nổi cục trên trâu, bò (trong tháng không xảy ra dịch tả lợn; 

lũy kế xảy ra 25 ổ dịch, đã tiêu hủy 764 con lợn/56.554 kg); tăng cường kiểm 

soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới. 

* Chương trình MTQG về XD NTM: hướng dẫn, đôn đốc UBND xã Đăk 

Môl chuẩn bị hồ sơ minh chứng, chứng minh các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn của 

Bộ tiêu chí xã NTM năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Kiểm tra, theo dõi tình 

hình xây dựng nông thôn mới tại các xã còn lại. 

- Lâm nghiệp: trong tháng phát hiện, lập biên bản xử lý 07 vụ vi phạm về 

lâm nghiệp, trong đó: phá rừng2 06 vụ/0,8497 ha; tàng trữ lâm sản trái pháp luật 

01 vụ/0,709 m3. Lũy kế từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/02/2023: phát hiện lập 

biên bản xử lý 14 vụ vi phạm, trong đó: phá rừng 12 vụ, với diện tích 1,7338 

ha3; vận chuyển lâm sản trái phép 01 vụ với 50 cây Dương sỉ; tàng trữ lâm sản 

trái phép 01 vụ/0,709 m3 gỗ. Tổng số vụ vi phạm đã xử lý: 13 vụ4; tồn chưa đến 

thời hiệu xử lý 18 vụ (gồm 07 vụ chưa đến thời hiệu xử lý; 11 vụ tồn năm 2022). 

Xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2023; thuyết minh tổng hợp 

kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2023. Báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện kế hoạch giao rừng năm 2022. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn Đức An, các 

                                              
1 trong đó: cây lúa nước 207 ha, đạt 100% KH; cây ngô 55 ha, đạt  101,85% KH; khoai lang 433 ha, đạt 100% 

KH; bí đỏ 88 ha, đạt 100% KH; rau các loại 436 ha, đạt101,63% KH. 
2 gồm: Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao 03 vụ/0,4710 ha; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa 01 

vụ/0,0847 ha; UBND xã Trường Xuân 02 vụ/0,2940 ha. 
3 gồm: Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao 06 vụ/1,1213 ha; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đức Hòa 02 

vụ/0,1705 ha; UBND xã Trường Xuân 04 vụ/0,442 ha. 
4 gồm: 07 vụ năm 2023, 06 vụ tồn năm 2022. 
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đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Báo cáo kết quả theo 

dõi diễn biến rừng năm 2022; ban hành quyết định phê duyệt, công bố hiện trạng 

rừng và đất quy hoạch phát triển rừng năm 2022. 

- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 40 trường hợp với tổng 

diện tích 26,92 ha, lũy kế 49,57 ha, đạt 24,78% NQ. Về cấp GCN QSD theo Kế 

hoạch  437: trong tháng, cấp GCN QSD đất cho 02 trường hợp với diện tích 

1,26 ha; lũy kế tổng số diện tích cấp trước và sau kế hoạch đến nay là 3.221,99 

ha/3.848,2 ha, đạt 83,73% KH. Cấp lại, cấp đổi GCN QSD đất cho 56 trường 

hợp; chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở cho 21 trường hợp. 

Thành lập tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của dự án “Trại chăn nuôi vịt” 

của ông Nguyễn Thành Út, thường trú tại xã Đăk Hòa. Triển khai UBND các xã, 

thị trấn đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Báo 

cáo kết quả thực hiện Kết luận số 48/KL-STNMT, ngày 10/11/2022 và Công 

văn số 3044/STNMT-TTr, ngày 30/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

báo cáo việc triển khai các dự án do Công ty CP Tập đoàn TH đề xuất; kết quả 

rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm tăng nguồn thu ngân sách nhà 

nước; tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai. 

- Cấp 01 giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn 187 m2; chuyển giao 

việc quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng và cây xanh đô thị từ UBND thị 

trấn về Phòng Kinh tế và Hạ tầng quản lý; cung cấp thông tin phục vụ công tác 

kiểm tra chất lượng công trình năm 2023; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng 

cường quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Báo cáo đầu tư phát 

triển giao thông vận tải năm 2022 và kế hoạch năm 2023; tuyên truyền an toàn 

điện trong nhân dân nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp lấn, 

chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ an toàn lưới điện; đảm bảo cung ứng 

xăng, dầu trên địa bàn. Đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện việc chuyển 

đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ.  Ban hành kế hoạch kiểm tra 

hoạt động thương mại - dịch vụ năm 2023; kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả năm 2023. 

- Thu ngân sách trong tháng (đến ngày 14/02/2023) 21 tỷ đồng, lũy kế 31 

tỷ đồng, đạt 14,33% dự toán giao; chi ngân sách 43 tỷ đồng, lũy kế 59 tỷ đồng, 

đạt 13,2% dự toán; cấp 26 giấy phép kinh doanh, lũy kế 33 GPKD5; đảm bảo 

nguồn kinh phí cho hoạt động thường xuyên của các đơn vị dự toán. Báo cáo 

công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán năm 2023; tình 

hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022. Báo cáo giám sát, đánh giá tổng 

thể đầu tư năm 2022; kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP, ngày 

09/01/2023 của Chính phủ; đề xuất nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động 

số 54-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy; kết quả triển khai thực hiện Thông 

báo kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại chuyến thăm, làm việc với tỉnh. Báo cáo 

tình hình thu tiền sử dụng đất năm 2023; số thực thu và số trích lập tiền sử dụng 

đất năm 2022 và các năm về trước; bổ sung thông tin danh mục các dự án kêu 

gọi thu hút đầu tư năm 2023. Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2022 và phương hướng năm 2023; kết quả giải ngân nguồn vốn 03 chương trình 

                                              
5 Trong đó: cấp mới 13 bộ, thay đổi 08 bộ, thu hồi 12 bộ.  
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mục tiêu quốc gia năm 2022 và năm 2023. Xây dựng kế hoạch thực hiện và giải 

ngân vốn đầu tư công do huyện quản lý năm 2023; Chương trình thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2023. Về giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2023: 

tổng kế hoạch vốn được giao là 122,88 tỷ đồng6; đến ngày 13/02/2023, đã giải 

ngân được 10,92 tỷ đồng7, đạt 8,88% KH. 

- Kế hoạch triển khai 04 công trình mở mới và 01 dự án năm 20238: đã 

thẩm định hồ sơ mời thầu 02 công trình; đã mở thầu 02 công trình; về dự án 

chương phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số: đã phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu tư vấn khảo sát lập dự án, hiện đang khảo sát lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi, dự kiến đến ngày 10/3/2023 hoàn thành. Thường xuyên đôn đốc nhà 

thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 13 công trình chuyển tiếp để hoàn thành, quyết 

toán theo quy định. Về kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất 01 khu đất năm 

20239: hiện đã bán đấu giá thành công 23/32 thửa, với số tiền trúng đấu giá 

13,999 tỷ đồng, đạt 93%KH (đã nộp NSNN 2,329 tỷ đồng); đối với 09 lô còn 

lại: đang triển khai bán đấu giá, nguồn thu dự kiến 4,0 tỷ đồng. 

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

- Tổ chức Hội thi giáo viên Tổng phụ trách giỏi năm học 2022-2023; triển 

khai kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 202310. Tổ chức Hội nghị 

sơ kết học kì I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kì II, năm học 2022-2023; 

hoàn thiện hồ sơ, chọn đội tuyển tham gia thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, năm 

học 2022-2023. 

- Triển khai các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tăng cường công 

tác phòng, chống dịch mùa lễ hội xuân 2023; rà soát công dân nhập ngũ để tiêm 

vắc xin phòng Covid-19; ban hành kế hoạch phối hợp liên ngành trong công tác 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023; kiểm tra, giám sát công tác đảm 

bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm sau tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân năm 

2023. Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở 

hành nghề y, dược, mỹ phẩm, spa trên địa bàn. Tổ chức khám chữa bệnh cho 

6.784 lượt người, trong đó: tại Trung tâm Y tế 4.480 lượt người, giảm 504 lượt 

so với tháng trước; tại Trạm y tế xã, thị trấn 2.304 lượt người, tăng 383 lượt so 

với tháng trước. Trong tháng ghi nhận 24 ca bệnh truyền nhiễm11.  

* Về phòng, chống dịch COVID-19: trong tháng, toàn huyện không ghi 

nhận ca nhiễm mới, lũy tích F0: 10.185 ca; tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm vắc 

                                              
6 bao gồm: nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý 43,3 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách huyện quản lý:  79,580 tỷ đồng. 

Trong đó: đầu tư cấp huyện 29,18 tỷ đồng; đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia 50,4 tỷ đồng. 
7 Trong đó: nguồn vốn NS tỉnh quản lý giải ngân được 6,6 tỷ đồng, đạt 15,24%; nguồn vốn NS huyện quản lý 

giải ngân được 4,32 tỷ đồng, 5,42 tỷ đồng. 
8 gồm: công trình hệ thống thoát nước và vỉa hè, đoạn từ trường THPT ĐắkSong đến UBND thị trấn Đức An; 

công trình lưới điện hạ thế đường vành đại phóa Đông (giai đoạn 01), công trình trụ sở làm việc Phòng Tài 

nguyên và Môi trường; công trình nhà công vụ, nhà ăn, nhà để xe trụ sở HĐND&UBND huyện; dự án ổn định 

dân cư vùng đặc biệt khó khăn bon Pu Pah, bon N’Jang Bơ, Ding Plei, xã Trường Xuân và bon Bu N’Drung, bon 

N’DJang Lu, xã Đắk N’Drung. 
9 khu đất công vụ tại tổ 6, thị trấn Đức An, với nguồn thu dự kiến 15 tỷ đồng. 
10 gồm: trường tiểu học Trưng Vương, xã Trường Xuân và trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Đắk N’Drung. 
11 gồm: sốt xuất huyết 09 ca; Viêm gan B 07 ca; Viên gan Virut khác 03 ca; Tiêu chảy 04 ca; Lao Phổi 01 ca. 
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xin phòng Covid -19 cho các đối tượng12. Triển khai tổ chức tiêm tiêm nhắc, bổ 

sung vắc xin phòng Covid đợt 19 cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên theo kế hoạch; 

rà soát, chỉnh sửa lại thông tin tiêm chủng Covid-19 phục vụ kết nối cơ sở dữ 

liệu quốc gia và cấp hộ chiếu vắc xin. 

- Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2023); tuyên truyền Lễ giao nhận quân năm 2023; học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; công tác gọi 

công dân nhập ngũ năm 2023; phòng, chống dịch bệnh ở người, an toàn giao 

thông; phòng, chống tệ nạn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 

16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, 

nghệ thuật trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ 

du lịch trên địa bàn; ban hành Kế hoạch tổ chức trại sáng tác biểu trưng (logo) 

huyện Đắk Song; rà soát thiết bị đầu cuối cài đặt phần mềm phòng chống mã 

độc tập trung; cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong 

các sản phẩm Microsoft công bố tháng 01/2023. Ban hành Kế hoạch triển khai 

công tác gia đình năm 2023; kế hoạch triển khai Quyết định số 1079/QĐ-TTg, 

ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về 

quyền con người ở Việt Nam; kế hoạch kiểm tra liên ngành các hoạt động kinh 

doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch,thông tin, truyền thông và phòng chống 

tệ nạn xã hội. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Chuyển đổi số năm 2022 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2023; ban hành kế hoạch Chuyển đổi số và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng năm 2023; góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện 

Quyết định số 3570/QĐ-BVHTTDL, ngày 21/12/2022 của Bộ Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch. Xây dựng 24 chương trình thời sự phát thanh và truyền hình địa 

phương, 06 chuyên mục theo định kỳ13. 

- Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết 06 hồ sơ mai 

táng phí14. Đề nghị BHXH huyện cấp thẻ BHYT cho 04 đối tượng theo Quyết 

định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Camphuchia, giúp bạn Lào sau 

30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Ban hành 10 quyết định 

hưởng trợ cấp thường xuyên và 05 quyết định mai táng phí cho đối tượng 

BTXH; đề nghị Trung tâm giám định y khoa tỉnh giám định cho 06 đối tượng 

BTXH tăng mới. Ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2023; cung cấp dữ liệu thực hiện Dự án xây dựng hệ thống cơ 

                                              
12cụ thể: tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng 18 tuổi trở lên, tỷ lệ đạt 98,31% (38.133/38.788 đối 

tượng); tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19 (Đối tượng suy giảm miễn dịch thể vừa đến nặng, người trên 50 tuổi, 

nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm Covid-19) đạt tỷ lệ 97,13% (6967/7173 đối tượng); tiêm mũi 3 vắc xin phòng 

Covid-19 cho đối tượng trẻ em từ 12-17 tuổi đạt tỷ lệ 98,8% (5738/5805 đối tượng); Số đối tượng từ 5 đến dưới 

12 tuổi tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 98.81% (12.232/12.379 đối tượng); tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt 98,35% (12.175/12.379 đối 

tượng). 
13 gồm: Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 

và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chuyển đổi số; An 

toàn giao thông; Cải cách hành chính; Khoa học kỹ thuật với nhà nông; Thuế và cuộc sống. Mỗi chuyên mục có 

thời lượng từ 05 - 07 phút. 
14 trong đó: 04 đối tượng cựu chiến binh; 02 đối tượng người có công với cách mạng. 



6 
 

sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai thực hiện Nghị quyết 12/2022/NQ-

HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y 

tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng, giai đoạn 2023- 2025. 

- Báo cáo rà soát nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023; thông báo nghỉ 

hưu để hưởng Bảo hiểm xã hội đối với 02 viên chức giáo dục. Hoàn thành quy 

trình bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; điều động, bổ 

nhiệm Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Trưng Vương trình Ban Thường vụ 

Huyện ủy xem xét, quyết định. Triển khai các cơ quan, đơn vị, trường học rà 

soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026, giai đoạn 2026-2031; đăng 

ký danh sách cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2023. Ban 

hành Quyết định điều động CT UBND xã Nâm N’Jang đến nhận công tác, giới 

thiệu bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Đắk N’Drung; điều động PCT UBND thị 

trấn Đức An đến nhận công tác, giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã 

Nâm N’Jang; hỗ trợ kinh phí nghỉ việc đối với 09 người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã; chuyển xếp ngạch, lương mới đối với Chủ tịch UB MTTQ 

VN xã Nam Bình; bổ nhiệm chức danh Chính trị viên phó, Ban chỉ huy quân sự 

xã Nâm N’Jang; trình Sở Nội vụ thẩm định kết quả thi tuyển công chức cấp xã 

năm 2022. Khen thưởng đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2023 cho 03 đơn vị; khen thưởng thành tích 

xuất sắc trong công tác ngành Tư pháp năm 2022 cho 02 tập thể, 07 cá nhân. 

- Cấp, phát 14 thẻ BHYT, lũy kế 6.596 thẻ BHYT15 khám chữa bệnh cho 

người dân tộc thiểu số. Đôn đốc UBND xã: Trường Xuân, Đắk N’Drung, Thuận 

Hà và Đắk Môl rà soát đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng của Dự án 116- Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

năm 2023. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; quản 

lý các hoạt động dịp lễ ra mắt điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Hương Lâm, xã 

Nam Bình. 

3. Cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 

Trang thông tin điện tử của huyện (daksong.daknong.gov.vn) hoạt động ổn 

định, thường xuyên cập nhật, đăng tải các tin bài, hoạt động nổi bật phản ánh 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các nội dung liên quan đến cải cách hành 

chính theo quy định; kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng đăng nội dung không phù 

hợp trên Website cơ quan nhà nước. 

Trong tháng 02/2023 (từ ngày 15/01/2023 đến ngày 14/02/2023): bộ phận 

tiếp nhận kết quả và trả kết quả của huyện, các xã, thị trấn tiếp nhận 3.073 hồ 

sơ17; đã giải quyết 1.141 hồ sơ, trong đó 927 hồ sơ đúng hạn, chiếm 81,24%; 

214 hồ sơ trễ hạn18, chiếm 18,76%; số hồ sơ đang giải quyết 1.866 hồ sơ, trong 

                                              
15 trong đó: cấp mới: 146 thẻ, gia hạn: 6.450 thẻ.  
16 dự án 1: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. 
17 trong đó: tồn trước 1.874 hồ sơ; tiếp nhận mới 1.199 hồ sơ. 
18 lĩnh vực: đăng ký biện pháp bảo đảm 66 hồ sơ; Đất đai 145 hồ sơ; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ 

kinh doanh) 03 hồ sơ. 
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đó: trong hẹn 480 hồ sơ, quá hạn 1.386 hồ sơ19; hồ sơ không đủ điều kiện giải 

quyết trả lại cho công dân 40 hồ sơ; hồ sơ đang tạm dừng 25 hồ sơ (chờ công 

dân thực hiện nghĩa vụ tài chính), hồ sơ đã hủy 01 hồ sơ  

(Số liệu trên được được cập nhật, thống kê từ hệ thống một cửa điện tử: 

https://dichvucong.daknong.gov.vn, vào lúc 17 giờ, ngày 14/02/2023). 

4. Quốc phòng - An ninh, thanh tra, tư pháp 
- Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban đảm bảo quốc phòng - an 

ninh, trật tự an toàn xã hội. Triển khai các nhiệm vụ phục vụ diễn tập khu vực 

phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2023; kế hoạch công tác quân sự, quốc 

phòng địa phương năm 2023; tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023 an toàn, chu 

đáo và đạt 100% chỉ tiêu giao20. Xây dựng kế hoạch tổ chức lễ ra quân huấn 

luyện, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023. 

- Tình hình an ninh chính trị trong tháng ổn định; hoạt động của các loại tội 

phạm và vi phạm pháp luật như sau: 

Tội phạm TTXH: xảy ra 03 vụ/03 đối tượng21 (giảm 03 vụ so với tháng 

trước); hậu quả, thiệt hại: 01 người chết, thiệt hại tài sản khoảng 8.000.000 

đồng. Công an huyện đã khởi tố 01 vụ/01 bị can về tội Hiếp dâm người dưới 16 

tuổi, đang củng cố hồ sơ 02 vụ/02 đối tượng. 

Tội phạm ma túy: phát hiện bắt 01 vụ 01 đối tượng trồng cây cần sa. Tang 

vật thu giữ: 3.190 cây cần sa tươi, kích thước chiều cao trung bình khoảng 

100cm; 01 máy nổ; bồn chứa nước và các dụng cụ khác phục vụ việc trồng cây 

cần sa; Công an huyện đã khởi tố 01 vụ 01 bị can tội trồng cây cần sa. 

Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra tai nạn và va chạm 

giao thông. Tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông 53 ca, lập biên bản 127 trường 

hợp, xử phạt hành chính 114 trường hợp, tạm giữ 88 giấy tờ xe, 39 phương tiện, 

nộp NSNN 155.225.000 đồng; đăng ký, quản lý phương tiện 292 trường hợp 

(Công an xã đăng ký 187, Công an huyện đăng ký 105 trường hợp). Tiếp tục 

thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Luật Cư trú năm 2020, Đề án 06 

trên địa bàn huyện22. 

- Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách tại UBND xã Thuận Hà. Tiếp 

07 lượt với 01 người đến khiếu nại, tố cáo (gồm: UBND các xã, thị trấn tiếp 06 

lượt/06 người; tại trụ sở tiếp công dân của huyện tiếp 01 lượt/01 người; trong 

đó: tiếp thường xuyên 06 lượt/06 người; tiếp định kỳ, đột xuất 01 lượt/01 người. 

Tiếp nhận 14 đơn/13 vụ việc; số đơn, số vụ việc đủ điều kiện thụ lý 13 đơn/13 

vụ việc23; đã giải quyết 03 đơn/03 vụ việc, đang giải quyết 10 đơn/10 vụ việc. 

- Ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2023; 

công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 

                                              
19 lĩnh vực: chứng thực 03 hồ sơ; Thi đua - Khen thưởng 18 hồ sơ; Người có công 01 hồ sơ; Hộ tịch 30 hồ sơ; 

Đất đai 1.315 hồ sơ; Lựa chọn nhà thầu 18 hồ sơ; Bảo trợ xã hội 01 hồ sơ. 
20 quân số 144 thanh niên (trong đó: nghĩa vụ CAND 30 thanh niên, quân sự 114 thanh niên), 
21 gồm: 01 vụ, 01 đối tượng Vô ý làm chết người, 01 vụ 01 đối tượng Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 01 vụ 01 đối 

tượng Cố ý làm hư hỏng tài sản. 
22 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. 
23 gồm: 01 đơn/01 vụ tố cáo; 12 đơn/12vụ  kiến nghị, phản ánh. 
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bộ năm 2022; Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023; 

phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp 

bất thường lần thứ hai; Kế hoạch hệ thống hoá VBQPPL trên địa bàn huyện kỳ 

2019 - 2023; triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó 

khăn về tài chính; kiểm tra, rà soát việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính. Đăng ký kết hôn có yếu tố người nước ngoài 01 trường hợp; cải 

chính hộ tịch, xác định lại dân tộc 01 trường hợp; đăng ký khai sinh 142 trường 

hợp (nam: 72; nữ: 70); đăng ký khai tử 14 trường hợp (nam 08; nữ 06); đăng ký 

kết hôn 53 trường hợp (kết hôn lần đầu 50; kết hôn lần 02: 03 trường hợp).  

5. Nhận xét, đánh giá: trong tháng 02/2023, tình hình kinh tế - xã hội của 

huyện phát triển ổn định; lãnh đạo UBND huyện thường xuyên kiểm tra, lãnh 

đạo, chỉ đạo phòng, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai các nhiệm 

vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 202324. Theo đó, thu ngân sách lũy 

kế đạt 14,33% NQ, dự toán chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo 

hoạt động của các đơn vị dự toán; sản xuất gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 

100,66% KH; cây trồng, vật nuôi phát triển tốt, dịch bệnh không đáng kể, không 

xảy ra dịch tả lợn Châu Phi; hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng 

trưởng, hàng hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; tiến độ cấp 

mới GCN QSD đất, triển khai các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư 

được tập trung đẩy nhanh. Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người 

công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo và an sinh xã hội được 

thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định; hoạt động tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin truyền thông; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn 

định, trật tự an toàn giao thông đảm bảo, không xảy ra tai nạn giao thông. 

Về tồn tại, khó khăn và vướng mắc: công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng công trình: đường giao thông từ trung tâm huyện đi xã Thuận Hà và Đắk 

N’Drung phải tạm dừng, do chưa được đưa vào danh mục dự án cần thu hồi đất 

tại Nghị quyết 64/NQ-HĐND, ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh. Công tác 

chuẩn bị đầu tư cho các năm tiếp theo trên địa bàn thị trấn Đức An gặp một số 

khó khăn25. Kết quả giải quyết đơn thư, phản ánh thuộc thẩm quyền UBND cấp 

                                              
24 đặt ra tại 04 quyết định, gồm: Quyết định số 1428/QĐ-UBND, ngày 21/12/2022 về giao một số chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển KT-XH chủ yếu năm 2023; Quyết định số 1429/QĐ-UBND, ngày 21/12/2022 về giao dự toán 

NSNN năm 2023; Quyết định số 1430/QĐ-UBND, ngày 21/12/2022 về phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư 

phát triển sử dụng NSNN, do huyện quản lý năm 2023; Quyết định số 1431/QĐ-UBND, ngày 21/12/2022 về 

phân bổ kế hoạch vốn thực hiện chương trình mực tiêu quốc gia năm 2023. 
25 Đối với dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư: khi khảo sát thực tế, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư, chọn hướng tuyến các dự án dựa trên cơ sở các tuyến đường nội bộ thể hiện trong bản đồ quy hoạch và được 

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến thống nhất; tuy nhiên khi trình Sở Xây dựng thẩm định dự án thì do hướng 

tuyến không phù hợp với quy hoạch chung của thị trấn Đức An tại Quyết định 588/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 

của UBND tỉnh. Đối với các dự án đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nhưng chưa được phê duyệt: khi 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, BQL dự án và phát triển quỹ đất đã đề xuất các trục đường, góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội, mở rộng thị trấn Đức An; tuy nhiên các trục đường này không được thể hiện trong 

báo cáo thuyết minh quy hoạch; do vậy không được sự chấp thuận của các Sở, Ban ngành đi kiểm tra thực địa. 

Đối với các dự án đang khảo sát lựa chọn hướng tuyến để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Ban 

QLDA&PTQĐ đã khảo sát thực tế, lựa chọn trục đường theo quy hoạch để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư; tuy nhiên qua khảo sát thực tế các trục đường phù hợp với quy hoạch tại Quyết định 588/QĐ-UBND ngày 

28/4/2020 của UBND tỉnh, lại có những đoạn cục bộ đi cắt ngang đường đồng mức, nên độ dốc dọc rất lớn và 
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xã còn chậm, thường phải đôn đốc; tình trạng phá rừng còn xảy ra phức tạp, đặc 

biệt tại địa bàn xã Nâm N’Jang, Trường Xuân do Công ty TNHH MTV Đắk 

N’tao quản lý và diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê do UBND xã Trường 

Xuân quản lý; công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các tổ chức, cá 

nhân còn chậm. Một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công trình điện gió 

Đắk N’Drung 1, 2 3; tiến độ giải phóng mặt bằng công trình điện gió Asia Đăk 

Song 1 còn chậm, Ban QLDA&PTQĐ đã ban hành văn bản nhiều lần, nhưng 

đến nay chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ; công tác tham mưu giải quyết công 

việc giữa các phòng, đơn vị; UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ còn chậm, 

chưa thực sự chủ động. 

III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023 

Trong tháng 3/2023, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm thuộc 

ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, 

đơn vị; UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai 

quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch, và 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Lĩnh vực kinh tế 
- Tiếp tục kiểm tra, theo dõi sản xuất vụ Đông Xuân 2023; tăng cường triển 

khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tiếp tục triển 

khai thực hiện các đề án nông nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân, HTX làm mã số vùng trồng, mã số đóng gói. Xây dựng kế hoạch thực hiện 

chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023; hoàn thiện hồ sơ đánh giá kết quả 

thực hiện NTM đối với xã Đăk Môl. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo vệ 

rừng và phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đối với các chủ rừng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý Nhà nước về đất đai, bảo vệ môi 

trường, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện; tiếp tục khắc phục những tồn 

tại, hạn chế theo Kết luận số 99/KL-TTr, ngày 04/6/2021; Kết luận số 131/KL-

TTr, ngày 28/6/2021 của Thanh tra tỉnh và Kết luận số 839-KL/TU, ngày 

08/7/2020 của Tỉnh ủy; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý nhà nước về TTXD, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm TTXD, lấn chiếm hành lang ATGT. Đảm bảo nguồn 

kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị dự toán; triển khai kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi 2023; khóa sổ ngân sách và triển 

khai quyết toán NSNN năm 2022. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh hoạt động 

hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các CTMQG thông qua việc sử dụng ngân sách 

Nhà nước hỗ trợ một phần và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Hoàn thiện hồ sơ, triển khai thi công các công trình mở mới năm 2023; đẩy 

nhanh tiến độ thi công các công trình để giải ngân, quyết toán theo quy định. 

Khảo sát, lập dự án ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn (Bon Bu Pah, Bon 

N’jang Bơ, Ding Plei xã Trường Xuân và Bon Bu N’drung, Bon N’Djang Lu xã 

Đắk N’drung); tiếp tục giải phóng mặt bằng công trình: đường vành đai phía 

                                                                                                                                             
một số tuyến không có tính kết nối cao, việc đầu tư không khai thác được quỹ đất hai bên đường, hiệu quả đầu tư 

thấp. 
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Đông, đường giao thông từ trung tâm huyện đi xã Thuận Hà và xã Đắk 

N’Drung, các công trình mở mới năm 2023. Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 

đất các khu đất chưa bán năm 2022. 

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 
- Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ 

sở theo kế hoạch năm học 2022-2023; tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp 

tỉnh năm học 2022-2023. Tổ chức Hội thi giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp huyện, 

năm học 2022-2023; tiếp tục triển khai xây dựng mới 02 trường đạt chuẩn Quốc 

gia năm 2023; kiểm tra hoạt động chuyên môn các trường học. 

- Triển khai các chương trình, hoạt động y tế năm 2023; tiếp tục đẩy nhanh 

tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo kế hoạch; hiện kế 

hoạch chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc 

thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (dự án 7) chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Thực hiện tốt công tác QLNN về văn hóa, thông tin26; hoạt động tuyên 

truyền các ngày lễ lớn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi 

tầng lớp Nhân dân.  

- Ban hành Quyết định tuyển dụng đối với công chức xã, viên chức sự 

nghiệp năm 2022; Quyết định bổ nhiệm công chức, điều động bổ nhiệm viên 

chức và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch, PCT UBND xã Nâm 

N’Jang, Chủ tịch UBND xã Đắk N’Drung theo quy định. Thực hiện tốt công tác 

quản lý, giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định; triển 

khai các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2023. 

- Triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đối với dân tộc thiểu số 

theo quy định; báo cáo hoạt động của nhóm mạo xưng “giáo hội phật giáo VN 

thống nhất”; giải quyết nhu cầu sinh hoạt tôn giáo theo thẩm quyền; tăng cường 

công tác QLNN về tôn giáo. 

3. Quốc phòng - An ninh, công tác thanh tra, tư pháp 
- Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban tác chiến, phân đội trực 

chiến, trực phòng không 12,7mm bảo đảm an toàn; triển khai các nhiệm vụ quốc 

phòng, quân sự địa phương theo kế hoạch. 

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp 

các loại tội phạm. Tăng cường kiểm tra lưu trú, tạm trú, tạm vắng tại các khu 

vực trọng điểm, phức tạp về TTXH; kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện 

về an ninh trật tự; triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 

triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Luật Cư trú năm 2020, Đề án 06 của 

Chính phủ. 

- Triển khai thanh tra kinh tế - xã hội năm 2023 theo kế hoạch. Thực hiện 

tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và tổng hợp xử lý đơn thư khiếu nai, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. 

                                              
26 kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quảng cáo thương mại; văn minh đô 

thị; Internet, trò chơi điện tử công cộng. Hướng dẫn tuyên truyền nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; tuyên 

truyền Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Đắk Song năm 2023. Tổ chức Lễ phát động 

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021- 2030; Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã truyền thống lần thứ XXII năm 2023. 
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- Triển khai các nhiệm vụ lĩnh vực tư pháp; tuyên truyền, phổ biến văn bản 

pháp luật mới ban hành; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật; công tác chứng thực, hộ tịch theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                    KT. CHỦ TỊCH 

- UBND tỉnh;                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 

- Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ;                                                      

- Cục Thống kê tỉnh; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- Các ban HĐND huyện; 

- UB MTTQ VN huyện; 

- Các tổ chức CT-XH huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;                                           Nguyễn Ngọc Thân            
- Các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan;                                                     

- UBND các xã, thị trấn;                                                               

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, VP(V). 
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