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A. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT 

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 21/12/2021 của Ban chấp hành 

Đảng bộ huyện Tuy Đức về Nhiệm vụ chủ yếu năm 2022; Nghị quyết số 40/NQ-

HĐND ngày 23/12/2021 của HĐND huyện Tuy Đức về thông qua kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội năm 2022; Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 

của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022. Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch 

ngay từ đầu năm, cùng với việc thực hiện sớm và đồng bộ các giải pháp đề ra, tình 

hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng đầu năm 2022 của huyện ổn định và phát 

triển, sản xuất nông nghiệp, tổng mức đầu tư trên địa bàn, tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và lượng khách du lịch tăng khá so cùng kỳ; các hoạt động trên lĩnh vực văn 

hóa, xã hội, tài nguyên môi trường tiếp tục được chú trọng; quốc phòng, an ninh 

được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

B. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA UBND HUYỆN VÀ CHỦ 

TỊCH UBND HUYỆN 

1. Công tác triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh và triển khai thực 

hiện những chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện: 

- Tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành địa phương nỗ lực, quyết liệt triển 

khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình số 1765/CTr-UBND ngày 12/4/2022 

về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội các năm 2022, 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông; Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 06/5/2022 triển khai thực hiện chính sách 

hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 

28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các Nghị quyết, văn bản 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy và các sở, ngành tỉnh về các nhiệm vụ, giải 
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pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, đồng thời gắn với phục hồi, thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 4 và 

các Kỳ họp chuyên đề năm 2022 của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 

đảm bảo chất lượng, thời gian theo đúng kế hoạch. 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trong điểm trên 

địa bàn huyện như: các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án 

thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện… 

2. Những chỉ đạo của UBND huyện thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 

quý III/2022: 

- Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022 và kế hoạch năm năm 2021-2025, Lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức các buổi 

làm việc với các phòng, ban, ngành để nắm bắt tình hình và chỉ đạo triển khai cụ thể 

các nhiệm vụ, giải pháp nhằm sớm khắc phục các khó khăn, vướng mắc, nâng cao 

hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị trong thời gian tới. 

- Tập trung chỉ đạo, điều hành các hoạt động, nhiệm vụ nổi bật như: Chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và thu ngân sách 

nhà nước năm 2022; xử lý các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên 

địa bàn; chỉ đạo xử lý lấn chiếm đất trái phép trên địa bàn huyện; tiếp tục tăng 

cường quản lý, bảo vệ rừng và đẩy nhanh tiến độ công tác trồng rừng năm 2022; 

chỉ đạo tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện bảo 

đảm an toàn, đúng quy chế; chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự 

và an toàn giao thông; tổ chức thăm, tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm các 

ngày lễ lớn. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 

4, thứ 5, HĐND huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm chất lượng, thời 

gian theo đúng kế hoạch.  

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai hỗ trợ người dân 

khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, chế độ. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá thị trường. 

- Chỉ đạo tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid -19 trước diễn biến phức tạp 

của các biến chủng mới; Triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá 

nhân phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ... 
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- Chỉ đạo triển khai các biện pháp cho các trường học trên địa bàn đảm bảo 

điều kiện về cơ sở vật chất trong năm học mới 2022-2023 và triển khai các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh trên địa bàn huyện. 

3. Kết quả chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các chỉ đạo, điều 

hành của các phòng, ban, ngành và địa phương: 

- Trong 9 tháng  đầu năm 2022, các cấp, các ngành, địa phương đã tập trung 

triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm 

bảo an sinh xã hội gắn với công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. 

- Xây dựng các Nghị Quyết, Chương trình của Huyện ủy, triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại lần thứ IV của Đảng bộ huyện Tuy Đức trên tất cả các 

lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của huyện. 

- Xây dựng các Kế hoạch, Chương trình hành động của UBND huyện về 

phát triển ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025. 

- Triển khai các kết luận, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về các nhiệm 

vụ, giải pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh đồng thời phục hồi, thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. 

- Đã triển khai thực hiện và báo cáo kết quả công tác khắc phục những tồn 

tại, khó khăn, vướng mắc, hạn chế theo kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy tại 

buổi làm việc trực tiếp với Đảng ủy các xã. 

C. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Kết quả triển khai thực hiện 14 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ 

yếu 9 tháng đầu năm 2022 như sau: 

1). Tổng giá trị sản xuất 2.675,81/3.482,09 đạt 76,84%KH (giá so sánh 

2010), trong đó nông -  lâm - thủy sản 1.893,02/2.521,35 tỷ đồng, đạt 75,08%KH, 

công nghiệp – xây dựng 278,16/368,22 tỷ đồng đạt 75,54%KH và dịch vụ 

504,63/592,52 tỷ đồng đạt 85,17%. 

Tổng giá trị sản xuất 4.477,05/5.396,15 đạt 82,97%KH (giá hiện hành), 

trong đó nông -  lâm - thủy sản 2.962,21/3.882,87 tỷ đồng, đạt 76,29%KH, công 

nghiệp – xây dựng 388,32/516,96 tỷ đồng đạt 75,12%KH và dịch vụ 

1.126,52/996,32 tỷ đồng đạt 113,07%. 

2) Sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 3.240/3587tấn đạt 90,33% KH; 

3) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 1.052,36/1.523,25 tỷ đồng đạt 

69,09% KH. Trong đó mức bán lẻ hàng hóa đạt 802,37/761,42 tỷ đồng đạt 

105,38% KH; 

4) Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 65,33/52,3 tỷ đồng, đạt 124,91%; chi 

ngân sách địa phương đạt 266,62/401,423 tỷ đồng, đạt 66,42%KH. 
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5) Tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt: 1.059,15/1.261,67 đạt 83,95%KH.  

6) Các chỉ tiêu về hạ tầng: 

- Giao thông: Tỷ lệ cứng hoá đường huyện 85/85% đạt 100% KH; tỷ lệ  

thôn, bon, bản có 2-3 km đường được cứng hóa 60%/60%, đạt 100% KH. 

- Nông nghiệp – thủy lợi: Tỷ lệ đáp ứng cho diện tích cây trồng có nhu cầu 

tưới 53,2%/53,4% đạt 99,63%KH, Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ 

sinh 92/92% đạt 100%KH. 

- Cấp điện: Tỷ lệ hộ sử dụng điện 98,5%/98,5% đạt KH, tỷ lệ thôn, bon, bản 

có điện 100% đạt KH. 

7). Dân số: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,0%, Mức giảm tỷ lệ sinh 0,7‰, dân 

số đạt 66,951 ngàn người. 

8). Giáo dục: Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục – 

xóa mù chữ 6/6 xã đạt tỷ lệ 100%; Số trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia 10/11 

trường đạt 90,9%KH; Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt từ 99,39%. 

9). Y tế: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 20,4%/19,4%; 5,3/5,3 

bác sỹ/vạn dân, đạt 100%KH; 19,5/18,6 giường bệnh/vạn dân đạt KH đề ra; 100% 

xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế, đạt KH; tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em trên 90%; 

trên 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đạt 100%KH. 

10). Giải quyết việc làm mới 1.083/500 lao động vượt KH đào tạo nghề 

0/200 người. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động tham gia BHXH đạt 

11,8%/11,2% vượt KH. 

11). Văn hóa phát thanh truyền hình: Đánh giá cuối năm  

12). Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn mới QG) đánh giá cuối năm 

13). Nông thôn mới: Số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 12,5 tiêu chí/xã, đạt 

KH. 

14). Trồng mới 251,43 ha rừng trồng tập trung và cây phân tán, nâng cao độ 

che phủ rừng đạt 48%; mỗi xã quy hoạch 01 bãi xử lý rác: Trong 9 tháng đầu năm 

diện tích trồng mới rừng trồng tập trung và cây phân tán 175,86/251,43 ha KH 

giao, đạt 69,94%, Độ che phủ rừng toàn huyện đạt 48,06%. 

(Phụ lục số 1 kèm theo) 

I. Các lĩnh vực kinh tế 

1. Sản xuất nông – lâm nghiệp 

 1.1. Trồng trọt: Cơ cấu sản xuất mùa vụ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng 

phát huy lợi thế của mỗi địa phương, gắn với nhu cầu thị trường, thích ứng với 

biến đổi khí hậu, hội nhập quốc tế. Tổng diện tích gieo trồng và đưa vào chăm sóc, 

thu hoạch trong 9 tháng đầu năm toàn huyện ước đạt 47.356,8ha. Trong đó, diện 

tích gieo trồng mới trong vụ 2.940,7 ha. Cụ thể: 
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+ Vụ Đông Xuân 2021 – 2022: diện tích gieo trồng đạt 673,4ha, vượt 0,5% 

so với kế hoạch đề ra (KH 670ha), tăng 72ha so với cùng kỳ năm 2021. 

+ Vụ Hè Thu năm 2022: diện tích gieo trồng đạt 2.267,3ha, vượt 20% so với 

kế hoạch (KH 1.890ha), tăng 12,5ha so với cùng kỳ năm 2021. 

1.2. Chăn nuôi và thủy sản:  

Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi 9 tháng đầu năm 2022 tương đối ổn định, 

chăn nuôi heo có xu hướng phát triển (tổng lượng đàn tăng). Tổng đàn gia súc, gia 

cầm đạt 86.692 con, tăng 1.346 con so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó: đàn lợn thịt 

tăng 584 con, đàn gia cầm tăng 1.132 con). 

+ Đàn gia súc 13.377 con: trâu 326 con, bò 3.485con, đàn dê 1.724 con, đàn 

heo 7.842 con 

+ Đàn gia cầm: 73.315 con (trong đó đàn chim cút nuôi lấy trứng tại xã Đăk 

Buk So chiếm 45% tổng lượng đàn gia cầm toàn huyện tính theo đầu con). 

Về trang trại chăn nuôi:  Hiện nay trên địa bàn huyện có 125 gia trại chăn 

nuôi (heo, dê, bò, gà, vịt...), 6 trang trại chăn nuôi heo, gà với quy mô vừa và 02 

trang trại chăn nuôi heo với quy mô lớn (gồm: Trang trại chăn nuôi heo của Công 

ty Đức Tiến Lê tại xã Đăk Buk So và trang trại chăn nuôi heo của Công ty Song 

Vũ tại xã Đăk Rtih).  

Hình thức chăn nuôi tại các giai trại, trang trại chủ yếu là chăn nuôi theo 

hình thức bán công nghiệp và công nghiệp, một số trang trại có ứng dụng công 

nghệ cao trong chăn nuôi. 

Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 146,7ha ha, giảm 73,3 ha 

so với cùng kỳ. Sản lượng cá đánh bắt ước đạt 92,5 tấn tấn, hình thức nuôi chủ yếu 

theo quy mô nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, nuôi quảng canh, do vậy sản lượng khai thác 

còn thấp. 

Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi: Trong 9 tháng đầu năm trên địa 

bàn huyện, bệnh dịch tả lợn Châu phi đã xảy ra tại 02 hộ chăn nuôi trên địa bàn xã 

Đăk Rtih. Số con lợn bị bệnh và chết là 18 con/909 kg/02 hộ. 

Do phát hiện sớm và kịp thời khoanh vùng dập dịch nên tình hình dịch bệnh 

nhanh chóng được kiểm soát và không để lây lan ra diện rộng. 

1.3. Công tác thủy lợi – Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

- Công tác thủy lợi: Toàn huyện có 32 công trình hồ chứa và 12 công trình 

đập dâng được xây dựng để tích trữ nước phục vụ cho sản xuất. Khả năng đáp ứng 

nhu cầu nước tưới từ các công trình thủy lợi cho khoảng 53,2% diện tích cây trồng 

cần tưới. Tình hình hoạt động của các công trình thủy lợi ổn định, đảm bảo cung cấp 

nước tưới và tiêu nước được thông suốt và kịp thời. 
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- Công tác phòng chống thiên tai: Các hiện tượng mưa to, gió lốc và sấm sét 

trong các tháng đầu mùa mưa ít xảy ra hơn so với cùng kỳ các năm trước. Tuy 

nhiên, trung tuần tháng 5, mưa to gió lốc xảy ra tại một số vùng trên địa bàn xã Đăk 

Rtih, làm tốc mái hư hại 01 căn nhà (gỗ) của 01 hộ dân và không có thiệt hại về cây 

cối hoa màu. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai đã cùng chính quyền địa phương hỗ 

trợ gia cố lại mái tôn cho hộ dân bị thiệt hại. 

 1.4. Xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP):  

- Tập trung nguồn lực xây dựng Nông thôn mới, trong 9 tháng đầu năm 2022 

ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện như: kiện toàn Văn phòng Điều phối 

xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2022 - 2025; ban hành Kế hoạch số 

185/KH-UBND, ngày 25/7/2022 về thực hiện chương trình hành động số 18 – 

CT/HU, ngày 05/7/2022 của Huyện ủy Tuy Đức về thực hiện Nghị quyết số 12 của 

Tỉnh ủy về thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Phát động 

phong trào Tuy Đức chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2022, xây dựng cảnh 

quan xanh sạch đẹp, cứng hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng khu dân 

cư kiểu mẫu, vườn rẫy kiểu mẫu. 

* Kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới: Tính đến đầu tháng 

9/2022, số lượng tiêu chí đạt bình quân tại các xã là 12,5tiêu chí/xã. Trong đó: xã 

Quảng Tâm đạt 11 tiêu chí/19 tiêu chí, xã Đăk Ngo đạt 10/19 tiêu chí, xã Quảng Tân 

đạt 12/19 tiêu chí, xã Quảng Trực đạt 12/19 tiêu chí, xã Đăk Rtih đạt 13 tiêu chí/19 

tiêu chí, xã Đăk Buk So đạt 14/19 tiêu chí.   

 - Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các xã triển khai Chương trình OCOP 

gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; hiện nay trên địa bàn 

huyện đã xây dựng được 5 sản phẩm OCOP1. 

1.5. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trong vụ mùa, trong đó đẩy mạnh và mở rộng diện tích trồng rau xanh 

theo quy mô hàng hóa trong các vụ mùa trên địa bàn các xã Quảng Tâm và Đăk Buk 

So. Đến nay, đã xây dựng được vùng sản xuất rau xanh tập trung với diện tích đất 

dành cho việc trồng rau xanh đạt trên 260ha, các loại rau trồng chính gồm: bắp cải 

xanh, cải thảo, củ cải trắng. Hình thành các vùng chuyên canh sản xuất: vùng điều 

tại xã Đăk Ngo, vùng sản xuất mắc ca tại xã Quảng Trực, vùng sản xuất sầu riêng tại 

xã Quảng Tân. Tăng cường sử dụng giống mới vào sản xuất, đặc biệt là các giống cà 

phê mới cho năng suất cao như: cà phê xanh lùn, cà phê dây, các giống TRS1, TR4, 

TR9, TR14, TR15. Đẩy mạnh thực hiện chương trình tái canh cà phê và trẻ hóa 

                                                 
1 02 sản phẩm mắc ca; 01 Sản phẩm rượu Đông trùng Hạ thảo; 02 Sản phẩm Cà phê bột; 
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vườn điều. Trong 9 tháng toàn huyện đã tiến hành tái canh (nhổ bỏ trồng lại) được 

84,6ha cà phê và tái canh vườn điều 12,7ha. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, quá trình tái cơ cấu 

diễn ra còn chậm, chủ yếu thực hiện ở lĩnh vực trồng trọt; lĩnh vực chăn nuôi, thủy 

sản chưa có tác động nhiều; liên kết phát triển sản xuất - tiêu thụ chưa bền vững; 

công nghệ chế biến nông sản quy mô nhỏ. 

1.6. Lâm nghiệp:  

-Tổng diện tích rừng đưa vào quản lý và bảo vệ là 53.794,1ha, trong đó: diện 

tích rừng tự nhiên 38.889,6ha; diện tích rừng trồng 14.904,5ha. Độ che phủ rừng 

toàn huyện đạt 48,06%. Trong 9 tháng đầu năm diện tích trồng mới rừng trồng tập 

trung và cây phân tán 175,86/251,43 ha, đạt 69,94% so với KH huyện giao; tổng 

diện tích rừng trồng kể cả rừng trồng nông lâm kết hợp là 541,6ha/415,47ha đạt 

130,35% KH tỉnh giao (theo Quyết định 423/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 và Quyết 

định 790/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh). Công tác trồng rừng tiếp tục 

được các đơn vị chủ rừng triển khai theo kế hoạch. 

- Tình hình khai thác và vận chuyển lâm sản trái pháp luật đến nay đã được 

kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn xảy ra các vụ vi phạm Lâm luật, cụ thể trong 9 tháng 

đầu năm (tính đến ngày 21/9/2022) xảy ra 40 vụ vi phạm giảm 12 vụ so với cùng kỳ 

năm trước, trong đó: phá rừng trái pháp luật 25 vụ, diện tích thiệt hại 2,5819 ha 

(tăng 9 vụ, giảm diện tích 0,5162ha so với cung kỳ năm trước); vi phạm về khai thác 

lâm sản trái pháp luật 05 vụ; vi phạm về vận chuyển lâm sản 05 vụ; vi phạm về quy 

định tàng trữ lâm sản trái pháp luật 04 vụ, vi phạm khác 01 vụ. Kết quả xử lý hành 

chính 40 vụ, tịch thu lâm sản 34,267m3, nộp ngân sách Nhà nước 118,7 triệu đồng. 

2. Công nghiệp: Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp vẫn duy trì 

sản xuất ổn định, một số sản phẩm có mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ nên tốc 

độ tăng trưởng công nghiệp đạt khá. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) 

đạt trên 271 tỷ đồng, tăng 39% so cùng kỳ. 

3. Xây dựng cơ bản: Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tập 

trung triển khai thực hiện các dự án chuyển tiếp; hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai 

thi công công trình thuộc nguồn vốn năm 2022. Kết quả giải ngân tính đến 30/9/2022 

đạt 156.079/341.864 triệu đồng, đạt 45,66% KH; Trong đó: Vốn đầu tư: 

53.649/90.911 triệu đồng, đạt 59,01% (vốn ngân sách tỉnh: 36.828,7/60.046 triệu 

đồng, đạt 61,33%, vốn ngân sách huyện: 16.820/30.865 triệu đồng, đạt 54,50%); 

vốn bố trí thu hồi ứng trước nguồn ngân sách trung ương: 102.430/102.430 triệu 

đồng đạt 100%; vốn chương trình mục tiêu quốc gia: 0/148.523 triệu đồng, đạt 0% 

Tổng mức vốn đầu tư trên địa bàn đạt trên 1.059 tỷ đồng, tăng 28,58% so với 

cùng kỳ năm trước, đạt 83,95% kế hoạch; trong đó vốn đầu tư XDCB Nhà nước quản 

lý trên địa bàn huyện 341,8 tỷ đồng, tăng 253% so với cùng kỳ năm trước.  
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4. Tình hình triển khai thực hiện các CTMTQG năm 2022: 

Sau khi có các văn bản triển khai thực hiện và Quyết định giao vốn của tỉnh, 

UBND huyện đã triển khai chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã khẩn 

trương triển khai lập, xây dựng các nội dung, dự án thành phần thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Ban hành Quyết định giao kế hoạch vốn 

NSNN thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 với số tiền 148.523 

triệu đồng, trong đó: nguồn ngân sách trung ương là 127.607 triệu đồng, nguồn 

ngân sách địa phương đối ứng là 20.916 triệu đồng. Các đơn vị được giao kinh phí 

thực hiện nhiệm vụ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, đối với nguồn 

vốn đầu tư đang trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; đối với nguồn vốn 

sự nghiệp đã ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện.   

 5. Thương mại, dịch vụ và du lịch: 

- Thương mại: Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cung cầu, 

bình ổn thị trường trong năm 2022. Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm lĩnh vực 

thương mại – dịch vụ trên địa bàn huyện kinh doanh ổn định. Giá cả các mặt hàng 

thiết yếu tương đối bình ổn, đa dạng về số lượng và chủng loại hàng hóa, vấn đề vệ 

sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa được đảm bảo. 

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn huyện 

ước đạt trên 1.052 tỷ đồng, đạt 69,09% kế hoạch, tăng 16,65% với cùng kỳ; trong 

đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 802,37 tỷ đồng đạt 105,38%, tăng 54,17% 

với cùng kỳ.  

- Giao thông vận tải: Dịch vụ vận tải hành khách vẫn duy trì khá, giá trị 

ngành GTVT ước đạt trên 82,62 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 5,4% so với cùng 

kỳ; khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt trên 5,8 triệu tấn, tăng trên 2% so với 

cùng kỳ; vận chuyển hành khách ước đạt 1.063 nghìn lượt người, tăng 4% so với 

cùng kỳ. 

- Du lịch: Hướng dẫn các khu du lịch xây dựng phương án sẵn sàng mở cửa lại 

hoạt du lịch và đón khách du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới. Trong 9 

tháng đầu năm đã thu hút hơn 21 nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham 

quan, nghỉ dưỡng và lưu trú. Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư khai thác những điểm 

du lịch tiềm năng, thế mạnh của địa phương như hồ, thác...  

6. Tài nguyên và Môi trường:  

6.1. Về công tác quản lý đất đai: 

- Hoàn thiện công tác lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn. Thưc hiện các thủ tục hành chính về đất đai 

theo quy định. Kết quả: Trong kỳ cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu 
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nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho 57 hộ với 32,66 ha2, Cấp đổi, cấp 

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

cho 9 hộ  với 12,8 ha; Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn, tổng 

diện tích 4,9 ha cho 162 hộ gia đình, cá nhân; đăng ký biến động giấy chứng nhận 

QSD đất 186 hồ sơ do sai sót trên giấy chứng nhận QSD đất. 

- Công tác thuê đất, giao đất, thu hồi đất: Thu hồi 610,5 m2 đất của Công ty 

Đắknoruco thuộc xã Đắk Buk So, thu hồi đất của 27 hộ gia đình cá nhân tổng diện 

tích 14.810,8 m2 để làm đường đi, làm nhà thờ Hùng Vương. 

* Công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất: Hiện nay 

trên địa bàn huyện có 05 dự án xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất3, Trong đó:  

+ Có 02 dự án đã được Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của huyện thống 

nhất thông qua và trình UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ 

thể, gồm: Dự án Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông (giai đoạn 2) tại Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 11/10/2021; Dự 

án xây dựng trụ sở làm việc HĐND-UBND xã Quảng Tân tại Quyết định số 

539/QĐ-UBND ngày 02/3/2022.  

+ Có 03 dự án không được Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất cụ 

thể của huyện thông qua do không đạt yêu cầu gồm: Dự án Nhà máy điện gió Đắk 

N’rung 1,  2, 3 hạng mục Móng trụ điện; Dự án xây dựng cống thoát nước ngang, 

rãnh dẫn nước hạ lưu cống và xử lý thoát nước các vị trí tụ thủy trên tuyến tỉnh lộ 

1; Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Tỉnh lộ 1 (hạng mục xây dựng mương thoát 

nước).  

* Công tác giải quyết việc lấn chiếm đất đai trên địa bàn huyện: 

1) Đối với việc xử lý lấn, chiếm đất tại dự án Cụm công nghiệp - Tiểu thủ 

công nghiệp Quảng Tâm: 

- Đã thiết lập hồ sơ vi phạm đối với tất cả các trường hợp chiếm đất trong dự 

án (53 trường hợp/70 biên bản vi phạm hành chính, trong đó: 

+ Từ năm 2018 đến năm 2020: Thiết lập 21 biên bản VPHC và ban hành 20 

Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó thẩm quyền huyện ban 

                                                 
2 Đất ở nông thôn 0,19 ha, đất trồng cây lâu năm 8,3 ha, đất trồng cây hàng năm 0,06 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,92 

ha. 

3 (1) Dự án Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2); (2) Dự án xây 

dựng trụ sở làm việc HĐND-UBND xã Quảng Tân; (3) Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’rung 1, 2, 3 hạng mục Móng trụ điện; (4) 

Dự án xây dựng cống thoát nước ngang, rãnh dẫn nước hạ lưu cống và xử lý thoát nước các vị trí tụ thủy trên tuyến tỉnh lộ 1; (5) 

Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Tỉnh lộ 1 (hạng mục xây dựng mương thoát nước).  
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hành 13 Quyết định, xã ban hành 07 Quyết định; còn lại 01 trường hợp chưa ban 

hành Quyết định. 

+ Năm 2022: Thiết lập 49 biên bản VPHC và ban hành 42 Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính và Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu 

quả. Trong đó, tỉnh ban hành 12 Quyết định, huyện ban hành 30 Quyết định; còn 

07 trường hợp chưa ban hành Quyết định (07 trường hợp này thuộc thẩm quyền 

ban hành Quyết định của UBND tỉnh nhưng đã chuyển trả hồ sơ về UBND huyện 

để kiểm tra, xác minh lại do chưa đạt yêu cầu tại Công văn số 2984/UBND-

NNTNMT ngày 07/6/2022). 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế của 23 trường 

hợp không xác định đối tượng lấn, chiếm đất tại cụm Công nghiệp Quảng Tâm để 

tiến hành cưỡng chế theo quy định. 

2)  Đối với việc xử lý khu đất Công ty Cổ phần Cao su Daknoruco  

Kết quả xử lý các nội dung liên quan đến khu đất Công ty Cổ phần Cao su 

Daknoruco, UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 205/BC-UBND 

ngày 16/5/2022. Hiện nay, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo giao Sở Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì thực hiện tại Văn bản số 2660/UBND-NNTNMT ngày 

20/5/2022. 

3) Kết quả thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

diện tích thu hồi của Trung đoàn 720 giao trả về địa phương quản lý tại xã Đắk 

Ngo, huyện Tuy Đức. 

- Hiện nay UBND xã Đắk Ngo đã hoàn thiện việc kê khai đăng ký và họp 

xét, niêm yết công khai hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 

55 trường hợp sử dụng đất là cán bộ, sĩ quan của Trung đoàn 720 được Trung đoàn 

giao đất làm nhà ở và 06 hộ gia đình, cá nhân đã canh tác, sử dụng đất trước thời 

điểm UBND tỉnh giao đất Dự án kinh tế Quốc phòng cho Trung đoàn 720. Tổng 

diện tích UBND xã đã họp xét và đề nghị cấp giấy chứng nhận là 284.897 m2 

(28,49ha). Trong đó, đất ở nông thôn là 6.360 m2 và đất nông nghiệp trồng cây lâu 

năm là 278.537 m2. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tuy Đức thẩm 

định hồ sơ và  xử lý theo quy định. 

- Đối với 448 trường hợp còn lại là các đối tượng nhận giao khoán đất Dự án 

kinh tế Quốc phòng được Trung đoàn giao đất làm nhà ở: chỉ đạovUBND xã Đắk 

Ngo phối hợp với Trung đoàn 720, người dân và các đơn vị liên quan thực hiện kê 

khai, đăng ký hoàn thiện hồ sơ để tổ chức họp xét hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo 

quy định.  
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4) Xử lý diện tích đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 

Quảng Tín giao trả về địa phương quản lý, bố trí sử dụng (Tiểu khu 1537, 1538 

và 1525). 

- UBND huyện đã thành lập 02 tổ rà soát để phối hợp với UBND các xã 

trong việc tổ chức rà soát, kê khai đăng ký các đối tượng hiện đang canh tác sử 

dụng trên diện tích đất thu hồi của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín 

giao trả về địa phương quản lý với tổng diện tích 2.986,9 ha trong đó: Đất thuộc dự 

án 135: 49 hộ với tổng diện tích 475,6 ha và người sử dụng đất đã đến kê khai đăng 

ký được 820 hộ dân/2511,3ha. 

* Công tác quản lý việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai, khai thác 

khoáng sản, san lấp mặt bằng 

Tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh ban hành 10 quyết xử phạt vi 

phạm hành chính về lĩnh vực đất đai với tổng số tiền 2 tỷ 850 triệu đồng; ban hành 

10 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (07 Quyết định không xác 

định đối tượng). 

Tham mưu UBND huyện ban hành 20 quyết xử phạt vi phạm hành chính về 

lĩnh vực đất đai với tổng số tiền 955 triệu đồng; ban hành 13 quyết định áp dụng 

biện pháp khắc phục hậu quả (12 Quyết định không xác định đối tượng). 

6.2. Về công tác quản lý môi trường: Rà soát, đôn đốc các dự án sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn huyện thực hiện thủ tục môi trường theo quy định. Tăng 

cường và đa dạng hóa về hình thức trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về bảo vệ môi trường. Tổ chức hưởng ứng các ngày lễ môi trường bằng cách treo 

băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, khu dân cư. Hướng dẫn các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện thuộc đối tượng phải cấp giấy 

phép môi trường lập hồ sơ báo cáo xin cấp giấy phép môi trường theo quy định. 

7. Công tác thu chi ngân sách: Chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tập 

trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách từ các lĩnh vực đất đai, thuế xây dựng tư 

nhân, thu phí, lệ phí,... Tính đến ngày 30/9/2022 tổng thu ngân sách đạt trên 65,33 

tỷ đồng, đạt 124,91% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 72,01% so với cùng 

kỳ, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 4,1 tỷ đồng, đạt 29,39%KH giao; chi ngân 

sách đạt 266,62 tỷ đồng, đạt 66,42% dự toán giao, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 

trước. 

8. Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể:  

-  Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các hoạt động thu hút đầu tư được đặc biệt 

quan tâm, sự phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân lành mạnh, hiệu 

quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế 

của huyện; góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, 

huyện đã tập trung các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải 
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cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý; đảm bảo công khai, minh bạch 

và có trách nhiệm nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trên địa 

bàn. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện 130 doanh nghiệp. Thường xuyên 

hướng dẫn người dân các quy trình thành lập đăng ký kinh doanh đúng quy định, 

trong 9 tháng đầu năm có 140 hộ đăng ký kinh doanh với tổng số vốn hơn 32 tỷ 

đồng;  

- Về tình hình phát triển kinh tế tập thể: hiện nay trên địa bàn huyện có 20 

hợp tác xã (HTX) đang hoạt động, tăng 3 HTX so với cùng kỳ, Trong 9 tháng đầu 

năm thành lập mới 02 hợp tác xã.  

II. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội 

1. Giáo dục và Đào tạo: 

- Tổ chức kiểm tra công tác hoạt động trong hè, khảo sát kết quả đánh giá; 

kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất, trường lớp học, công tác phòng- chống dịch 

bệnh Covid-19 để chuẩn bị năm học 2022-2023. Công tác xây dựng trường đạt 

chuẩn quốc gia năm 2022 tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; triển khai tổ chức Lễ 

khai giảng năm học mới 2022-2023 và Ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường năm 

2022 trên địa bàn huyện Tuy Đức. Tính đến thời điểm đầu năm học mới toàn 

ngành giáo dục từ bậc mầm non đến trung học cơ sở có 35 trường, trong đó: 16 

trường mầm non (11 trường công lập, 05 trường tư thục), 12 trường tiểu học; 04 

trường THCS và 03 TH&THCS (02 trường công lập, 01 trường tư thục); 492 lớp 

với 15.039 học sinh. Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ 99,39%. Tỷ lệ phổ 

cập giáo dục 6/6 xã đạt chuẩn về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tỷ lệ trường học các 

cấp được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia 10 trường.  

2. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân: 

 Tình hình dịch bệnh Covid – 19 tính đến ngày 30/9/2022 trên địa bàn huyện 

đã ghi nhận 6.948 trường hợp mắc Covid-19. Hiện tại không có trường hợp nào 

đang được cách ly điều trị. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối 

tượng trên địa bàn huyện. Kết quả như sau:  

+ Tiêm cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi: mũi 1: 9.542/9.747 đối tượng, 

đạt tỷ lệ: 97,90%; mũi 2: 6.278/9.747 đối tượng, đạt tỷ lệ: 64,41%. 

 + Tiêm cho Đối tượng từ 12-17 tuổi cho 5.114 đối tượng, đạt tỷ lệ: 100%; 

Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 (mũi 3) cho đối tượng trẻ em từ 12-17 

tuổi: 3.657/4.394 (đối tượng sau khi rà soát lại), đạt tỷ lệ: 83,23%.  

+ Tiêm cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đủ 3 mũi: 33.635 đối tượng, đạt tỷ lệ 

100,7%; Tiêm liều nhắc lại lần 1 vắc xin phòng Covid-19: 26.015/27.599 đối 

tượng, đạt tỷ lệ 94,26%; Tiêm liều nhắc lại lần 2 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): 6.280/6.021, đạt tỷ lệ 104,30%. 
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- Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại Trung tâm 

Y tế huyện và tuyến xã được duy trì thực hiện, với tổng số lượt khám bệnh toàn 

ngành là 18.903 lượt; giảm 3.359 lượt so với cùng kỳ. Tỷ lệ người dân tham gia 

bảo hiểm y tế đạt trên 98%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế đạt 100%. Tổ chức 

kiểm tra liên ngành về Vệ sinh ATTP đối với 44 cơ sở kinh doanh ăn uống, thực 

phẩm. Kết quả kiểm tra có 8/44 cơ sở đạt, 36/44 cơ sở không đạt. Đoàn kiểm tra đã 

nhắc nhở, đồng thời hướng dẫn các cơ sở có biện pháp khắc phục các lỗi vi phạm, 

đề nghị ngưng hoạt động đối với các cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm. Trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện không xảy ra vụ ngộ 

độc về thực phẩm.  

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện quy định về hành nghề y dược tư 

nhân đối với các cơ sở hành nghề dược tư nhân trên địa bàn.  

- Công tác Dân số - KHHGĐ tiếp tục được quan tâm, thường xuyên triển 

khai tư vấn, vận động sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp, đảm bảo thực hiện 

đạt chỉ tiêu thực hiện ổn định quy mô dân số. Các Dự án về Y tế được triển khai 

đầy đủ, kịp thời như: Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, Dự án tiêm 

chủng mở rộng, Dự án phòng chống HIV/AIDS, dự án dân số và phát triển, dự án 

quân dân y kết hợp...  

3. Văn hóa, thể thao và thông tin tuyên truyền 

- Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập 

huyện và bàn giao bia tưởng niệm anh hùng N’trang Long. Tham gia Liên hoan 

văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII và đạt giải khuyến khích toàn 

đoàn. Tổ chức thành Công Đại hội thể dục thể thao huyện Tuy Đức lần thứ IV với 

350 vận động viên của 13 Đoàn tham gia, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân 

gia cổ vũ  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền: mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần, 

năm 2022; tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập huyện, 92 năm ngày 

thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022), tuyên truyền công 

tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; Lễ phát động Tết trồng cây; 

tháng Vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới. 

- Công tác phát thanh, truyền thanh ngày càng hiệu quả và phong phú thông 

tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, phủ sóng truyền thanh 6/6 xã được phát đều đặn 03 buổi một ngày4.  

                                                 
4 (Sáng từ 4h45’ đến 6h30’, trưa từ 11h đến 12h30’ và chiều tối từ 17h đến 18h30’ riêng ngày thứ 7 chủ nhật buổi sáng 

phát từ 4h45 đến 8h), các chương trình chủ yếu là tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam, tiếp sóng Đài PT-TH tỉnh và xây dựng chương 

trình thời sự địa phương. Trong kỳ đã sản xuất được 143 chương trình trong đó 32 chương trình truyền hình và 111 chương trình 

truyền thanh; với 279 bài và 337 tin, thời lượng mỗi chương trình từ 25 đến 30 phút. 
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4. Giảm nghèo và an sinh xã hội: 

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện tốt các chế 

độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo; 

tổ chức thăm và tặng quà cho các các đối tượng chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022; giải quyết các chế độ chính sách đối với thương 

binh, liệt sỹ, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt theo 

quy định hiện hành của Nhà nước5.Công tác giảm nghèo được các cấp, các ngành 

đặc biệt quan tâm, tổ chức thăm và tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022 cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam với 4.204 suất trị giá hơn 1,6 tỷ 

đồng; đối tượng bảo trợ xã hội giá trị 36,4 triệu đồng; cứu đói trong đợt tết cho 938 

hộ, với 59.550kg gạo do Chính phủ hỗ trợ; thăm và  tặng quà đối với 52 người mù 

trên địa bàn huyện với số tiền 20,8 triệu đồng. 

- Công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em được được quan tâm, các chương 

trình, kế hoạch và hoạt động hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên. Đẩy mạnh việc vận động các tổ chức, 

cá nhân tham gia ủng hộ quỹ hỗ trợ, bảo trợ trẻ em nhằm tổ chức thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ trẻ em như: trao quà, học bỗng cho học sinh nghèo, học sinh con 

gia đình chính sách…Tặng học bổng cho 90 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với tổng kinh phí hỗ trợ 45 triệu đồng. 

- Công tác hỗ trợ do đại dịch Covid-19: đã thực hiện hỗ trợ chi trả đối với 

35 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo 

Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông, số tiền 

52,5 triệu đồng; hỗ trợ đối với 03 người lao động theo quy định tại điểm 12, Mục II 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, số tiền là 4,5 triệu đồng; 

hỗ trợ đối với 01 hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, số tiền 3 triệu 

đồng. 

5. Công tác dân tộc và tôn giáo:  

- Công tác dân tộc: Thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước đối với đồng 

bào dân tộc, các chương trình, dự án triển khai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số6, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống cho đồng bào 
                                                 
5 Công tác bảo trợ xã hội: Chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng BTXH với tổng số tiền trên 5,3tỷ đồng, Chi trả 

hàng tháng cho 105 đối tượng người có công với Cách mạng với tổng số tiền trên 3,2tỷ đồng. Hỗ trợ miễn học phí cho học sinh 

theo NĐ 81 số tiến 181 triệu đồng. Thăm và tặng quà nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ năm 2022 với 516 suất 

quà trị giá hơn 223,8 triệu đồng. 

. 

6 Chính sách hỗ trợ lãi suất cho ĐBDTTS tại chỗ theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày15/12/2021 của HĐND 

tỉnh; chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số theo NQ số 31/2016/NQ-HĐND ngày 6/9/2016, NQ số 

13/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Đắk 

Nông; Chính sách hỗ trợ cho người có uy tín trong vùng ĐBDTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ -TTg ngày 06/3/2018 của thủ 

tướng chính phủ, Quyết định số 16/QĐ-UBND, ngày 05/01/2022, Quyết định số 597/QĐ-UBND, ngày 24/3/2022 của UBND 

tỉnh Đắk Nông. 
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dân tộc7. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.  

- Công tác tín ngưỡng, tôn giáo: Toàn huyện có 03 tôn giáo là Phật giáo, Tin 

lành, Công giáo với khoảng 28.552 tín đồ. Trong đó Phật giáo khoảng 5.850 người, 

Công giáo 11.697 người, Tin lành 12.258 người; có 46 cơ sở, điểm sinh hoạt tôn 

giáo. Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tương đối ổn định, tuân thủ chương trình 

đã đăng ký, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo quy 

định. Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; 

hướng dẫn và tổ chức đi thăm chúc mừng chức sắc, tổ chức tôn giáo nhân các dịp 

lễ như: lễ  Phục sinh năm 2022, lễ Phật Đản năm 2022; giải quyết kịp thời nhu cầu 

chính đáng của tổ chức, các cơ sở sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn huyện.  

6. Công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, thanh tra và tư pháp 

6.1. Công tác tổ chức bộ máy 

 UBND huyện bố trí, phân bổ biên chế đúng quy định, không sử dụng vượt 

chỉ tiêu được giao, hiện nay có mặt 79 công chức/85 biên chế hành chính; 887 viên 

chức/925 biên chế; 127 cán bộ, công chức/ 132 biên chế cấp xã được giao. Tổ chức 

lại trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Phú thành trường Trung học cơ sở Trần 

Phú. Hiện nay trường THCS Trần Phú đã được tổ chức lại thành trường 

THCS&THPT Lê Hữu Trác theo Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 

của UBND tỉnh. Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp và 

tuyển dụng công chức cấp xã, tiếp nhận, thuyên chuyển công tác đúng quy định. 

Kết quả tuyển dụng viên chức 20 trường hợp và công chức cấp xã 04 trường hợp, 

tiếp nhận 1 trường hợp. Thực hiện công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm, đào tạo 

bồi dưỡng, nâng bậc lương theo đúng quy định.  

6.2. Công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính: 

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, UBND huyện đã ban 

hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC. Chỉ đạo Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả huyện nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ, 9 

tháng đầu năm 2022, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận tại Bộ phận là 20.438 hồ sơ, bao 

gồm: 15.588 hồ sơ thuộc lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường; lĩnh vực lao động, 

thương binh xã hội 41 hồ sơ; lĩnh vực tài chính kế hoạch 211 hồ sơ; lĩnh vực Tư 

pháp 4.473 hồ sơ; lĩnh vực kinh tế hạ tầng 49 hồ sơ, lĩnh vực nông nghiệp 10 hồ 

sơ; lĩnh vực văn hóa 01 hồ sơ, lĩnh vực thi đua khen thưởng 61 hồ sơ, lĩnh vực giáo 

dục 04 hồ sơ. Kết quả tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 71,7%. 

                                                 
7 Chi trả lãi suất 117 hồ sơ với số tiền 583.622.388 đông, tặng quà cho người có uy tín với số tiền hơn 44 triệu động. 
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Triển khai thực hiện các văn bản về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và 

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2022 trên địa bàn 

huyện kịp thời và đúng quy định.  

6.3. Công tác tư pháp: 

Các văn bản chỉ đạo về công tác tư pháp được ban hành kịp thời, toàn diện, 

có chất lượng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện hiệu 

quả, nội dung tập trung tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật trách 

nhiệm bồi thường nhà nước; Luật phòng chống ma túy; Luật Biên phòng Việt 

Nam, Luật Cư trú và các văn bản có liên quan8, qua đó góp phần nâng cao kiến 

thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Công tác hộ 

tịch, chứng thực giải quyết nhanh chóng, đúng quy định9.  

6.4. Công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra và 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Trong 9 tháng đầu năm 2022, về công tác tiếp dân đã được Lãnh đạo UBND 

huyện quan tâm, chỉ đạo Ban tiếp công dân của huyện thực hiện tiếp dân theo quy 

định10; đồng thời phối hợp với các ban, ngành của tỉnh kịp thời xử lý, giải quyết 

các đơn thư tồn đọng, các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện, quán triệt 

các phòng, ban và UBND các xã tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết 

đơn nhằm hạn chế phát sinh đơn khiếu kiện vượt cấp; Về công tác thanh tra, đã 

triển khai 06 cuộc thanh tra/20 đơn vị, trong đó đã ban hành 12 Kết luận đối với 12 

đơn vị. Qua công tác thanh tra đã kiến nghị xử lý 36 cá nhân, 12 tập thể về chấn 

chỉnh công tác quản lý tài chính. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 

355.116.834 đồng; Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã quán triệt cơ 

quan, đơ vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện theo quy định của Đảng, nhà nước, 

không có trường hợp vi phạm pháp luật về tham nhũng; Công tác kê khai tài sản, 

thu nhập đã triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của người có 

chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

7. An ninh, quốc phòng và đối ngoại 

7.1. Tình hình an ninh chính trị, TTATXH: 

                                                 
89 tháng đầu năm, đã tổ chức được 10 hội nghị tuyên truyền với tồng số 438 lượt người tham gia  

9 Hộ tịch: Cấp huyện: 14 trường hợp cải chính hộ tịch; cấp xã: Khai sinh: 691 trường hợp; Kết hôn 191 trường hợp; 

Khai tử: 131 trường hợp; Xác nhận tình trạng hôn nhân: 625 trường hợp; Nhận cha, mẹ, con: 00 trường hợp; 

Chứng thực: cấp huyện: 324 bản sao; cấp xã: 11.519 bản sao; Chứng thực chữ ký: Tổng số: 605 trường hợp; Chứng 

thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất: 544 trường hợp. 

 
10 kết quả trong kỳ đã tiếp 53 lượt với 111 người, giảm 54 lượt người so với cùng. Số đơn khiếu nại, tố cáo tiếp nhận 

trong kỳ là 108 đơn (104 đơn kiến nghị, phản ánh, 2 đơn khiếu nại và 2 đơn tố cáo) giảm 89 đơn so với cùng kỳ, đến nay đã xử lý 

xong 75 đơn kiến nghị, phản ánh, 02 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo và 29 đơn đang giải quyết 
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Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ 

vững, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế cơ bản ổn định, tuy có 

một số vụ việc nổi lên song đã kịp thời chỉ đạo ngăn chặn, không để phức tạp xảy 

ra.  

Thực hiện tốt các Kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an 

toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Triển khai hiệu quả kế hoạch đảm bảo an 

ninh trật tự dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, các dịp Lễ 30/4, 01/5, Lễ Quốc khánh 

02/9,…Các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện có hiệu quả; lập 

mới 02 mô hình “Tổ ANTT” và mô hình “Chợ biên cương”; 100% các xã, cơ 

quan, đơn vị và trường học đăng ký đạt chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. Công 

tác tuần tra, tấn công, trấn áp các loại tội phạm được tăng cường, qua đó kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp phạm pháp hình sự; trong 9 tháng 

đầu năm, đã điều tra làm rõ 17 vụ/44 đối tượng tội phạm hình sự, giảm 02 vụ so 

với cùng kỳ năm 2021; phát hiện, bắt quả tang 13 vụ/20 đối tượng mua bán, tàng 

trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 12 vụ/12 bị can; phát hiện, xử phạt 05 vụ vi phạm 

về kinh tế; 02 vụ vi phạm về môi trường... 

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường, ban hành các 

văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả; tổ chức tuyên truyền, vận 

động, thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; qua đó đã tiến hành 

tiếp nhận và thu gom 24 khẩu súng tự chế, 3 mã tấu, 3 kiếm, 22 viên đạn. Thực 

hiện công tác quản lý cư trú người nước ngoài, giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh 

đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tiếp nhận và trả thẻ CCCD cho người dân. 

Công tác đảm bảo trật tự ATGT được duy trì, tai nạn giao thông đã được kiềm chế, 

9 tháng đầu năm xảy ra 03 vụ TNGT làm 02 người chết, 03 người bị thương (giảm 

3 vụ so với cùng kỳ năm 2021); tuần tra kiểm soát trật tự ATGT, phát hiện, xử lý 

964 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt tiền 706.125.000 đồng, 

tạm giữ 242 phương tiện, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 07 trường hợp. 

Thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp 

luật về PCCC trên địa bàn huyện.  

7.2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương   

  Duy trì nghiêm túc các chế độ trực SSCĐ, trực cao điểm các dịp Lễ, Tết góp 

phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiểm tra, kiểm soát địa bàn 

chống vượt biên xâm nhập. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ thực hiện chặt 

chẽ, đạt chỉ tiêu được giao; tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, đúng 

luật, an toàn theo đúng chỉ đạo. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công diễn tập 

chiến đấu phòng thủ cho 2 xã Đắk R’Tih và Đắk Ngo. Thực hiện có hiệu quả công 

tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng 2,3,4. 

7.3. Về công tác đối ngoại:  
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Hoạt động đối ngoại trong 9 tháng đầu năm luôn tuân thủ nguyên tắc đoàn 

kết, hữu nghị thống nhất và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; UBND huyện hỗ 

trợ kinh phí cho huyện Orang, tỉnh Mondulkiri nhân dịp kỷ niệm 43 năm chiến 

thắng Khmer đỏ số tiền 60 triệu đồng; Mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay số 

tiền 100 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí cho huyện Orang tổ chức bầu cử hội đồng 3 

cấp với số tiền 100 triệu đồng, kinh phí tổ chức hội nghị giao ban 3 huyện với số 

tiền 50 triệu đồng. 

D. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

 1. Kết quả đạt được: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, với sự 

chỉ đạo điều hành quyết liệt của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện, sự 

nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân và các doanh nghiệp  trong huyện, tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 cơ bản thực hiện theo kế hoạch đề 

ra và đã đạt được một số kết quả tích cực. Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng 

tốt nhu cầu người dân, triển khai sản xuất nông nghiệp đảm bảo, kịp thời đúng kế 

hoạch; công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng chống dịch bệnh trên các loại cây trồng, 

vật nuôi được kiểm soát; công tác y tế, giáo dục, an sinh xã hội được chú trọng 

quan tâm, thực hiện đảm bảo đầy đủ các chính sách theo quy định. Các công tác về 

nội chính, tư pháp đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, an 

ninh quốc phòng được đảm bảo ổn định.  

2. Tồn tại, hạn chế: 

- Giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực tuy có tăng nhưng không đáng 

kể, ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống của người nông dân. 

- Tình hình tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện còn tiếp diễn, chưa giải quyết 

dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp nhất là trong lĩnh vực đất đai như tại Cụm 

Công nghiệp xã Quảng Tâm, đất tại Đại đội bộ binh (CBB3) cũ, việc tranh chấp, 

lấn chiếm đất rừng tại tiểu khu 1525, 1537, 1538 xã Đắk Ngo…. 

- Thu ngân sách nhà nước tuy đã vượt chỉ tiêu kế hoạch giao nhưng thu tiền 

sử dụng đất còn đạt thấp 29,39% kế hoạch giao. 

- Công tác cải thiện môi trường kinh doanh thu hút đầu tư được triển khai, 

tuy nhiên chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư về địa bàn huyện. 

- Tình trạng phá rừng trái phép vẫn còn những yếu tố tiềm ẩn diễn biến phức 

tạp (tăng 10 vụ so với cùng kỳ). Phần lớn các vụ phá rừng chưa xác định đối tượng 

vi phạm, việc xử lý diện tích đất phá rừng, lấn chiếm trái phép còn nhiều bất cập; 

một số đơn vị chủ rừng chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ, chưa tích cực 

trong công tác tuần tra kiểm tra; diện tích rừng manh mún, nhỏ lẻ, phân tán, nằm 

liền kề hoặc xen kẽ diện tích đất canh tác của người dân, gây khó khăn trong công 

tác quản lý, bảo vệ rừng.  
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- Công tác cải cách hành chính được quan tâm, triển khai đồng bộ, toàn diện 

nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót như tỷ lệ thủ tục hành chính, dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thấp, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn còn cao 

29,7%. 

- Kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tuy có cải thiện nhưng 

chưa đạt yêu cầu đặt ra (45,66% KH) dẫn đến hạn chế phần nào vai trò dẫn dắt, 

kích hoạt, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. 

- Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư còn chậm so với yêu cầu, đặc biệt là 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm so với kế hoạch. 

 

PHẦN THỨ HAI 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022 
 

Từ những khó khăn nêu trên cho thấy nhiệm vụ trong 9 tháng cuối năm 2022 

đòi hỏi cần có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa của các ngành, các cấp, sự 

phối hợp chặt chẽ của mặt trận, đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân 

dân và doanh nghiệp trong huyện. Cùng với việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp đã đề ra, trong 3 tháng cuối năm cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm 

như sau: 

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 có 

hiệu quả, đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

- Chủ động theo dõi đánh giá đúng tình hình dịch bệnh, tiếp tục đề cao cảnh 

giác tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Phải luôn bám sát tình hình, thực tiễn để chủ 

động có giải pháp cụ thể, phù hợp và kịp thời đối với tùng ngành, lĩnh vực; đảm 

bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. 

-  Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn 

đầu tư công theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7318/UBND-KTTH 

ngày 16/12/2021 về việc thực hiện và tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022; Công văn số 1688/UBND-KT ngày 

06/4/2022 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu 

tư công năm 2022. Phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch; kết quả thực hiện và 

giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 

2022. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư trong việc thanh toán, giải 

ngân vốn đầu tư phát triển. Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn. 
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- Tăng cường theo dõi tình hình sản xuất nông nghiệp, những diễn biến của 

thiên tai, sâu bệnh hại để kịp thời xử lý. Theo dõi, giám sát dịch bệnh trên gia súc, 

gia cầm để kịp thời phát hiện, khoanh vùng và xử lý khi có dịch bệnh xảy ra, 

không để lây lan diện rộng. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ 

động vật; thanh kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và kiểm tra 

việc sử dụng chất cấm, kháng sinh cấm trong chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực 

phẩm cho người tiêu dùng.  

- Theo dõi tình hình diễn biến nguồn nước trên các sông suối hồ đập và lịch 

trình nông vụ tại các địa phương; xây dựng các kế hoạch ứng phó cụ thể để triển 

khai thực hiện, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước tưới nhằm ổn định sản 

xuất và thu nhập người dân. Xây dựng phương án tưới, quản lý điều tiết nguồn 

nước phục vụ sản xuất. Tập trung quản lý bảo vệ phát triển rừng. Xử lý nghiêm 

minh các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, lập lại kỷ cương trong công tác quản lý 

và bảo vệ rừng. Đẩy mạnh trồng rừng tập trung và cây phân tán, tăng độ che phủ 

rừng. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả 

thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tập trung các nguồn lực xây dựng và duy trì 

các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện kế hoạch về phát 

triển kinh tế tập thể, trong đó tập trung đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, liên kết 

sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, ứng 

dụng công nghệ cao, thu hút doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào nông nghiệp.  

-  Công tác quản lý về lĩnh vực đất đai: 

+ Hoàn thiện công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu đối với diện 

tích đất của Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 trao trả về địa phương quản lý, sử dụng.  

+ Đối với Cụm công nghiệp Quảng Tâm: Hoàn thiện công tác cưỡng chế 

việc lấn, chiếm đất tại Cụm công nghiệp Quảng tâm đối với 23 trường hợp không 

xác định đối tượng 

+ Tiếp tục thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, 

giải quyết các hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất; tập trung thực hiện kế hoạch 

sử dụng đất, hoàn thành và giải quyết thường xuyên các công việc liên quan đến 

công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng các công 

trình; giải quyết kịp thời, đúng luật đơn thư khiếu nại tranh chấp đất đai của công 

dân và các tổ chức, không để đơn thư tồn đọng kéo dài; làm tốt công tác bảo vệ 

môi trường, thu gom xử lý rác thải đúng quy định.  

- Tiếp tục rà soát, giải quyết các hồ sơ cấp phép xây dựng bảo đảm theo 

đúng trình tự, quy định. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Đẩy nhanh việc hoàn 

thành quy hoạch trung tâm huyện lỵ huyện Tuy Đức giai đoạn 2021-2025.  
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- Tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, đặc biệt là 

thu tiền sử dụng đát để đạt chỉ tiêu dự toán được giao. Đẩy mạnh công tác thu 

NSNN trên địa bàn huyện, rà soát, tận thu các nguồn thu, quản lý tốt công tác chi 

ngân sách, bảo đảm đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên kịp thời theo tinh thần 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiểm soát chặt chẽ công tác thu, chi ngân sách 

Nhà nước. Tổ chức triển khai bán đấu giá các điểm đất11 đã đề xuất để tăng nguồn 

ngân sách huyện. 

- Triển khai thực hiện các chế độ chính sách, chương trình trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số: hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên; người có uy tín.  

- Triển khai thực hiện các chính sách xã hội đồng bộ, có trọng tâm, trọng 

điểm. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất 

để tăng thu nhập, phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%, trong đó tỷ lệ hộ 

nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 5%. Thực hiện kịp thời và đầy đủ các 

chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; tích 

cực tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối trẻ em và chống bạo 

lực, xâm hại trẻ em; tăng cường tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động tạo việc 

làm cho người lao động trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ 

sở dịch vụ kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. 

-  Tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thành hồ sơ, điều kiện để công nhận Trường 

chuẩn Quốc gia. Hoàn thiện việc Phổ cập - Xóa mù chữ năm 2022.   

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, đưa phong trào đi vào chiều sâu, đạt những kết quả thiết thực 

và bền vững. Tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh, xây 

dựng môi trường văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; đẩy 

mạnh việc thực hiện cuộc vận động cơ quan, công sở, trường học, doanh nghiệp, xã 

đạt chuẩn văn hóa, văn minh. Duy trì việc tiếp sóng và phát sóng các chương trình 

truyền thanh, truyền hình theo kế hoạch. Xây dựng các chương trình quảng bá cho 

địa phương đảm bảo phong phú và đa dạng. 

- Triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn hiệu 

quả sự bùng phát dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn, tập trung vào các vùng có 

số mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh đảm 

bảo tốt việc trực và điều trị bệnh. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, môi trường y tế. Đẩy nhanh tiến độ tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và mũi nhắc lại cho 

người từ 18 tuổi trở lên; bố trí các điểm tiêm chủng phù hợp và tổ chức tiêm chủng 

an toàn, hiệu quả, khoa học, hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng.  

                                                 
11 03 vị trí đất ((1). Bản Sín Chải xã Đăk Ngo (chốt kiểm lâm cũ) diện tích 0,67ha; (2). Đất thu hồi của bà Trương Thị 

Thoại tại bon Bu Dơng, xã Đăk R’Tih điện tích 15,7ha theo Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 30/12/2019; (3). Vị trí thửa đất 

tại thôn 8 xã Quảng Tân diện tích 0,32 ha) và Chợ Nông sản 
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- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong 

chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn, 

khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.  Thực hiện hiệu quả cải cách công 

vụ; thắt chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ 

của cán bộ công chức. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra; tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về thanh tra; tập trung thanh tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh 

tiêu cực, tham nhũng. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các tổ chức thanh tra trên địa bàn 

tỉnh tăng cường công tác nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo để kịp thời tham mưu 

xử lý những vụ việc mới phát sinh, không để trở thành điểm nóng. Tập trung nắm 

tình hình ngay từ cơ sở để giải quyết những bức xúc trong nhân dân; nhất là tình 

trạng khiếu kiện kéo dài, tranh chấp đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng tại các điểm nóng trên địa bàn huyện, giải quyết dứt điểm những vụ việc 

khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; thông báo, công khai trên 

cổng thông tin điện tử lịch tiếp công dân, kết quả tiếp công dân, kết quả giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ sở.  

- Giữ vững an ninh chính trị, xã hội, đảm bảo quốc phòng trên địa bàn. Duy 

trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo 

quy định; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, vùng 

biên giới. Triển khai hiệu quả các biện pháp trấn áp tội phạm, kiềm chế và giảm tai 

nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác với 

huyện Orang, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia 

Trên đây là Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện Tuy 

Đức./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch & đầu tư (b/c); 

- TT Huyện uỷ (b/c) ; 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã. 

- Lưu VT, TCKH (L). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Ẩn 
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