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Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện Tuy Đức, trên cơ sở triển 

khai thực hiện nhiệm vụ địa phương và kết quả rà soát, cập nhật các nhiệm vụ 

được giao trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, UBND huyện báo cáo 

tình hình công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND 

huyện năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau: 

 I. MỘ SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG NĂM 2022: 

1. Về thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện uỷ, HĐND huyện: 

a) Trong năm 2022, hầu hết các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Huyện uỷ giao, 

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn chủ động triển khai 

thực hiện hoặc tham mưu UBND huyện thực hiện theo đúng quy định bảo đảm 

tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong triển khai các ý kiến chỉ đạo trọng 

tâm của cấp trên nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm, phát sinh, nhất là 

công tác phòng, chống dịch Covid-19, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh 

vực đất đai, quản lý bảo vệ rừng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo 

đảm an sinh xã hội, khắc phục tác động tiêu cực của dịch, phục hồi, phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

b) Công tác phối hợp với các cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan tư pháp: 

Ủy ban nhân dân huyện luôn chủ động và duy trì tốt mối quan hệ phối 

hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên, Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện. 

UBND huyện đã trình HĐND huyện các đề án, tờ trình, báo cáo và hoàn thành 

các nhiệm vụ quan trọng trong Nghị quyết của Huyện ủy và chương trình công 

tác năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.  

2. Về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo UBND 

huyện năm 2022 

Trong năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện nghiêm 

các Nghị quyết, kế hoạch năm 2022 và các chỉ đạo được UBND tỉnh, Huyện ủy, 

HĐND huyện giao từng thành viên UBND huyện đã nêu cao tinh thần trách 
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nhiệm của mỗi cá nhân, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời về 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, 

điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và hoạt động điều hành của 

các phòng, ban, UBND các xã trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm 

vụ kế hoạch năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, cùng với đó là thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm, UBND huyện đã triển khai một số 

nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành nổi bật như sau: 

a) Về phát triển kinh tế - xã hội: 

- Lãnh đạo UBND huyện và các thành viên UBND huyện đã tích cực triển 

khai các nhiệm vụ, công việc của UBND huyện đồng thời phấn đấu thực hiện 

đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế 

- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, gắn với bảo vệ vững chắc 

chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện. Quyết 

liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 để tạo động 

lực phát triển kinh tế. Tập trung thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 

năm 2022 theo đúng quy định; rà soát những vấn đề phát sinh của các dự án đầu 

tư công, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các 

dự án, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; tập 

trung thực hiện các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, phấn đấu vượt dự 

toán đề ra; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử, chống thất thu thuế; đấu thầu qua 

mạng, mua sắm tập trung đảm bảo thời gian, thủ tục quy định. 

- Tham mưu Nghị quyết ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-

2025 theo quy định; quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2022 để tạo động lực phát triển kinh tế. Với quyết tâm giải ngân từ 

95% vốn theo kế hoạch, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã và chủ đầu tư thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2022 (Tỷ lệ giải ngân tính đến 30/11/2022 đã thực hiện giải ngân đạt 

82,48% so với kế hoạch, tỷ lệ giải ngân 03 chương trình mục tiêu quốc gia đạt 

0,08% kế hoạch); rà soát những vấn đề phát sinh của các dự án đầu tư công, kịp 

thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là 

các dự án trọng điểm và các dự án tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương.  

- Trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết Điều chỉnh, mở rộng quy 

hoạch khu trung tâm thị trấn huyện lỵ huyện Tuy Đức đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. Ngoài ra, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chấn 

chỉnh công tác quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện, vì vậy công tác 

quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn từng bước đi vào nề nếp, kịp thời 

khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là trong quản lý quy hoạch, quản lý trật 

tự xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình; 

Trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

huyện Tuy Đức;  
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- Tích cực, chủ động triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn huyện, tham mưu HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND 

và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/7/2022 về giao mục tiêu, nhiệm vụ và 

kế hoạch đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2022 và giai đoạn 2021-2025. 

- Chỉ đạo tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo 

vệ, phát triển rừng, tăng độ che phủ rừng. Tiếp tục triển khai các biện pháp quản 

lý hồ đập đảm bảo việc tích trữ nước; phòng, chống hạn hán thiếu nước phục vụ 

sản xuất và dân sinh mùa khô năm 2022, kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 

2023 trên địa bàn. 

b) Về văn hóa, thể dục thể thao:  

- Đã chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền kịp 

thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, đặc biệt là 

tuyên truyền các dịp lễ, hội, tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 

15 năm thành lập huyện Tuy Đức, Lễ khánh thành và bàn giao Bia tưởng niệm 

Anh hùng N’Trang Lơng; Tham gia liên hoan Dân ca các dân tộc tỉnh Đắk Nông 

lần thứ I năm 2022. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao huyện Tuy Đức 

lần thứ IV và tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đăk Nông lần thứ V, đạt 

quả quả xếp thứ 5 toàn tỉnh. Hoạt động thông tin, truyền thông, phát thanh, 

truyền hình được đẩy mạnh, phản ánh đầy đủ, kịp thời mọi mặt của đời sống 

kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân.  

- Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc tiếp tục 

được chú trọng; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp 

tục được triển khai rộng khắp, được các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân 

tích cực hưởng ứng và đã đạt được những kết quả quan trọng. 

c) Về Giáo dục và Đào tạo: 

Đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các trường học trên địa bàn. Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học 

mẫu giáo đạt tỷ lệ 99,48%. Tỷ lệ phổ cập giáo dục 6/6 xã đạt chuẩn về phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ. Số trường học các cấp được công nhận trường đạt chuẩn 

Quốc gia là 11 trường, đạt kế hoạch đề ra. 

d) Về Y tế: 

Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tỷ lệ 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 đạt 100,7%%, triển 

khai tiêm vắc - xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 

3, mũi 4 cho đối tượng trên 18 tuổi theo đúng kế hoạch. Đảm bảo công tác khám 

chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại Trung tâm Y tế huyện và tuyến 

xã. 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%. 

e) Về bảo trợ, an sinh xã hội và giảm nghèo:  

Đã chỉ đạo các phòng, ban đơn vị và UBND các xã tập trung chăm lo đời 
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sống cho người có công, triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp Lễ, 

Tết; triển khai thực hiện mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc 

sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ cơ bản cho trẻ em bị xâm hại 

hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết 

định số 1621/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo đúng quy định.  

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 nước. 

g) Về nội chính, đối ngoại, an ninh quốc phòng 

Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền tiếp tục được quan 

tâm chỉ đạo quyết liệt, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường 

công tác cải cách hành chính, yêu cầu các đơn vị rút ngắn thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa thành phần hồ sơ trong thủ tục hành 

chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong việc thực hiện thủ tục 

hành chính; 100% cơ quan sử dụng Mạng văn phòng điện tử Ioffice; hoạt động 

của Trang thông tin điện tử huyện được duy trì thực hiện. 

Công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng: 

Đã chỉ đạo thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất xử lý những 

vấn đề nổi cộm, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo 

các phòng, ban đơn vị và UBND các xã xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện 

đông người, phức tạp, vượt cấp còn tồn đọng, kéo dài trên địa bàn huyện. 

Về đối ngoại và bảo đảm an ninh, quốc phòng: Đã chỉ đạo triển khai tốt 

công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình 

hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với huyện Orang, tỉnh Mondulkiri, Vương 

quốc Campuchia. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là khu 

vực biên giới; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị và các ngày Lễ, Tết 

diễn ra trên địa bàn huyện. 

Về đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội: được tăng cường, 

chủ động kiểm soát tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. Tình hình an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững; tội phạm 

giảm, triệt phá được nhiều ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy, cờ bạc. Công 

tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được duy trì nề nếp. Các lực lượng công 

an, quân sự, biên phòng thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, 

diễn tập khu vực phòng thủ; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt kết 

quả tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo chất lượng, an toàn và 

đúng luật.  

3. Về thực hiện Chương trình công tác và tổ chức các cuộc họp, làm 

việc của UBND huyện 
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a) Về thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện, 

thực hiện nhiệm vụ được giao của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện được ban 

hành tại Chương trình số 16/CTr-UBND ngày 25/01/2022, bao gồm 24 nội dung 

công việc thuộc thẩm quyền của UBND huyện và 114 nội dung công việc thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện, được thể hiện chi tiết 

để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã thực hiện theo đúng thời 

gian quy định. Đến nay, các nhiệm vụ đã được các phòng, ban đơn vị và UBND 

các xã cơ bản hoàn thành, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. 

Trong năm 2022, UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND 

huyện tổ chức họp, chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời các công việc phát sinh 

trong và ngoài chương trình công tác của UBND huyện như xây dựng các 

Chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-

2025, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và giai đoạn 2022-2030, kế hoạch quy 

hoạch trung tâm huyện lỵ Tuy Đức… Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ 

chủ trì soạn thảo cơ bản đã chủ động chuẩn bị dự thảo văn bản, tổ chức lấy ý 

kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan để bổ sung hoàn thiện nội 

dung trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. 

Tính đến 01/12/2022, UBND huyện tiếp nhận 10.828 văn bản đến trong 

đó có 340 văn bản mật; ban hành 5.859 văn bản đi các loại, trong đó có 160 văn 

bản mật. Trong đó có 96 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

có thời hạn, trong đó đúng hạn 94 nhiệm vụ, quá hạn đã hoàn thành 13 nhiệm vụ 

và 02 nhiệm vụ đang trong hạn.  

b) Về thực hiện Quy chế làm việc và tổ chức họp của Ủy ban nhân 

dân huyện 

Ủy ban nhân dân huyện tuân thủ nguyên tắc làm việc theo chế độ kết hợp 

trách nhiệm của tập thể Ủy ban nhân dân huyện với việc đề cao trách nhiệm cá 

nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện. Trong 

hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện nghiêm 

túc việc báo cáo, xin ý kiến chủ trương Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của 

Đảng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc xây dựng, sơ kết, tổng kết 

chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của tỉnh, 

của Huyện ủy và thể chế, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

huyện được chỉ đạo thực hiện kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương và đảm bảo yêu cầu đề ra. 

Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và các cuộc 

họp chuyên đề đột xuất để thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm 

quyền nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương để chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; tham dự cuộc 

họp, hội nghị, làm việc do các cơ quan, đơn vị cấp trên tổ chức. Ngoài ra, định 

kỳ hàng tuần, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức giao ban để thảo 
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luận và thống nhất cho ý kiến thực hiện đối với các vấn đề lớn, quan trọng phức 

tạp. 

Về kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, công việc: Trong chỉ 

đạo điều hành, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện luôn để cao việc kết hợp 

chỉ đạo giải quyết công việc gắn với kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các nhiệm 

vụ ở các phòng, ban, UBND các xã và các cơ quan, đơn vị liên quan. Văn phòng 

HĐND-UBND huyện đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 

huyện, chủ động theo dõi, nắm bắt tiến độ thực hiện các kết luận cuộc họp, 

thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; kịp 

thời có văn bản đôn đốc các phòng, ban, địa phương thực hiện chậm tiến độ. 

Nhìn chung trong thời gian qua, đa số các phòng ban, địa phương đã nghiêm túc 

chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tích cực triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ, công việc được giao, đảm bảo yêu cầu công tác đề ra. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

Xác định mục tiêu ngay từ đầu năm 2022 là năm phải triển khai đồng bộ, 

quyết liệt tất cả các nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, 

nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 

2022-2025, Chủ tịch UBND huyện đã tập trung sâu sát, quyết liệt trong công tác 

chỉ đạo điều hành cơ quan, đơn vị, UBND các xã, đặc biệt là ngành y tế đã nỗ 

lực tập trung nhân lực, vật lực triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống 

dịch bệnh; tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của 

UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện; Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể rõ người, 

rõ việc; tăng cường công tác kiểm tra thực địa nắm bắt tình hình thực tế tại cơ 

quan, đơn vị, địa phương để chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, đến kết quả cuối 

cùng; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đối 

với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành của 

UBND, Chủ tịch UBND huyện vẫn tồn tại không ít khó khăn, thách thức và hạn 

chế, bất cập đó là: 

- Trách nhiệm của một số phòng, ban, đơn vị trong phối hợp xử lý công 

việc chung còn chưa cao; có lúc chưa chặt chẽ, chậm trễ trong tham gia ý kiến 

hoặc tham gia ý kiến chưa rõ quan điểm, chưa chú trọng đánh giá kỹ lưỡng vấn 

đề được lấy ý kiến; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu một số cơ 

quan, đơn vị còn chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra, theo dõi nên một số 

nhiệm vụ, công việc còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo, một số nhiệm 

vụ kéo dài hoặc chậm được giải quyết dứt điểm. 

- Việc thực hiện Chương trình công tác hiệu quả chưa cao, vẫn còn việc 

điều chỉnh tiến độ, xin gia hạn, xin rút đề án do nguyên nhân chủ quan.  

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2023 
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1. Nhiệm vụ chung 

- Trưởng các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã theo chức 

trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tổ chức 

rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên để công 

tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới có chuyển biến tích cực hơn, thúc đẩy 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

- Các phòng, ban thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo Quy 

chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện; triển khai tốt các nội dung được giao 

trong Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện, không để 

chậm tiến độ. 

- Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trong 

công tác rà soát, phản ánh hiệu quả chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ 

tịch UBND huyện; thường xuyên rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm 

vụ UBND huyện giao cho các các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; kịp thời đôn 

đốc, nhắc nhở, xử lý đối với những đơn vị tham mưu không đảm bảo tiến độ, 

chất lượng... 

2. Một số nhiệm vụ cụ thể 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, kiên 

quyết cắt giảm, thu hồi vốn đối với các dự án không giải ngân hết, không đạt tỷ 

lệ giải ngân theo quy định. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn huyện, tăng cường thu nợ thuế. 

- 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 

2023 có hiệu quả, đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

- Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo lịch vụ mùa, phòng chống dịch bệnh 

cho cây trồng, vật nuôi; duy trì và phát huy các mô hình sản xuất theo hướng an 

toàn thực phẩm, VietGap, hữu cơ…Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao vào 

sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác phòng chống hạn hán, phòng chống 

cháy rừng, trồng rừng theo kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng các phương án khắc 

phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra, đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất của 

nhân dân trên địa bàn huyện.  

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp lấn 

chiếm đất trái phép, san ủi mặt bằng trái phép trên địa bàn huyện. Tập trung giải 

quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài như đất cụm Công nghiệp Quảng Tâm, đất 

Đăknoruco, đất cBB3 (cũ), tranh chấp, lấn chiếm đất rừng tại tiểu khu 1525, 

1537, 1538 xã Đắk Ngo…  

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, truy quét các điểm nóng về phá 

rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý các 

nguồn vốn được giao, khẩn trương triển khai lập các danh mục đầu tư chương 

trình mục tiêu quốc gia. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai 
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công tác chuẩn bị đầu tư các công trình mở mới trong năm 2023. Đôn đốc giải 

ngân vốn đầu tư đã được phân bổ, đặc biệt là CTMTQG năm 2023. Đẩy nhanh 

công tác quyết toán, giải ngân thanh toán vốn đầu tư cho các công trình có khối 

lượng xây lắp hoàn thành theo đúng quy định. 

- Tập trung rà soát các khu đất công trên địa bàn huyện để xây dựng 

phương án quản lý, bố trí sử dụng thông qua hình thức thuê đất, giao đất có thu 

tiền sử dụng đất để tăng nguồn thu cho ngân sách.  

- Tăng cường công tác quản lý đảm bảo về chất lượng đối với các công 

trình xây dựng, công trình giao thông vận tải, công trình thủy lợi. 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 sản phẩm hàng hóa, công tác đấu 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng kém 

chất lượng lưu thông trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác đối thoại nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của 

người dân để có hướng xử lý, kịp thời hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện 

đông người, vượt cấp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh 

kịp thời những hạn chế trong quản lý tài chính, quản lý sử dụng đất đai và các 

lĩnh vực khác có liên quan nhằm phòng ngừa tham nhũng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, 

tôn giáo trên địa bàn. 

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa 

bàn, kịp thời xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt công 

tác tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn toàn cơ quan, đơn vị và các mục tiêu 

được giao. Xây dựng kế hoạch đi thực địa kiểm tra, khảo sát các khu vực diễn 

tập phòng thủ huyện và xây dựng hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập phòng thủ. 

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội, đảm 

bảo trật tự an toàn xã hội. Triển khai quyết liệt công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông, kiềm chế, giảm tai nạn giao thông cả ba tiêu chí.. 

- Tiếp tục bám sát các định hướng phát triển ngành, lĩnh vực đã đề ra 

trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ 

tịch UBND huyện năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, UBND huyện 

Tuy Đức trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận:        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Văn phòng UBND tỉnh;        CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;                     

- Các thành viên UBND huyện ; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu VT. (Tuấn)              

                   Phạm Ngọc Ẩn 
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