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Căn cứ chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-

2026, UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022 và 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2022 

 

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 trong 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. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

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

năm 2022 như sau: Có 14/14 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tuy nhiên có 1 số chỉ 

tiêu nhỏ trong nhóm chỉ tiêu về y tế không đạt KH, cụ thể: 

1). Tổng giá trị sản xuất 3.719,78/3.482,09 đạt 106,83%KH (giá so sánh 2010), 

trong đó nông -  lâm - thủy sản 2.554,53/2.521,35 tỷ đồng, đạt 101,32%KH, công 

nghiệp – xây dựng 463,25/368,22 tỷ đồng đạt 125,81%KH và dịch vụ 702/592,52 tỷ 

đồng đạt 118,48%. 
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Tổng giá trị sản xuất 5.540,48/5.396,15 đạt 102,67%KH (giá hiện hành), trong đó 

nông -  lâm - thủy sản 3.886,54/3.882,87 tỷ đồng, đạt 100,09%KH, công nghiệp – xây 

dựng 518,72/516,96 tỷ đồng đạt 100,34%KH và dịch vụ 1.135,22/996,32 tỷ đồng đạt 

113,94%. 

2) Sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 3.621/3.587tấn, đạt 100,95% KH; 

3) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 1.528,65/1.523,25 tỷ đồng đạt 100,35% 

KH. Trong đó mức bán lẻ hàng hóa đạt 927,98/761,42 tỷ đồng đạt 121,87% KH; 

4) Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 75,24/52,3 tỷ đồng, đạt 143,86%; chi ngân 

sách địa phương đạt 561,718/401,423 tỷ đồng, đạt 139,93%KH. 

5) Tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt: 1.269/1.261,67 đạt 100,58%KH.  

6) Các chỉ tiêu về hạ tầng: 

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

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

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

53,4%/53,4% đạt 100%KH, Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 

93,4/92% đạt 101,52%KH. 

- Cấp điện: Tỷ lệ hộ sử dụng điện 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 67,24 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 11 trường đạt 

100% KH; Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt từ 99,48%/99%, vượt KH. 

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

5/5,3 bác sỹ/vạn dân, không đạt KH1; 19,5/18,6 giường bệnh/vạn dân vượt 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 KH. 

10). Giải quyết việc làm mới 1.256/500 lao động, đạt 251,2% KH; đào tạo nghề 

250/200 người, đạt 125% KH. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động tham gia BHXH 

đạt 11,2%/11,2% đạt KH. 

11). Văn hóa phát thanh truyền hình: Duy trì tỷ lệ xã có đài truyền thanh cơ sở 

100%; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa: 78,25%; tỷ lệ thôn, bon, bản:76,54% tỷ 

                                                 
1 - Tỷ lệ Bác sỹ/vạn dân 5,0 bác sỹ: không đạt KH do Trung tâm Y tế huyện đã có 01 Bác sĩ nghỉ việc hiện tại trên địa bàn 

huyện còn 32 bác sĩ; thời gian qua không thu hút được bác sĩ về công tác bên cạnh đó dân số ngày càng tăng. Vì vậy tỷ lệ bác sĩ/vạn dân 

đạt thấp. 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em < 5 tuổi 20,4%, không đạt KH đề ra: lý do: mức tăng dân số tự nhiên trong vùng ĐBDTTS cao 

trong khi điều kiện kinh tế khó khăn, hiểu biết còn hạn chế nên dẫn đến tỷ lệ suy dinh dưỡng trên địa bàn vẫn ở mức cao; không đạt kế 

hoạch đề ra.  
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lệ cơ quan, đơn vị văn hóa: 97,67%; bon, bản có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng 

100%; bon, bản được phủ sóng truyền hình: 100%. Đạt KH giao. 

12). Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn mới QG) giảm còn 42,2%; trong đó tỷ lệ hộ nghèo là 

dân tộc thiểu số tại chổ còn 58,72%. Đạt KH giao.  

13). Nông thôn mới: Bình quân mỗi xã đạt 12,5 tiêu chí, đạt KH; riêng xã Đắk 

Buk So đạt 14 tiêu chí.  

14). Môi trường: diện tích trồng mới rừng trồng tập trung và cây phân tán 

308,913/251,43 ha, đạt 122,8%, Độ che phủ rừng toàn huyện đạt 48,06%/48%p; 6/6 xã 

quy hoạch bãi xử lý rác. Đạt KH. 

(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 toàn vụ trong 

năm 2022 là 47.815,3ha, vượt 0,8% so với kế hoạch (KH 47.458,5ha), trong đó: diện 

tích cây nông nghiệp ngắn ngày 2.940ha (đạt 105% so với kế hoạch); cây công nghiệp 

lâu năm 40.536,6ha (đạt 100,2% so với kế hoạch); cây ăn trái loại 4.338,7ha (đạt 

103,5% so với kế hoạch). Sản lượng cây lương thực có hạt 3.621 tấn; sản lượng cây có 

củ 18.908 tấn2. 

1.2. Chăn nuôi và thủy sản:  

                                                 
2- Vụ Đông Xuân:  Tổng diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp ngắn ngày trong vụ Đông Xuân 2021 – 2022 toàn huyện 

đạt 673,4ha, vượt 0,5% so với kế hoạch đề ra (KH 670ha), tăng 72ha so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó:  

+Lúa nước: Vụ Đông Xuân 2021 – 2022, 338ha lúa nước, tương đương với cùng kỳ các năm trước, vượt 0,5% so với kế hoạch 

(KH 336ha).  

+ Rau xanh: Diện tích gieo trồng 265ha, vượt 2,5% so với kế hoạch (KH 258,4ha), tăng 61ha so với cùng kỳ năm 2021. Năng 

suất rau xanh thu hoạch toàn vụ đạt bình quân 168,7 tạ/ha, sản lượng 4.471,3 tấn. 

+ Khoai lang: diện tích trồng 16,4ha, tương đươn với cùng năm trước, đạt 95,3% so với kế hoạch. Năng suất khoai bình quân 

155,4 tạ/ha, thấp hơn 7 tạ so với năm 2021. Sản lượng khoai lang thu hoạch toàn vụ đạt 255 tấn. 

+ Bí đỏ: Diện tích trồng 35,3ha, đạt 82% so với kế hoạch (KH 32ha), tăng 7ha so với năm 2021; năng suất bình quân toàn 

huyện đạt 151,8 tạ/ha, sản lượng ước đạt 535,7 tấn.  

+ Đậu đỗ các loại: diện tích gieo trồng 7,2ha, năng suất đạt 17,4 tạ/ha, sản lượng 12,5 tấn;  

+ Điều: Diện tích đưa vào thu hoạch trong vụ 7.315,4ha, năng suất đạt 5,7 tạ/ha, giảm 6 – 7 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước, 

sản lượng ước đạt 4.170 tấn. 

+ Hồ tiêu: Diện tích đưa vào thu hoạch trong vụ đạt 2.031ha, năng suất bình quân toàn huyện đạt 30,5 tạ/ha, tương đương với 

cùng kỳ năm trước, sản lượng ước đạt 6.195 tấn. 

+ Mắc ca: Diện tích thu hoạch trong vụ 837ha (tổng diện tích trồng 1.380ha), sản lượng ước đạt 52,4 tấn (đây là vụ thu hoạch 

phụ - trái mùa trong năm) 

- Vụ Hè Thu : Diện tích gieo trồng toàn vụ 2.438ha, vượt 29% so với kế hoạch đề ra (KH 1.890ha), tăng 150,4ha so với vụ Hè 

Thu năm 2021. 

- Vụ Thu Đông: Tổng diện tích gieo trồng trong vụ 316,2ha, trong đó: ngô 63,5ha, khoai lang 61,2ha, đạt 97,8% (KH 323,2ha), 

tăng 7,9ha so với cùng kỳ năm 2021 
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Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trong 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 261.035 

con, tăng 1.570 con so với cùng kỳ năm 20213. 

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

(heo, dê, bò, gà, vịt...) và 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). 

Hiện nay một nhà đầu tư đang tiến hành khảo sát chăn nuôi trang trại quy mô lớn4. 

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 220 ha, tương đương với cùng 

kỳ. Sản lượng cá đánh bắt ước đạt 292 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 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. Triển khai công tác lấy mẫu trên đàn gia súc, gia cầm để phát hiện kịp thời, 

khoanh vùng dịch bệnh5.  

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 53,4% 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. 

- Công tác phòng chống thiên tai: So với cùng kỳ các năm trước tình hình thiên tai 

năm 2022 xảy ra ít hơn so với các năm trước, bên cạnh đó do làm tốt công tác phòng 

chống trong năm 2022 trên địa bàn huyện thiệt hại do thiên tai gây ra không đáng kể6. 

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

(OCOP):  

                                                 
3 Đàn gia súc 15.136 con: trâu 326 con, bò 3.485con, đàn dê 1.865 con, đàn heo 9.487 con 

+ Đàn gia cầm: 245.872 con (trong đó đàn chim cút nuôi lấy trứng tại xã Đăk Buk So chiếm 48% tổng lượng đàn gia cầm toàn 

huyện tính theo đầu con). 

 
4 Công ty T&T đầu tư trang trại lõi phát triển vùng liên kết sản xuất bò giống cao sản; dự án nuôi heo tập trung của công ty 

Donacoop hiện đã khảo sát 18 vị trí trên địa bàn huyện. 
5 Lấy 27 mẫu gửi cho Cục thú y vùng 5 (viêm da nổi cục 15 mẫu, dịch tả lơn Châu Phi 2 mẫu, cúm gia cầm 10 mẫu) 
6 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. 
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- Về xây dựng nông thôn mới : 

* Đánh giá theo bộ tiêu chí cũ giai đoạn 2016 - 2021:  Theo bộ tiêu chí cũ quy 

định tại Quyết định số 391/QĐ-UBND, ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Đăk Nông, số 

lượng tiêu chí đạt bình quân tại các xã là 12,5 tiêu chí/xã7 (đạt 100% mục tiêu theo kế 

hoạch đề ra). 

 * Đánh giá theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 – 2025: Theo kết quả rà soát, 

đánh giá lại mức độ hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí 

mới giai đoạn 2021 – 2025 (tại Quyết định số 1037/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 của 

UBND tỉnh Đăk Nông và Quyết định số 1495/QĐ-UBND, ngày 05/9/2022 của UBND 

tỉnh Đăk Nông), tính đến nay số tiêu chí đạt bình quân tại các xã là 8,6 tiêu chí/xã8 

(giảm 3,9 tiêu chí so với bộ tiêu chí cũ). 

Tuy nhiên để có kết quả đánh giá lại các tiêu chí Văn phòng điều phối NTM 

huyện sẽ phối hợp với các phòng ban đơn vị chuyên môn tổ chức đánh giá lại từng tiêu 

chí trên địa bàn các xã, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng Điều 

phối NTM tỉnh để điều chỉnh kết quả rà soát theo bộ tiêu chí mới. 

 - 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; trong năm 2022, tiếp tục phối hợp với 

các địa phương triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo 

kế hoạch đề ra. Đã hỗ trợ 03 cơ sở sản xuất xây dựng hồ sơ để tham gia đánh giá, xếp 

hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Hiện nay trên địa bàn huyện có 5 sản phẩm9 OCOP đạt 

tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh (trong năm không phát sinh sản phẩm mới). 

Để củng cố và phát triển các sản phẩm OCOP, bằng nguồn vốn từ Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới, huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch đầu 

tư mua sắm trang thiết bị cho các chủ thể OCOP để mở rộng quy mô sản xuất, quảng bá 

và phát triển sản phẩm.  

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 So10. 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 vườn điều11. 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 

                                                 
7 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.   

8 Trong đó: xã Quảng Tâm 8/19 tiêu chí, xã Đăk Ngo đạt 6/19 tiêu chí, xã Quảng Tân đạt 8/19 tiêu chí, xã Quảng Trực đạt 

11/19 tiêu chí, xã Đăk Rtih đạt 9 tiêu chí/19 tiêu chí, xã Đăk Buk So đạt 10/19 tiêu chí. 

9 02 sản phẩm mắc ca; 01 Sản phẩm rượu Đông trùng Hạ thảo; 02 Sản phẩm Cà phê bột; 
10 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 280ha, 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. 
11 Trong năm toàn huyện đã tiến hành tái canh (nhổ bỏ trồng lại) được 154,7 ha cà phê và tái canh vườn điều 13,6 ha. 
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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 còn 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 năm trên địa bàn huyện đã tổ chức trồng rừng được 692,953 ha, trong 

đó diện tích trồng mới rừng trồng tập trung và cây phân tán 308,913/251,43 ha, đạt 

122,1% so với KH giao. 

- 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 kỳ (tính đến ngày 

11/11/2022) xảy ra 47 vụ vi phạm giảm 28 vụ so với cùng kỳ năm trước, trong đó: phá 

rừng trái pháp luật 28 vụ, thiệt hại 2,5989 ha (tăng 5 vụ, giảm 1,2872ha so với cùng kỳ 

năm trước); vi phạm về khai thác lâm sản trái pháp luật 05 vụ; vi phạm về vận chuyển 

lâm sản 08 vụ; vi phạm về quy định tàng trữ lâm sản trái pháp luật 05 vụ, vi phạm khác 

01 vụ. 

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

xuất ổn định và ngày tăng lên về số lượng hiện nay có 402 cơ sở tăng 21 cơ sở so với cùng 

kỳ. 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, xây dựng (theo giá hiện hành) đạt trên 

518 tỷ đồng, tăng 12,29% 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. Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tính đến ngày 15/11/2022 đạt 

159.581/341.864 triệu đồng, đạt 46,68% KH giao; trong đó nguồn vốn CTMTQG đạt 

122/148.523 triệu đồng, đạt 0,08%KH. Dự kiến đến cuối năm 2022 giải ngân ước đạt 

260.441/341.864 triệu đồng, đạt 76,18% KH giao; trong đó nguồn vốn CTMTQG ước 

đạt 88.700/148.523 triệu đồng, đạt 59,72%. Nguyên nhân do nguồn sử dụng đất thu 

không đạt, công trình Hồ Đắk R’Tan phải điều chuyển vốn, vốn CTMTQG giao trễ, 

vướng mắc nhiều khâu chuẩn bị đầu tư. 

Tổng mức vốn đầu tư trên địa bàn đạt trên 1.269 tỷ đồng, tăng 13,09% so với cùng kỳ 

năm trước, đạt 100,58% 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.  

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

trình mục tiêu quốc gia12.  

Dự kiến giải ngân vốn CTMTQG đạt 88.700/148.523 triệu đồng, đạt 59,72%.  

 5. Thương mại, dịch vụ và du lịch: 

- Thương mại: Tình hình thị trường hàng hoá trên địa bàn huyện tương đối ổn 

định, đáp ứng nhu cầu mua sắm người dân; lượng hàng hoá phục vụ các ngày Lễ, Tết 

phong phú, đa dạng về chủng loại, mẫu mã và đảm bảo chất lượng. Tình hình giá cả ở 

hầu hết các mặt hàng đều đang có xu hướng tăng do chịu sức ép tăng giá cùng với giá 

xăng dầu và gas tăng, chi phí sản xuất đầu vào của tất cả các ngành sản xuất, dịch vụ 

đều bị ảnh hưởng, giá các mặt hàng nông sản chủ lực như: cà phê, tiêu giảm ảnh hưởng 

rất lớn đến đời sống của người dân. 

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

ước đạt trên 1.528 tỷ đồng, đạt 100,35% kế hoạch, tăng 11,12% với cùng kỳ; trong đó, 

tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 927,98 tỷ đồng đạt 121,87%, tăng 40,39% với cùng 

kỳ.  

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

GTVT ước đạt trên 87,68 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 4,1% so với cùng kỳ; khối 

lượng hàng hoá vận chuyển đạt trên 8,3 triệu tấn, tăng trên 3,75% so với cùng kỳ; vận 

chuyển hành khách ước đạt trên 1,5 triệu lượt người, tăng 7,1% so với cùng kỳ. 

- Du lịch: Triển khai thực hiện theo Phương án số 195/PA-UBND ngày 

19/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về mở cửa lại hoạt động du lịch trong tình hình 

mới trên địa bàn tỉnh, huyện đã triển khai đón khách du lịch đến tham quan, du lịch 

trong điều kiện bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

bệnh Covid-19; mặc khác các cơ sở kinh doanh du lịch đã chú trọng trong công tác đầu 

tư, xây dựng, nâng cấp cở sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ nên trong năm 2022 

đã thu hút hơn 30 nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng và 

lưu trú. Ngoài ra tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư khai thác những điểm du lịch tiềm 

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

                                                 
12 - Đã trình HĐND huyện ban hành 02 Nghị quyết giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 03 chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. 

- Ban hành Quyết định giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán NSNN thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 cho 

các cơ quan, đơn vị và UBND các xã.  

- Ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện riêng cho từng chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2021-

2025. 

- Thành lập, kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện giai đoạn 

2021-2025 để chỉ đạo, quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Kiện toàn Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021-2025.  

- Chỉ đạo các xã thành lập và kiện toàn Ban quản lý CTMTQG cấp xã, Ban giám sát cộng đồng, Ban phát triển thôn đảm bảo 

năng lực quản lý, tổ chức triển khai thực hiện. Ngoài ra, còn ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các CTMTQG như: 

Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 30/8/2022  về thành lập Tổ công tác hỗ trợ các xã triển khai các dự án/mô hình phát triểnsản xuất nông lâm 

nghiệp, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; Kế hoạch số 198/KH- 

UBND, ngày 22/8/2022 về việc triển khai thực hiện các dự án Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2022; Công văn số 1569 /UBND-DT, ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ,… 

- Thành lập Tổ thẩm định kế hoạch, dự toán, dự án, phương án thuộc nguồn vốn sự nghiệp 3 CTMTQG trên địa địa bàn huyện 
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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. Thưc hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định13. Công 

tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất được triển khai đúng quy định.  

- 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 31 hộ gia đình cá nhân tổng diện tích 

15.288 m2 để làm đường đi, làm nhà thờ Hùng Vương. 

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

Trong năm đã phê duyệt 4 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: công trình 

Trụ sở làm việc HĐND – UBND xã Quảng Tân; Dự án ổn định dân cư biên giới xã 

Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) đoạn qua địa bàn xã Quảng 

Trực (bổ sung) và đoạn qua địa bàn xã Đắk Búk So; Dự án cấp bách sắp xếp ổn định 

dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới xã Quảng Trực và xã Đắk 

Ngo; Dự án điện gió Đắk N’drung hạng mục móng trụ điện.  

* Công tác xử lý vi phạm hành chính 

Trong năm 2022 đã tham mưu cho UBND các cấp ban hành: 41 Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 4.485.000.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm tám 

mươi lăm triệu đồng) và 31 Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả14.  

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

1) Việc xử lý chiếm đất tại 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; 

đồng thời UBND các cấp đã ban hành các Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính, 

Quyết định Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền. 

Qua quá trình tuyên truyền, vận động một số hộ dân đã nhận thức được hành vi sai 

trái trong việc chiếm đất tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm. Qua 

đó đã thu hồi được 7,66ha/32,29ha đất bị chiếm trong Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công 

nghiệp Quảng Tâm. Đến thời điểm hiện nay còn 36 trường hợp xác định được đối tượng 

                                                 
13  Trong kỳ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho 83 hộ 

với 59,12 ha; Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 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 3,04 ha cho 90 hộ gia đình, cá nhân; Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp 223 hồ sơ. 
14 Trong đó: 

- Chiếm đất tại khu vực đất Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm: 36 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 

23 Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; 

- Chiếm đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên: 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 08 Quyết 

định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; 

- Chiếm đất của Trung đoàn 726: 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

- Chiếm đất tại khu vực đất xây dựng công trình Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tuy Đức: 01 Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính; 

- Hủy hoại đất tại thôn 2, xã Đắk Búk So: 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
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chiếm đất trong Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm với diện tích 

24,63ha. Các trường hợp này đã được Chủ tịch UBND các cấp ban hành Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính, Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.  

Hiện đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ để ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực 

hiện biện pháp khắc phục hậu quả, Quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính 

theo thẩm quyền. Trường hợp các đối tượng vẫn không chấp hành thì tiến hành xây 

dựng phương án cưỡng chế theo quy định. 

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

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, công ty 

Cổ phần Cao su Daknoruco và các hộ dân có liên quan tiến hành xác minh ranh giới sử 

dụng đất của Công ty. Tuy nhiên, tại buổi làm việc đại diện các hộ dân cung cấp biên 

bản làm việc giữa UBND xã và các hộ dân thời điểm 2005; các hộ dân đề nghị xác định 

ranh giới, mốc giới theo đúng biên bản bàn giao đất tại thực địa của UBND xã Đắk Búk 

So với các hộ đân. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp 

với các đơn vị, cá nhân có liên quan xác minh, thu thập thông tin toàn bộ hồ sơ, tài liệu 

liên quan đến việc bàn giao đất tại thực địa của UBND xã Đắk Búk So cho các hộ dân 

và tham mưu UBND huyện xem xét xử lý kiến nghị của các hộ dân theo thẩm quyền. 

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. 

* Đối với 55 trường hợp là cán bộ, sỹ quan: 

UBND xã Đắk Ngo đã hoàn thiện hồ sơ chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai Tuy Đức thẩm tra 55 trường hợp15 là cán bộ, sĩ quan công tác tại Trung đoàn 

720 đang quản lý, sử dụng đất với tổng diện tích là 38609,2 m2; trong đó, có 6460 m2 

đất ở nông thôn và 32149,2 m2 đất trồng cây lâu năm. 

* Đối với 448 trường hợp là các hộ nhận khoán theo dự án kinh tế quốc phòng:    

- Ngày 02/11/2022 UBND xã Đắk Ngo đã hoàn thiện hồ sơ và tổ chức họp xét 

cấp Giấy chứng nhận đợt 2 cho 122 trường hợp là các hộ nhận khoán, người đồng bào 

dân tộc tham gia dự án, giáo viên đang công tác xã Đắk Ngo đang quản lý, sử dụng đất 

với tổng diện tích là 69.950,2 m2; trong đó 18.540 m2 đất ở nông thôn; 51.027 m2 đất 

trồng cây lâu năm và 383,2 m2 đất nuôi trồng thủy sản. Hiện đã hết thời gian công khai 

theo quy định, UBND xã Đắk Ngo đang hoàn thiện hồ sơ chuyển về huyện xử lý. 

- Các trường hợp còn lại đơn vị tư vấn, UBND xã Đắk Ngo và Trung đoàn 720 

đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức họp xét cấp Giấy chứng nhận đợt 3 trong tháng 

11/2022.  
                                                 

15 Trong đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tuy Đức xét đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho 30 trường hợp với tổng 

diện tích là 17.243,4 m2; trong đó, có 3300 m2 đất ở nông thôn và 13943,4 m2 đất trồng cây lâu năm. Các trường hợp còn lại đối chiếu 

với bản đồ hiện trạng là rừng năm 2010 không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận. Hiện tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tuy 

Đức đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
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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. 

6.2 Về công tác quản lý môi trường: 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 quy trình lập hồ sơ cấp phép về môi trường cho các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thuộc đối tượng phải cấp giấy phép về 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,... Dự kiến đến cuối năm 

tổng thu ngân sách đạt 75,24  tỷ đồng, đạt 143,86% so với dự toán HĐND huyện giao, 

tăng 38,77% so với cùng kỳ, trong đó thu tiền sử dụng đất ươc đạt 6 tỷ đồng đạt 

42,85%KH giao; chi ngân sách ước đạt 561,718 tỷ đồng, đạt 139,93% dự toán giao, 

tăng 14,29% 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 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 140 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ hơn 1.777 tỷ đồng (trong năm 

thành lập mới 15 doanh nghiệp; giải thể 10 doanh nghiệp). Thường xuyên hướng dẫn 

người dân các quy trình thành lập đăng ký kinh doanh đúng quy định, trong năm có 165 hộ 

đăng ký kinh doanh mới với tổng số vốn hơn 45,6 tỷ đồng, nâng lũy kế lên 2.798 hộ 

kinh doanh trên địa bàn huyện. Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn từng bước 

phát triển cả số lượng và chất lượng.  

- 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 4 HTX so với cùng kỳ, trong năm thành lập mới 04 

hợp tác xã và 01 hợp tác xã giải thể 

II. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội 
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1. Giáo dục và Đào tạo: 

UBND huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính 

trị của ngành, đảm bảo thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đúng tiến độ 

đề ra, đảm bảo phù hợp với công tác phòng chống dịch. Tiếp tục thực hiện đổi mới, 

kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo phù hợp với tình hình của địa phương 

với mục tiêu kép là vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa phòng chống dịch hiệu quả. 

Triển khai công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 đúng chỉ tiêu kế 

hoạch. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022 tiếp tục được quan tâm, 

chỉ đạo; 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 99,48%. 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 trường16, đạt 

kế hoạch đề ra. 

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

- Tình hình dịch bệnh Covid – 19 tính đến ngày 14/11/2022 trên địa bàn huyện đã 

ghi nhận 6.982 trường hợp mắc Covid-19. Hiện tại không có trường hợp nào đang được 

cách ly điều trị. Triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng 

trên địa bàn huyện17 

- Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế luôn được chú trọng và từng bước 

được cải thiện, hiệu quả hơn. Tổng số bệnh nhân đến khám chữa bệnh trong năm 2022 

là: 29.200 lượt. (Tổng số khám BHYT là 22.400 lượt, tổng số lượt điều trị nội trú là 

2.000 lượt) giảm 122 lượt so với cùng kỳ. Trong năm cấp kinh phí để hỗ trợ đóng BHYT, 

BHXH tự nguyện cho các đối tượng với số tiền 48,544 tỷ đồng. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y 

tế của người dân trên địa bàn huyện đạt 98%. Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 

các cơ sở y tế trên địa bàn luôn được chú trọng và từng bước được cải thiện, hiệu quả hơn. 

- Tổ chức kiểm tra liên ngành về Vệ sinh ATTP đối với 56 cơ sở kinh doanh ăn 

uống, thực phẩm. Qua kiểm tra có 43/56 cơ sở chưa đạt, ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính 6 cơ sở với số tiền 10.750.000 đồng; các cơ sở còn lại 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 kỳ báo cáo trên địa bàn huyện không xảy ra vụ ngộ độc về thực phẩm.  

                                                 
16 Trong đó đang hoàn thiện hồ sơ công nhận Trường TH Tô Hiêu đạt chuẩn Quốc gia. 
17 + 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: 3.904/4.394 (đối tượng sau khi rà soát lại), đạt tỷ lệ: 88,8%. 

+ 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: 26.284/27.599 đối tượng, đạt tỷ lệ 95,24%; 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): 6.544/6.021, đạt tỷ lệ 108,69%. 
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- 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; 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. 

- Triển khai phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay, 

tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa đạt 78,25%, tỷ lệ thôn bon văn hóa đạt 76,54%; 

cơ quan văn hóa đạt 97,67% đạt kế hoạch đề ra.  

- 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 ngày18.  

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; 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 theo quy định19. Công tác giảm nghèo được các 

cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện kịp thời các chính sách giảm 

nghèo trên địa bàn huyện, kết quả dự kiến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 42,2%, 

                                                 
18 (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 191 chương trình trong đó 48 chương trình truyền hình và 143 chương trình truyền thanh; với 

764 tin, bài; thời lượng mỗi chương trình từ 25 đến 30 phút. 
19 Công tác bảo trợ xã hội: Chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng BTXH với tổng số tiền trên 6,4 tỷ đồng, Chi trả hàng 

tháng cho 106 đối tượng người có công với Cách mạng với tổng số tiền trên 3,7tỷ đồng. Hỗ trợ miễn học phí cho học sinh theo NĐ 81 số 

tiền trên 219 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. 
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trong đó tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số tại chổ giảm còn 58,72% đạt KH đề ra. 

Bên cạnh đó, 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. Triển khai công tác chi trả cho 

các đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ kịp 

thời đúng quy định20. 

- 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 sách21… 

6. Lao động, việc làm: 

Triển khai kịp thời các chính sách về lao động việc làm, thông tin kết nối cung - 

cầu lao động, thị trường lao động. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chăm lo, bảo đảm 

đời sống cho người lao động. Trong năm giải quyết việc làm mới cho 1.256 lao động 

vượt trên 151% kế hoạch, đào tạo nghề cho 250 người đạt 125% kế hoạch, Tỷ lệ người 

dân trong độ tuổi lao động tham gia BHXH đạt 11,2%, đạt kế hoạch đề ra.   

5. Công tác dân tộc và tôn giáo:  

Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tập trung triển khai thực hiện các chương 

trình, dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số22. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên 

địa bàn23. Triển khai xây dựng kế hoạch 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 để từng 

bước nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Các hoạt 

động tôn giáo trên địa bàn thời gian qua được diễn ra ổn định, an toàn và đảm bảo đúng 

quy định của pháp luật. 

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

                                                 
20 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 52.500.000 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 4.500.000 đồng; hỗ trợ đối với 01 hộ kinh doanh 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, số tiền 3.000.000 đồng. 

21. 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, trao tặng học bổng và quà và  nhân dịp Tết Trung thu trị giá 85 triệu đồng. 

22. 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. 

23.Chi trả lãi suất 205 hồ sơ với số tiền trên 1,1 tỷ đồng, chi trả chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện 

hộ nghèo, hộ cận nghèo 21 hồ sơ với số tiền 23,9 triệu đồng; tặng quà cho người có uy tín với số tiền hơn 44 triệu động. 
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6.1. Công tác tổ chức bộ máy chính quyền: Nhìn chung, việc quản lý, sử dụng 

biên chế công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của 

UBND huyện thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các quy định của pháp 

luật. Cụ thể, trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức được UBND tỉnh giao, UBND 

huyện đã ban hành quyết định phân bổ biên chế cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị24. Hàng 

năm, căn cứ vào số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp được UBND tỉnh 

giao, UBND huyện đã phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị sự nghiệp. Đồng thời, thực 

hiện nghiêm túc công tác phân cấp quản lý và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công 

chức, viên chức. 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. Công 

tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, nâng bậc lương được thực hiện theo quy định25.  

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 cải cách hành chính. Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

huyện nâng cao chất lượng hoạt động. Trong năm 2022, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và 

giải quyết 18.153 hồ sơ, bao gồm: 12.123 hồ sơ thuộc lĩnh vực Tài nguyên – Môi 

trường; lĩnh vực lao động, thương binh xã hội 53 hồ sơ; lĩnh vực tài chính kế hoạch 408 

hồ sơ; lĩnh vực Tư pháp 5.388 hồ sơ; lĩnh vực kinh tế hạ tầng 63 hồ sơ, lĩnh vực nông 

nghiệp 10 hồ sơ; lĩnh vực văn hóa 01 hồ sơ, lĩnh vực thi đua khen thưởng 62 hồ sơ, lĩnh 

vực giáo dục 04 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 65,3%, hồ sơ quá hạn 4.588 hồ sơ 

chiếm 34,7%, hồ sơ quá hạn chủ yếu trong lĩnh vực đất đai với 4.084 hồ sơ, hộ tịch 394 

hồ sơ, chứng thực 82 hồ sơ. Nguyên nhân một số thủ tục hành chính của đơn vị trả kết 

quả trực tiếp bằng văn bản giấy mà không thực hiện trả kết quả qua phần mềm một cửa 

điện tử dịch vụ công trực tuyến, một số hồ sơ người dân nộp thuế chậm dẫn đến chậm 

thời gian trả kết quả trên hệ thống. Một số hồ sơ liên quan đến tranh chấp, lấn chiếm 

nên việc giải quyết kéo dài và hồ sơ tồn của các kỳ trước dẫn đến số lượng công việc 

lớn về lĩnh vực đất đai, tài nguyên. 

- 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. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả.  

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 thu hút đông đảo người dân và cán bộ tham gia26, 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 

                                                 
24. Hiện nay số công chức có mặt 77 công chức/85 biên chế hành chính; 879 viên chức/925 biên chế; 123 cán bộ, công chức/ 

132 biên chế cấp xã được giao 
25 Ban hành 21 quyết định về công tác cán bộ, cụ thể: 04 quyết định bổ nhiệm công chức; 02 quyết định bổ nhiệm viên chức; 04 

quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức; 02 quyết định điều động và bổ nhiệm công chức; 02 quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm công 

chức; 02 quyết định bổ nhiệm lại công chức và 05 quyết định bổ nhiệm lại viên chức. 
26 đã tổ chức được 11 hội nghị tuyên truyền với tồng số 477 lượt người tham gia, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với 68 lượt cán bộ, giáo viên tham dự. 
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liên quan, 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 

định27.  

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

chống tham nhũng, tiêu cực: công tác tiếp dân đã được Lãnh đạo UBND huyện quan 

tâm, chỉ đạo; định kỳ 15 hàng tháng, sắp xếp các cuộc tiếp công dân của lãnh đạo 

UBND huyện với nhân dân theo quy định hiện hành. Ban tiếp công dân của huyện thực 

hiện tiếp dân thường xuyên, nghiêm túc theo quy định28; 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. Công tác thanh tra đã tổ chức triển khai đúng kế hoạch, trong kỳ tổ chức thực hiện 

09 cuộc thanh tra/24 đơn vị29; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quán 

triệt, thực hiện nghiêm túc theo quy định, không có trường hợp vi phạm pháp luật về 

tham nhũng; công tác kê khai tài sản, thu nhập đã triển khai thực hiện đúng quy định 

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, trật tự an toàn xã hội: 

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 kỳ báo cáo, đã điều tra làm rõ 23 vụ/52 đối tượng 

tội phạm hình sự, tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2021; phát hiện, bắt quả tang 16 vụ/23 

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; 03 vụ vi phạm về môi trường... 

                                                 
27 Hộ tịch: Cấp huyện: 27 trường hợp cải chính hộ tịch; cấp xã: Khai sinh: 926 trường hợp; Kết hôn 290 trường hợp; Khai tử: 

160 trường hợp; Xác nhận tình trạng hôn nhân: 823 trường hợp; Nhận con nuôi 01 trường hợp; 

Chứng thực: cấp huyện: 156 trường hợp; cấp xã: 9.155 trường hợp; Chứng thực chữ ký: 740 trường hợp; Chứng thực hợp 

đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất: 665 trường hợp. 
28 kết quả trong kỳ tiếp 72 lượt (cấp huyện tiếp 13 lượt người; cấp xã 59 lượt) với 233 người, giảm 82 lượt người và tăng 36 

người so với cùng kỳ. Số đơn khiếu nại, tố cáo tiếp nhận trong kỳ là 130 đơn (124 đơn kiến nghị, phản ánh, 2 đơn khiếu nại và 2 đơn tố 

cáo) giảm 87 đơn so với cùng kỳ. 
29trong đó đã ban hành 12 Kết luận đối với 12 đơn vị, đang dự thảo hoàn thành 04 kết luận thanh tra theo KH năm 2022. 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. 
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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 

25 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 căn cước công dân cho người dân. Công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông được duy trì, tai nạn giao thông đã được kiềm chế30. Thường xuyên đổi 

mới phương thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy 

chữa cháy trên địa bàn huyện.  

7.2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương   

  Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, 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. Xây dựng kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2023, chỉ 

đạo các xã thực hiện đúng các bước trong công tác tuyển quân, dự kiến giao 106 công 

dân trong năm 2023. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng 

thủ cho 2 xã Đắk R’Tih và Đắk Ngo. Chỉ đạo cBB3, dân quân huyện tham gia diễn tập 

khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 theo kế hoạch. 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:  

Hoạt động đối ngoại luôn tuân thủ nguyên tắc đoàn kết, hữu nghị thống nhất tạo 

sự giao lưu, trao đổi, gắn kết. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 829/QĐ-

UBND ngày 10/5/2022 về việc cho phép thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – 

Campuchia huyện Tuy Đức, huyện đã tổ chức thành công Đại hội Hội hữu nghị Việt 

Nam – Campuchia huyện Tuy Đức khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong năm đã tổ chức 

01 đoàn ra thăm huyện Orang nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay và đón tiếp 

02 đoàn huyện Orang sang thăm chúc Tết cổ truyền Việt Nam và tham dự Hội nghị giao 

ban 6 tháng năm 2022. 

III. Đánh giá chung: 

 1. Kết quả đạt được: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, hoạt động 

doanh nghiệp gặp 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 trong 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 
                                                 

30 trong kỳ xảy ra 03 vụ TNGT làm 02 người chết, 03 người bị thương (giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2021); tuần tra kiểm soát 

trật tự ATGT, phát hiện, xử lý 1184 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt tiền trên 1,3 tỷ đồng, tạm giữ 363 phương tiện, 

tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 63 trường hợp. 
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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 và nguyên nhân: 

- Giá nguyên liệu đầu vào, nhất là nhiên liệu và vật liệu xây dựng tiếp tục tăng 

cao làm ảnh hưởng đến hoạt động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và 

doanh nghiệp. 

- Giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực vẫn ở mức thấp, tăng không đáng kể 

đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. 

- Kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công vẫn ở mức thấp, làm hạn chế 

thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

- Tình trạng phá rừng trên địa bàn huyện vẫn xảy ra nhiều, 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.  

- 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 – Tiểu thủ 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 không đạt kế hoạch giao (đạt 42,85%). 

- 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. 

- 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 34,7%. 

 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 

 

I. Mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết, Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2023, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho những năm tiếp theo của 

giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả giải pháp nhằm tháo gỡ 
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khó khăn, thúc đẩy cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; tiếp tục 

đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh 

xã hội và chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phát triển giáo dục và đào 

tạo, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, giải quyết việc làm cho người lao 

động có tay nghề. Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Phát triển 

văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu 

nại, tố cáo. Củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 

Căn cứ 14 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra tai Đại hội Đảng bộ huyện Tuy 

Đức lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 nhằm đảm 

bảo đạt kế hoạch 5 năm 2021-2025 đã đề ra, cụ thể như sau: 

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế: 

1). Tổng giá trị sản xuất 4.051,32 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), trong đó nông 

-  lâm - thủy sản 2.566,32 tỷ đồng, công nghiệp – xây dựng 527 tỷ đồng và dịch vụ 958 

tỷ đồng.  

Tổng giá trị sản xuất 5.981 tỷ đồng (giá hiện hành), trong đó nông -  lâm - thủy 

sản đạt 3.958 tỷ đồng, công nghiệp – xây dựng đạt 751 tỷ đồng và dịch vụ đạt 1.272 tỷ 

đồng.  

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: chuyển dịch mạnh và hình thành theo hướng tăng 

nhanh tỷ trọng GTSX các ngành phi nông nghiệp và giảm dần tỷ trọng GTSX ngành 

nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện. Phấn đấu năm 2023, tỷ trọng nông, lâm 

nghiệp – thủy sản chiếm 66,18%; công nghiệp - xây dựng chiếm trên 12,56 và dịch vụ 

chiếm trên 21,27%. 

2). Sản lượng cây lương thực có hạt năm 2023 đạt 3.682 tấn. 

3). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ phấn đấu trên 1.786,21 tỷ đồng. Trong 

đó tổng mức hàng hóa bán lẻ đạt trên 1.020,11 tỷ đồng  

4). Thu ngân sách trên địa bàn đạt 74,93 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương đạt 

413,423 tỷ đồng. 

5). Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 1.425 tỷ đồng. 

6). Phát triển cơ sở - hạ tầng: 

- Giao thông: Cứng hoá đường huyện 88%, tỷ lệ  thôn, bon, bản có 2-3 km đường 

được cứng hóa 65%; 

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

53,5%, Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 94%. 

- Cấp điện: Tỷ lệ hộ sử dụng điện 98,5%, tỷ lệ thôn, bon, bản có điện 100%. 

2.2. Về văn hóa - xã hội, môi trường:  
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7). Dân số: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,0%, Mức giảm tỷ lệ sinh 0,7‰, dân số 

đạt 68,936 ngàn người. 

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

mù chữ đạt tỷ lệ 100%; Số trường học đạt chuẩn quốc gia 12 trường; Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi 

đi học mẫu giáo đạt từ 98,82% trở lên. 

9). Y tế: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 20,1%; 5,3 bác sỹ/vạn dân; 

19,5 giường bệnh/vạn dân; 100% xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ tiêm chủng 

cho trẻ em trên 90%; trên 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế. 

10). Giải quyết việc làm mới cho khoảng trên 1.000 lao động. Đào tạo nghề 250 

người. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động tham gia BHXH năm 2023 đạt 11,93%. 

11). Văn hóa phát thanh truyền hình: Duy trì tỷ lệ xã có đài truyền thanh cơ sở 

100%; đạt tiêu chuẩn văn hóa gồm: 78,3% hộ gia đình, 76,56% thôn, bon, bản; 98% cơ 

quan, đơn vị; 100% bon, bản có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, 100% bon, bản được 

phủ sóng truyền hình. 

12). Tỷ lệ hộ nghèo:  giảm 3% so với năm 2022 theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 

2021-2025, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 5% so với năm 

2022 

13). Nông thôn mới: Số tiêu chí bình quân đạt 9,2 tiêu chí/xã (đánh giá theo tiêu 

chí mới giai đoạn 2021-2025) 

14). Môi trường: Trồng mới rừng tập trung hàng năm 250 ha và tỷ lệ che phủ 

rừng đạt 48,06%. 

 (Phụ lục số 2 kèm theo) 

II. Nhiệm vụ và các gải pháp chủ yếu 

1. Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ IV, Nghị quyết số 185/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện 

thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.  

- Triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách, tuyên truyền hướng dẫn người dân, 

doanh nghiệp về các cơ chế chính sách của nhà nước; phát huy lợi thế sẵn có của địa 

phương cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ của Huyện ủy, UBND giao, giải quyết đến kết quả cuối cùng 

một số nhiệm vụ tồn đọng đã được chỉ đạo. 

- Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế 

hoạch của tỉnh và của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện về phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. 
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2. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tạo điều kiện thuận 

lợi phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường thực hiện các giải pháp tháo 

gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

- Bám sát quan điểm, định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và yêu cầu thực tiễn để tập trung triển khai thực 

hiện có hiệu quả các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội; kiên trì giữ vững ổn định kinh tế, nâng cao năng xuất, chất lượng, năng lực cạnh 

tranh, tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế, đáp ứng kịp thời nhu 

cầu trước mắt và lâu dài, gắn kết chặt chẽ với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công hàng năm.  

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Y tế về thực hiện biện pháp phòng 

chống dịch bệnh COVID-19; không chủ quan lơ là trong bối cảnh lây lan các biến 

chủng mới. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc - xin COVID-19 trên địa bàn. Triển 

khai khẩn trương, quyết liệt, thống nhất các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ 

tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, 

chống dịch bệnh. Tập trung nguồn lực, ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống, 

kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân. 

- Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của trung 

ương và địa phương đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, người lao động trên địa bàn huyện. Qua đó, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đẩy mạnh 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng đến phát triển 

nhanh, bền vững hơn. Tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 99/KH-HU ngày 

19/10/2022 của Huyện ủy về triển khai Chương trình số 23-CTr/TU ngày 27/8/2021 của 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tỉnh lần thứ XII về cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện Tuy Đức. Tăng cường sự phối hợp, kịp thời giải quyết, 

tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp theo tinh thần linh hoạt, sáng tạo, thông 

thoáng, không máy móc, cứng nhắc. Tăng cường công tác phối hợp hậu kiểm các dự án 

đầu tư; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các công trình xây dựng. 

- Thực hiện hiệu quả các giải pháp của Chính phủ về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân, tiết giảm chi phí cho sản xuất, kinh doanh. 

3. Về phát triển kinh tế 

3.1. Công nghiệp: 

 Đẩy mạnh công nghiệp chế biến bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao giá trị 

gia tăng các mặt hàng nông sản chủ lực của huyện. Thực hiện tốt quy hoạch và tổ chức 

sản xuất phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến và xuất 

khẩu. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, thực 

hiện đầu tư dự án, đặc biệt là kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá 
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trình triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm, có đóng góp lớn đối với tăng 

trưởng đối với sự phát triển của huyện. Triển khai có hiệu quả các giải pháp thu hút 

đầu tư trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại 

vào sản xuất. 

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trên địa bàn, 

tiếp tục hỗ trợ tích cực các nhà đầu tư vào nghiên cứu, đầu tư các dự án năng lượng tái 

tạo trên địa bàn. 

3.2. Nông nghiệp và phát triển nông thôn:  

- Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển vùng nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao; nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản, hiệu quả sản 

xuất nông nghiệp. Tập trung chuyển đổi cây trồng không thích nghi, tăng cường áp 

dụng cơ giới hóa, khoa học công nghệ, nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành 

và thích ứng với biến đổi khí hậu; ưu tiên phát triển các sản phẩm tiềm năng và các sản 

phẩm chủ lực của huyện.  

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư 

dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Tiếp 

tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và thực hiện có hiệu quả 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, bảo đảm thực chất và phù hợp với khả năng, 

nguồn lực của địa phương.  

- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn 

nhất là tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); nâng cao chất lượng các tiêu chí, tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ tổ chức sản xuất. Ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản 

xuất tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, có số lượng tiêu chí đạt thấp.  

- Hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản, đặc biệt là chế biến sâu 

và bảo quản sau thu hoạch theo hướng hiện đại, nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch và 

nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.  

- Đẩy mạnh tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi và thú y, thúc đẩy phát triển các vùng 

chăn nuôi tập trung, quy mô lớn đối với các sản phẩm chăn nuôi chủ lực của huyện; tập 

trung cải tạo giống, nâng cao năng suất, chất lượng đàn vật nuôi; phát triển giống vật 

nuôi chất lượng cao; tập trung tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chăn nuôi 

gắn với bảo đảm an toàn sinh học, mở rộng chăn nuôi VietGAP; thực hiện quyết liệt các 

giải pháp thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp có tiềm lực đề xuất đầu tư các dự án phát 

triển chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại để phát triển chăn nuôi theo 

chuỗi liên kết giá trị; thực hiện có hiệu quả các biện pháp giám sát, chủ động phòng 

chống dịch bệnh và vệ sinh ATTP; quản lý, giám sát chặt chẽ việc kinh doanh, sử dụng 

thức ăn và thuốc thú y trong chăn nuôi, kiểm soát chặt chẽ giết mổ gia súc, gia cầm.  

- Đẩy mạnh cơ giới hóa, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển 

sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh và 
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giá trị kinh tế cao. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phát triển bền vững theo 

mô hình tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường. Bảo vệ tuyệt đối diện tích rừng hiện 

có và triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. 

3.3. Thương mại, dịch vụ và du lịch: 

- Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm các thị trường tiêu thụ sản phẩm; tăng 

cường kiểm soát chất lượng và giá cả các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu 

đời sống, sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý kịp thời các 

trường hợp gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng nhằm 

bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sản xuất và người tiêu dùng. Tập trung hỗ trợ, 

quảng bá các dự án khu du lịch nhằm khai thác có hiệu quả, bền vững các tiềm năng, 

thế mạnh du lịch của huyện.  

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến hỗ trợ thương mại, tiếp tục quảng bá và thực 

hiện chính sách đưa hàng về nông thôn, thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.  

- Phát triển du lịch theo hướng sinh thái kết hợp văn hoá để khai thác tối đa các 

tiềm năng, lợi thế của huyện; có các chính sách thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu 

tư vào các điểm du lịch sinh thái như: thác Đăk Buk So, cụm Di tích lịch sử các địa 

điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp do N’Trang Lơng lãnh đạo, Bia 

Henri Maitre, một số thác, hồ, cây di sản…. Phấn đấu thu hút hơn 30.000 lượt khách 

trong và ngoài tỉnh đến với địa phương; tổ chức các hoạt động quảng bá, thu hút các tổ 

chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực du lịch, trong đó đẩy mạnh đầu tư vào các 

dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ du khách. 

3.4. Đầu tư và phát triển: 

 Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công, các nguyên tắc, tiêu 

chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước. Tập trung đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện huy động, lồng ghép và sử dụng 

có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, các chương trình, dự án cho phát triển. Làm tốt công 

tác chuẩn bị thủ tục đầu tư, đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là các 

công trình trọng điểm và giải ngân theo kế hoạch. 

3.5. Thu hút và xúc tiến đầu tư 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, hình ảnh của 

huyện đến các nhà đầu tư, trong đó chú trọng đến tiềm năng về phát triển ngành công 

nghiệp khai thác năng lượng tái tạo, phát triển du lịch, lợi thế về nông nghiệp và phát 

triển thương mại-dịch vụ.  

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đẩy 

mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục rà 

soát, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm 

thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh trên 
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địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ để ngăn ngừa những 

hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin để bảo đảm tính công khai, minh bạch, giảm thời gian giải quyết 

vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình hoạt động. Đẩy nhanh tiến độ 

lập, phê duyệt và thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, tạo nhiều quỹ đất sạch làm cơ sở 

để xúc tiến, thu hút đầu tư.  

3.6. Tài chính, thu chi ngân sách: 

Đẩy mạnh công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện; tăng cường công 

tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất để bố trí đầu tư hoàn thiện 

các dự án đang thiếu nguồn vốn; đẩy mạnh việc xử lý và thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ 

đọng thuế. Tích cực khai thác các nguồn thu của địa phương, nhất là nguồn thu từ việc 

khai thác quỹ đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. 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. 

3.7. Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và cải thiện môi trường kinh doanh: 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hình thức hoạt động, gắn hoạt động với 

hiệu quả thực chất đối với các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã.  

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 

cấp tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát triển sản 

xuất, kinh doanh. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, 

đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường,… Nâng cao hiệu quả công tác điều hành, thực thi 

chính sách, cung ứng dịch vụ công. Cải cách thủ tục hành chính đầu tư, giải quyết dứt 

điểm các tồn tại vướng mắc và đẩy nhanh thời gian thực hiện quy trình đầu tư. 

4. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại 

- Phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ và toàn diện, bước đầu ưu tiên hạ 

tầng giao thông để làm động lực, đi trước, tạo thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế xã 

hội; ưu tiên hạ tầng thủy lợi để phục vụ nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu 

ngày càng gay gắt. Đầu tư mở rộng, nâng cấp, sữa chữa tuyến tỉnh lộ và một số tuyến 

giao thông quan trọng. 

- Huy động mọi nguồn lực để đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đảm bảo 

kết nối liên hoàn với hệ thống giao thông liên kết giữa các khu vực với nhau, từng bước 

đáp ứng yêu cầu phát triển. Quản lý, khai thác hiệu quả, bền vững kết cấu hạ tầng giao 

thông hiện có và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo trì đường bộ, 

quản lý, khai thác hành lang an toàn giao thông đường bộ có hiệu quả nhằm đảm bảo an 

toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. 

5. Về phát triển văn hóa, xã hội 

5.1. Giáo dục và đào tạo:  
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- Tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các 

nguồn lực phát triển giáo dục. Tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán 

bộ quản lý giáo dục.  

- Thu hút, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực 

chất lượng cao, lao động kỹ thuật tay nghề cao, đội ngũ nghiên cứu khoa học chuyên 

sâu. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

vùng sâu, vùng xa; tiếp tục bố trí nguồn lực để xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia 

đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

5.2. Văn hóa, thể dục thể thao: Bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa của các 

dân tộc trên địa bàn huyện. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa 

dạng, khắc phục các biểu hiện xuống cấp về đạo đức xã hội. Thực hiện tốt cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh phát triển phong trào 

thể dục thể thao quần chúng, nâng cao thành tích các môn thể thao trọng điểm. Tổ chức 

và tham dự các hội thao, giải thi đấu theo kế hoạch, phấn đấu đạt thành tích cao. 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.  

5.3. Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; thực hiện các biện pháp phòng chống các loại dịch 

bệnh, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ tình hình diễn biến của 

dịch Covid-19, tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng vacxin Covid-19 theo quy định. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ sở dược, phòng khám tư nhân; 

chấn chỉnh thực hiện đúng những quy định về chuyên môn. Nâng cao hiệu quả hoạt 

động hệ thống y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, môi trường y tế. Tiếp tục thực hiện 

các giải pháp duy trì mức sinh hợp lý, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.  

5.4. Về giảm nghèo, an sinh xã hội:  

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên 

giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với 

cách mạng.  

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách chính sách bảo hiểm xã 

hội. Nâng cao tỷ lệ bao phủ, hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

- Thực hiện hiệu quả các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của 

phụ nữ; đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em, phát 

triển thanh niên. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, dân 

tộc. 

5.5. Lao động, việc làm:  
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- Chú trọng giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường lao động. Đẩy 

mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Thực hiện có hiệu quả các dự án vay 

vốn giải quyết việc làm, chính sách tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế, tạo việc làm 

cho người dân. Thông tin rộng rãi về thị trường lao động xuất khẩu. Kiểm tra giám sát 

các doanh nghiệp thực hiện các chính sách lao động và bảo hiểm.  

- Theo dõi, nắm chắc tình hình sử dụng lao động, việc làm, chính sách tiền lương, 

bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động; duy trì công tác đối thoại, tiếp xúc với người lao 

động, đại diện công đoàn và người sử dụng lao động. 

- Triển khai kịp thời các gói hỗ trợ của trung ương cho người lao động theo quy 

định. 

5.6. Công tác thông tin tuyên truyền, chuyển đổi số: 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông; quyết liệt đấu tranh chống 

lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ công tác chuyển đổi số trong hoạt động cơ 

quan nhà nước, hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Trong đó 

tập trung triệt để việc sử dụng hiệu quả chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 

trên địa bàn huyện. 

6. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường 

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác quản lý khai thác, sử dụng 

tài nguyên, khoáng sản. Tập trung kiểm soát và khắc phục ô nhiễm môi trường. Đẩy 

mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường; thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng 

mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. 

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn. Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 

trưởng xanh. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình 

nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 

7. Về xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực; công tác cải cách hành 

chính; giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung rà soát 

những bất cập để bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền bãi bỏ, rút ngắn thời gian giải 

quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu 

chính công ích trong việc tiếp nhận và trả kết quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới, 

sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo Nghị quyết số 18, Nghị 

quyết số 19; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm và 

cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tiếp tục thực hiện tinh 

giản biên chế. Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật 
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trong hoạt động công vụ. Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền 

kinh tế số và xã hội số. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực tiềm ẩn 

nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ theo 

quy định, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, 

tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, không để trở 

thành “điểm nóng”, gây mất an ninh trật tự. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

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

của cán bộ, công chức; tăng cường thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, xử lý sai 

phạm. 

8. Về công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

- Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh cả về tiềm lực và thế trận, bảo đảm trật 

tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, vùng biên giới, xây dựng khu vực 

phòng thủ vững chắc, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh trong quy 

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Phấn đấu hoàn thành 

hoàn thành các chỉ tiêu về động viên, xây dựng lực lượng, tuyển quân do tỉnh giao. 

- Làm tốt công tác nắm tình hình an ninh biên giới, tập trung thực hiện có hiệu 

quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra biểu 

tình, bạo loạn, vượt biên, xâm nhập và công tác phòng chống khủng bố. Tổ chức có 

hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Tăng cường 

phối hợp, bảo vệ rừng giữa công an, quân đội và kiểm lâm; triệt phá, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. 

- Thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tăng cường hợp tác 

quốc tế, tranh thủ mọi nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế. Đẩy mạnh mở rộng 

quan hệ kinh tế với huyện O Răng, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. 

Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022 và 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND huyện Tuy Đức./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch & đầu tư (b/c); 

- Huyện uỷ (b/c) ; 

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

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã. 

- Lưu VT, TCKH (L). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Ẩn 
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