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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng - an ninh tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2020
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01/2020
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp
- Trồng trọt:
+ Cây trồng ngắn ngày: Kết thúc thu hoạch vụ Thu đông năm 2019, toàn
huyện đã thu hoạch được 6.933,5 ha/tổng diện tích gieo trồng 6.933,5 ha cây
trồng các loại, đạt 100%, trong đó: Ngô 5.462 ha/5.462 ha, đạt 100%; các loại
cây trồng khác 1.471,5 ha/1.471,5 ha, đạt 100%.
Vụ Đông xuân gieo trồng được 7.659 ha/KH 7.659 ha, đạt 100%, trong đó:
Lúa 6.156 ha/KH 6.156 ha, đạt 100%; Ngô 591 ha/KH 591 ha, đạt 100%; các loại
cây trồng khác 912 ha/KH 912 ha, đạt 100%.
+ Cây trồng lâu năm: Các loại cây lâu năm tiếp tục được đầu tư chăm sóc;
cà phê trên địa bàn huyện đã thu hoạch xong, sản lượng ước đạt 38.000 tấn. Hiện
nay, người dân đang tiến hành tỉa cành, chăm sóc vườn cây sau thu hoạch để
chuẩn bị tốt cho niên vụ mới.
- Chăn nuôi, thú y: Trên địa bàn huyện bệnh dịch tả lợi Châu Phi đã xảy ra
đến hết tháng 12/2019 tại 1.077 hộ thuộc 175 thôn của 15 xã, dịch bệnh đã làm cho
11.220 con lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, tổng trọng lượng tiêu hủy 622.828 kg.
Đã tổ chức thực hiện Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng hóa chất tại
các khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch, khu vực lũ lụt, khu vực chăn nuôi mật độ
cao, các chợ, cơ sở buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm theo chỉ đạo của cấp trên.
Các loại gia súc, gia cầm, thủy cầm sinh trưởng tốt, để đáp ứng nhu cầu về sản
phẩm phục vụ cho tết nguyên đán Canh Tý. Xây dựng các Kế hoạch phòng,
chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2020.
- Lâm nghiệp: Phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tiến hành kiểm
tra và nghiệm thu trồng cây phân tán năm 2019 từ nguồn vốn Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng; xây dựng kế hoạch phòng chống cháy rừng mùa khô 2020. Theo
dõi sự phát triển của cây phân tán và công tác trồng rừng của xã Ea Yiêng.
- Công tác thủy lợi: Phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV quản lý
công trình thủy lợi huyện tổ chức kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi trên
địa bàn huyện để phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2019-2020. Hiện nay, nguồn

nước từ các hồ đập, công trình thủy lợi để sản xuất vụ Đông Xuân 2019- 2020
đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất.
2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
Tình hình sản xuất vật liệu xây dựng ổn định. Giá Vật liệu xây dựng trong
tháng 01 ổn định. Tuyên truyền để các HTX công nghiệp gạch chuyển đổi sang
mô hình sản xuất gạch không nung theo đúng lộ trình quy định của UBND tỉnh.
3. Thương mại - Dịch vụ
Các loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn nhìn chung đáp ứng nhu
cầu của người dân; Kiểm tra các hoạt động dịch vụ, đánh giá và tham mưu cho
lãnh đạo về các cơ chế khuyến khích phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn,
tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trên địa bàn cả
nước.
Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách đảm bảo lưu thông thuận lợi, an
toàn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Số lượng vận chuyển hành khách bằng xe
buýt 76.341 lượt người, giá trị 1.632 triệu đồng; khối lượng vận chuyển hàng
hóa 162 tấn, giá trị 65 triệu đồng.
4. Xây dựng – Quy hoạch
- Xây dựng: Thẩm định 01 hồ sơ, giá trị thẩm định 88 triệu đồng; kiểm
tra, nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện trước khi đưa
công trình vào sử dụng; kiểm tra và cấp giấy phép xây dựng cho 03 công trình
nhà ở dân dụng, đảm bảo trình tự thời gian quy định. Ngoài ra còn kiểm tra các
công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, chưa phát hiện công trình vi phạm trật tự xây
dựng, trong đó không có công trình vi phạm.
- Giao thông: Thẩm định 01 hồ sơ, giá trị thẩm định 4.976 triệu đồng.
Tiến hành khảo sát, xác định mức độ hư hỏng các tuyến đường đã đầu tư trên
địa bàn thị trấn Phước An, đề xuất biện pháp khắc phục nhằm không phát sinh
hư hỏng. Rà soát thống kê số liệu kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện
năm 2019 để triển khai cho kế hoạch năm 2020.
- Quy hoạch: Hướng dẫn UBND xã Ea Yông điều chỉnh nông thôn mới
5,3ha đất bãi rác tập trung tại buôn Pan; triển khai thực hiện điều chỉnh 4,7ha
điểm dân cư nông thôn xã Ea Kênh; phối hợp thực hiện quy hoạch 268,2ha dân
di cư tự do xã Vụ Bổn; phê duyệt quy hoạch 47,68ha bố trí định canh đinh cư xã
Ea Yiêng.
5. Thực hiện dự toán ngân sách
- Thu ngân sách ước 5.677 triệu đồng (luỹ kế 01 tháng là 5.677 triệu đồng;
so với dự toán tỉnh giao 5.677/KH 157.700 triệu đồng, đạt 3,6%; so với HĐND
huyện giao 5.677/KH 177.700 triệu đồng, đạt 3,19%)1.
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Trong đó: Thu thuế, phí, lệ phí 5.180 triệu đồng (luỹ kế 01 tháng là 5.180 triệu đồng; so với tỉnh giao
5.180/KH 106.000 triệu đồng, đạt 4,89%; so với HĐND huyện giao 5.180/KH 106.000 triệu đồng, đạt 4,89% kế
hoạch); thu biện pháp tài chính 497 triệu đồng (luỹ kế 01 tháng là 497 triệu đồng; so với tỉnh giao 497/KH 51.700 triệu
đồng, đạt 0,96%; so với HĐND huyện giao 497/KH 71.700 triệu đồng, đạt 0,69% kế hoạch).
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- Chi ngân sách ước 132.358 triệu đồng (luỹ kế 01 tháng là 132.358 triệu
đồng; so với dự toán tỉnh giao 132.358/KH 978.623 triệu đồng, đạt 13,52%; so với
HĐND huyện giao 132.358/KH 1.043.468 triệu đồng, đạt 12,68%)2.
6. Công tác quản lý đô thị
Quản lý, kiểm tra an toàn thiết bị, hệ thống điện chiếu sáng công cộng,
đèn tín hiệu giao thông nội thị trấn Phước An; công tác vệ sinh môi trường đô
thị, cắt cỏ, quét rác, dọn vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt nơi công cộng trên
các tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn, đảm bảo mỹ quan môi trường sạch đẹp
được đảm bảo.
7. Tài nguyên - Môi trường
Tiếp nhận và xử lý 19 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng
nông nghiệp sang đất ở với diện tích 2.250 m2 đối với hộ gia đình, cá nhân; tiếp
nhận 1.026 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận, chuyển nhượng, cấp đổi, đăng ký
biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất,
đã giải quyết 670 hồ sơ đất đai3. Tiếp nhận và giải quyết 557 hồ sơ đăng ký thế
chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 508 hồ sơ đăng ký xóa thế chấp;
12 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký thế chấp.
Lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh thu hồi 4.820 m2 đất tại xã Krông Búk
của công ty quản lý và xây dựng đường bộ 26 bàn giao về cho UBND huyện
quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.
Ban hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị Đông –
Bắc, thị trấn Phước An, Huyện Krong Pắc (đợt 4); thu hồi đất để thực hiện dự án
đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Ninh Hòa và cải tạo nâng cấp quốc lộ 26 tại
thôn Phước Thọ 1 xã Ea Phê.
8. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
- Chính sách về dân tộc: Chỉ đạo các xã: Ea Hiu, Ea Yiêng, Ea Uy, Tân
Tiế n, Vụ Bổn, Krông Búk và xã Ea Phê đăng ký danh mục công trình đầu tư xây
dựng theo Chương trình 135 để trình UBND tỉnh phê duyệt; đã tổ chức gă ̣p mă ̣t,
tă ̣ng 102 xuấ t quà băng tiề n mă ̣t cho người có uy tín nhân dip̣ tế t Canh tý năm
2020 và biểu dương tặng giấ y khen cho 26 người có uy tín trong vùng đồng bào
dân tô ̣c thiể u số ; triển khai việc thăm hỏi ốm đau cho người có uy tín trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/QĐ-TTg.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Toàn huyện có 10 xã đạt 19 tiêu
chí (gồm các xã: Ea Kly, Hòa Đông, Ea Kênh, Hòa An, Ea Kuăng, Ea Phê, Ea
2

Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản 26.217 triệu đồng (lũy kế 01 tháng là 26.217 triệu đồng; so với
tỉnh giao 26.217/KH 36.000 triệu đồng, đạt 72,83%; so với HĐND huyện giao 26.217/KH 86.845 triệu đồng, đạt
30,19% kế hoạch); chi thường xuyên 104.202 triệu đồng (lũy kế 01 tháng là 104.202 triệu đồng; so với tỉnh giao
104.202/KH 797.122 triệu đồng, đạt 13,07%; so với HĐND huyện giao 104.202/KH 797.122 triệu đồng, đạt 13,07%
kế hoạch);chi thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 1.939 triệu đồng (lũy kế 01 tháng là 1.939 triệu đồng; so với tỉnh
giao 1.939/KH 127.898 triệu đồng, đạt 1,52%; so với HĐND huyện giao 1.939/KH 127.898 triệu đồng, đạt 1,52%
KH).
3
Trong đó: Cấp mới: 02 hồ sơ; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho,..: 147 hồ sơ; đăng ký biến động đất
đai: 167 hồ sơ; cung cấp trích lục: 352 hồ sơ; cung cấp thông tin: 02 hồ.
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Yông, Hòa Tiến, Tân tiến và Ea Knuếc), có 01 xã đạt 18 tiêu chí (xã Krông
Buk); 01 xã đạt 10-14 tiêu chí (xã Ea Uy); 03 xã đạt 5-9 tiêu chí (xã Vụ Bổn, Ea
Yiêng, Ea Hiu). Tổng số tiêu chí đạt chuẩn và cơ bản đạt của 15 xã trên địa bàn
huyện là 255 tiêu chí, trong đó: số tiêu chí đạt chuẩn: 247, số tiêu chí cơ bản đạt:
08 tiêu chí. Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn và cơ bản đạt: 17 tiêu chí/xã.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. Công tác Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo các đơn vị chào mừng ngày học sinh, sinh viên 9/1. Tổ chức thi
giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện cấp Tiểu học; tham gia Hội khỏe Phù Đổng
cấp tỉnh đợt 1; ôn thi học sinh giỏi 10 môn văn hóa tham gia thi cấp tỉnh. Tham
gia dự thi sản phẩm khoa học kỹ thuật bậc THCS cấp tỉnh đạt 01 giải nhì, 01 giải
ba, 01 giải khuyến khích. Kiểm tra tình hình hoạt động các nhóm, lớp mầm non
độc lập tư thục. Tổ chức sơ kết học kỳ I, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ học kỳ II
năm học 2019-2020.
2. Công tác Y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân
Chỉ đạo công tác vệ sinh phòng bệnh trên địa bàn huyện đặc biệt chú
trọng giám sát theo dõi dịch bệnh, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch kịp
thời; thẩm định hồ sơ và cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở
kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn theo phân cấp ngành y tế quản lý.
Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo
Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu
chí quốc gia về y tế xã đến năm 2020.
3. Văn hóa - Thể thao và Thông tin tuyên truyền
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của địa
phương. Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức Ngày hội “Học sinh 3 tốt” chào
mừng 70 năm ngày truyền thống HS-SV Việt Nam 09/01.
Duy trì tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao trên địa
bàn huyện; tổ chức Hội Hoa Xuân, Hội Chợ Xuân; chương trình nghệ thuật
mừng Đảng – mừng Xuân, tết vì người nghèo Xuân Canh Tý năm 2020.
Xét công nhận và ban hành Quyết định cấp giấy công nhận và tiền thưởng
cho 226 thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa và 113 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,
trường học văn hóa và 10 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới trên địa bàn
huyện năm 2019.
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện duy trì sản xuất đều đặn các
chương trình, các chuyên mục phát thanh truyền hình bằng hai thứ tiếng phổ
thông và Ê đê phát sóng vào các ngày trong tuần.
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4. Chính sách an sinh xã hội
Điều chỉnh tăng, giảm, cấp chế độ tháng 1 và 2 năm 2020 cho đối tượng
chính sách người có công và đối tượng Bảo trợ xã hội với số tiền
10.491.676.000 đồng.
Tặng quà cho đối tượng chính sách người có công cách mạng: Quà chủ
tịch nước 1.931 xuất với số tiền 392.000.000 đồng; quà tỉnh 2.458 xuất với số
tiền 787.700.000 đồng; quà huyện 60 xuất với số tiền: 36.000.000 đồng; quà 16
xã, thị trấn 679 xuất với số tiền 121.350.000 đồng.
Tặng quà cho đối tượng bảo trợ xã hội: Cấp tiền quà cho đối tượng 80 tuổi
trở lên: 2.664 đối tượng với số tiền 799.200.000 đồng (từ nguồn đảm bảo xã hội
huyện). Cấp 62.445 kg gạo cứu đói tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cho
1.136 hộ. Tặng quà cho nhà tạm giữ Công an huyện với số tiền 2.500.000 đồng.
Tặng quà cho trẻ em: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 10 xe đạp với số tiền
14.300.000.000 đồng (từ nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em huyện), trẻ em mất nguồn
nuôi dưởng: 38 xuất với số tiền 11.400.000 đồng (từ nguồn đảm bảo xã hội).
Phối hợp với UBMTTQVN huyện, Đoàn thanh niên huyện, Hội Chữ thập
đỏ huyện tổ chức hỗ trợ quà tết cho người nghèo, người khuyết tật, người nhiễm
chất độc da cam được 1.680 xuất với số tiền 316.800.000 đồng.
Tổng hợp, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng do
ngành lao động quản lý.
III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
1. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Đã triển khai 01 đoàn thanh tra Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y
tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại
Bảo hiểm xã hội huyện Krông Păc và Trung tâm y tế huyện Krông Păc (Năm
2019 chuyển sang).
- Kết quả tiếp công dân: Trong kỳ tổng số lượt người được tiếp 01
lượt/01vụ (tiếp đột xuất: 01 lượt/01 vụ), trong đó: Tố cáo: 01 lượt/01 vụ.
- Triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác
phòng, chống tham nhũng, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của
huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt các qui định của pháp luật về
công tác phòng, chống tham nhũng đến các cán bộ chủ chốt và các cơ quan, đơn
vị trên địa bàn huyện. Thông qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan,
đơn vị và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường
hợp nào có hành vi tham nhũng.
2. Tư pháp
Xây dựng kế hoạch, lập hồ sơ xét công nhận cấp xã, thị trấn đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật năm 2020; phối hợp cùng Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà
nước tỉnh tham gia trợ giúp pháp lý, phổ biến các quy định của Luật Trợ giúp
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pháp lý năm 2017 và các luật mới ban hành cho cán bộ và nhân dân tại buôn
Kplang và buôn Eadrai xã Tân Tiến;
Trong tháng đã cải chính hộ tịch cho 8 trường hợp; đã cấp chứng thực bản
sao từ bản chính 48 trường hợp, 51 bản sao.
3. Công tác xây dựng chính quyền
Đề nghị HĐND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch HĐND
huyện khóa XI, nhiệm lỳ 2016 – 2021 đối với ông Y Djong Niê; Ban hành
Quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Ea Knuếc và phê chuẩn
chức danh Chủ tịch UBND xã Ea Knuếc đối với ông Nguyễn Xuân Hưng,
nhiệm kỳ 2016 – 2020; tổ chức cho công chức văn phòng 16 xã, thị trấn tham
gia tập huấn phần mềm quản lý Cán bộ công chức, viên chức tại Sở Nội vụ tỉnh.
Khen thưởng cho 39 tập thể; 51 cá nhân; 07 hộ gia đình trong xây dựng
Nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020; 06 tập thể; 12 cá nhân có thành tích xuất
sắc trong ngành Lao động thương binh xã hội năm 2019; 26 cá nhân là người có
uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019.
Công tác Tôn giáo: thăm, chúc tết đối với các cơ sở tôn giáo xuân Canh
Tý 2020; chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín
ngưỡng, tôn giáo trong dịp tết nguyên đán 2020.
Công tác cải cách hành chính thực hiện đúng theo các quy định.
4. Quốc phòng, quân sự
Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban tác chiến và lực lượng trực chiến
24/24 bảo đảm quân số thường xuyên, từ Ban Chỉ huy quân sự huyện đến các xã, thị
trấn, các đơn vị tự vệ.
Tăng cường công tác kiể m tra quân số, thành phần trực của các đơn vi ̣cơ sơ. ̉
Chỉ đạo bộ phận Quân báo - trinh sát nắm tình hình an ninh ch ính trị - trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn huyện. Xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch chiến đấu
bảo vệ cơ quan, kế hoạch phòng chống cháy nổ, kế hoạch đóng quân, canh
phòng và thường xuyên tổ chức luyện tập theo phương án sát với tình hình thực
tế của đơn vị.
Tổ chức lễ đón quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về
địa phương và công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2020 theo đúng kế
hoạch.
5. An ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội
Tình hình an ninh - chính trị trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Tuy
nhiên, tình hình tranh chấp, khiếu kiện giữa các hộ dân nhận khoán với Công ty
CP Thắng Lợi, xã Hoà Đông có những diễn biến phức tạp, các đối tượng cầm
đầu đơn khiếu kiện tiếp tục lôi kéo, kích động các hộ dân nhận khoán thực hiện
một số hoạt động phức tạp.
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Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội: đã nghi nhận 4 vụ xâm phạm trật
tự xã hội, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 2.200.000 đồng; gồm: đánh bạc 02 vụ,
chứa mại dâm 01 vụ, huỷ hoại tài sản 01 vụ.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: phát hiện 13 vụ, 14 đối tượng vi
phạm các quy định trên lĩnh vực quản lý kinh tế, thu giữ 12,4kg pháo nổ; 09 vụ, 09
cá nhân vi phạm các quy định trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, thu giữ và tiêu huỷ
276 kg thịt bẩn các loại; phát hiện và triệt xoá 04 tụ điểm, 15 đối tượng sử dụng trái
phép chất ma tuý.
Công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông: tuần tra phát hiện 581 trường
hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (tăng 123 trường hợp so với tháng
12/2019), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 553 trường hợp, nộp Kho
bạc Nhà nước 209.865.000đ; đã xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, làm chết 01 người,
thiệt hại tài sản khoảng 20.000.000đ. Xảy ra 01 vụ cháy tại Chợ Phước An; 01 vụ tự
tử làm 01 người chết.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2020
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp
- Trồng trọt: thường xuyên thăm đồng, kiểm tra tình hình sản xuất nông
nghiệp, phòng chống dịch bệnh trước trong và sau Tết nguyên đán, nguồn nước
phục vụ sản xuất.
- Chăn nuôi, thú y: Đôn đốc các ngành, các xã và thị trấn đẩy mạnh công
tác phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm dịch bệnh trên gia súc, gia
cầm, trước, trong và sau tết Nguyên đán, đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời.
- Lâm nghiệp: Triển khai các nhiệm vụ bảo vệ, phòng chống cháy rừng
mùa khô 2020.
- Công tác Thủy lợi: phối hợp Công ty TNHH MTV – QL CTTL – Chi
nhánh huyện Krông Păc, UBND các xã, thị trấn kiểm tra tình hình họat động của
các công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện trong mùa khô. Triển khai các văn bản
về phòng, chống hạn hán, thiên tai cho các xã, thị trấn.
- Tiếp tục kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và
sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện năm 2020; Tổ chức Hội
nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông
thôn mới giai đoạn 2010 – 2019.
2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
Theo dõi diễn biến giá, tình hình cung - cầu vật liệu, kiểm tra tình hình
sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra,
khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp trên toàn địa bàn phát triển sản xuất và chất lượng sản phẩm nhằm đạt và
vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
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Tăng cường công tác tuyên truyền để các HTX công nghiệp gạch chuyển
đổi sang mô hình sản xuất gạch không nung theo đúng lộ trình quy định của
UBND tỉnh
3. Thương mại - Dịch vụ
Thành lập đoàn kiểm tra liên nghành, kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu
thông trên địa bàn huyện.
Thường xuyên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, hợp
tác xã; tăng cường công tác rà soát, quản lý trong sản xuất, lưu thông sản phẩm
rượu trên thị trường.
4. Xây dựng – Quy hoạch
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, quản lý tốt công
tác trật tự xây dựng trên địa bàn huyện nhất là khu vực thị trấn Phước An, dọc
Quốc lộ 26, kiểm tra công trành xây dựng của các cơ sở tôn giáo.
Thẩm định các công trình giao thông theo kế hoạch đầu tư của huyện và
xây dựng nông thôn mới; kiểm tra đánh giá các tiêu chí về xây dựng nông thôn
mới. Tiếp tục kiểm tra, nghiệm thu chất lượng các công trình xây dựng trên địa
bàn huyện trước khi đưa công trình vào sử dụng đề nghị của chủ đầu tư.
5. Thực hiện dự toán ngân sách
Tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch thu ngân sách
trên địa bàn. Kho bạc Nhà nước huyện tiếp tục phối hợp với các đơn vị tạo điều
kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính. Quản lý chặt chẽ
thu - chi quỹ ngân sách nhà nước; điều tiết kịp thời nguồn thu ngân sách cho các
cấp.
Tiếp tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
6. Công tác quản lý đô thị
Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa đảm bảo hoạt động của hệ thống điện
chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông. Đôn đốc đơn vị thực hiện dịch vụ
môi trường đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, thu gom rác thải kịp thời
trên địa bàn thị trấn Phước An và Trung tâm các xã.
7. Tài nguyên - Môi trường
Thường xuyên giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai của các tổ
chức và hộ gia đình cá nhân như: cấp mới, chuyển nhượng, chuyển đổi, chuyển
mục đích, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản
khác gắn liền với đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất cho nhân dân.
Tập trung cho công tác thu hồi đất, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan để tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thuộc Dự án xây
dựng khu đô thị Đông – Bắc thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc;
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Xử lý dứt điểm các nội dung về khai thác cát trái phép; xử lý các cơ sở tái
chế nhựa gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.
8. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
- Chính sách dân tộc: tiếp tục đôn đố c việc đăng ký danh mục công trình
theo Chương trin
̀ h 135 theo đúng tinh thần và thời gian tại các xã : Ea Hiu, Ea
Yiêng, Ea Uy, Tân Tiế n , Vụ Bổn, Krông Búk và xã Ea Phê ; khảo sát tại xã Ea
Uy về viê ̣c xin chủ trương san ủi , phục hóa, xây dựng cánh đồ ng ruô ̣ng 20,5ha
lúa nước; tiế p khai việc thăm hỏi ốm đau cho người có uy t ín trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/QĐ-TTg.
- Chương trình tục triển xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tổ chức thực
hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tuyên truyền, vận động để nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng
nông thôn mới. Đôn đốc các xã: Krông Búk, Ea Uy tập trung thực hiện hoàn
thành 19 tiêu chí nông thôn mới.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. Công tác Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo các đơn vị trường học lập thành tích chào mừng ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2020) và các ngày Lễ lớn trong tháng 2/2020.
Triển khai và hưởng ứng tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp
tục tổ chức bồi dưỡng 10 môn văn hóa để chọn đội tuyển tham gia cấp tỉnh.
2. Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh phòng, chống các loại dịch bệnh trên
địa bàn huyện, đặc biệt chú trọng giám sát theo dõi dịch bệnh, đề xuất các biện
pháp phòng chống dịch kịp thời.
Hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt Luật Khám, chữa bệnh; Luật Dược;
Luật Chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân theo quy định và tiếp tục tổ chức kiểm
tra chuyên ngành về hành nghề y, dược, mỹ phẩm trước, trong và sau tết
Nguyên đán Canh Tý 2020. Tiếp tục công tác kiểm tra liên ngành về ATTP Tết
Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020.
Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã
theo Quyết định số: 4667/QĐ-BYT, ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban
hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã đến năm 2020.
3. Văn hóa - Thể thao và Thông tin tuyên truyền
Kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ Văn hoá trên địa bàn huyện trước
và trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi hoạt động đảm bảo đúng qui định.
Tổ chức giải Võ Vật truyền thống vào ngày 14,15,16 tháng giêng (tức
ngày 07/02- 09/02); tổ chức các hoạt động VH, TT chào mừng kỷ niệm 90 năm
ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Kỷ Hợi 2020.
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Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện tập trung tuyên truyền trên hệ
thống phát thanh, truyền hình về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính
sách pháp luật của Nhà nước. Duy trì sản xuất đều đặn các chương trình truyền
hình, phát thanh.
4. Chính sách an sinh xã hội
Cập nhật đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo
năm 2020 vào phần mềm quản lý. Kiểm tra công tác lao động thương binh xã
hội năm 2019 tại các xã, thị trấn.
Triển khai các chương trình về giảm nghèo theo chương trình mục tiêu
quốc gia cho các xã, thị trấn. Ban hành Kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng
giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Kế hoạch bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2020.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội, công tác cai
nghiện tại gia đình và cộng đồng, cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở điều trị, cai
nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk; tổng hợp, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho
các đối tượng do ngành lao động quản lý.
III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
1. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Tiếp tục hoàn thiện đoàn Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua
sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bảo hiểm
xã hội huyện Krông Păc và Trung tâm y tế huyện Krông Păc (Năm 2019 chuyển
sang)
Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực
hiện tốt quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.
Tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc xử lý những vụ việc tồn đọng; kiểm
tra, đôn đốc thực hiện các kết luận đã có hiệu lực pháp luật.
2. Tư pháp
Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL năm
2020 trên địa bàn các xã, thị trấn theo kế hoạch; kế hoạch tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật năm 2020 theo chỉ đạo của Sở Tư pháp, UBND tỉnh.
Thực hiện tốt Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính
phủ về Quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị định
23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng
thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao
dịch.
3. Công tác xây dựng chính quyền
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý cán bộ, công
chức; giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác khen thưởng, người có công
trên địa bàn huyện; phối hợp với các đơn vị chức năng nắm bắt tình hình hoạt
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động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện trong dịp tết nguyên đán 2020 để
có hướng giải quyết phù hợp.
4. Quốc phòng, quân sự
Tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ Ban chỉ huy
quân sự huyện đến các đơn vị cơ sở theo quy định. Tăng cường công tác kiể m
tra, chỉ đạo bộ phận quân báo – trinh sát nắm tình hình an ninh chính trị - trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn, nắm tình hình hoạt động các đối tượng, các hoạt
động tôn giáo trên địa bàn.
Làm công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân năm 2020 theo đúng kế
hoạch. Làm tốt công tác cho Lễ ra quân huấn luyện năm 2020.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ đầu năm
2020 theo đúng quy định.
5. An ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội
Tăng cường biện pháp giữ vững ổn định an ninh – chính trị từ xã, thị trấn
đến thôn, buôn, tổ dân phố. Tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra, đấu tranh,
truy bắt, xử lý các loại tội phạm nhằm giữ vững ổn định tình hình.
Thường xuyên triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an
toàn giao thông; giải tỏa lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành
lang an toàn giao thông.
Trên đây là báo cáo công tác tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02
năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc./.
Nơi nhận:
KT.CHỦ TỊCH
- UBND tỉnh;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Sở KH-ĐT tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

Nguyễn Hùng Thi
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