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Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng - an ninh tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 7/2020
I. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
1. Công tác xây dựng chính quyền
Công tác tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền: Rà soát chỉ tiêu biên
chế sự nghiệp, hoàn thiện phương án tuyển dụng viên chức; xây dựng phương án
hợp nhất Trung tâm Thể dục thể thao, Nhà văn hóa, Đài Truyền thanh – Truyền
hình huyện thành 1 đầu mối; chuẩn bị các nội dung và tổ chức Đại hội thi đua
yêu nước huyện lần thứ X.
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch, Phó chủ tịch
UBND xã Ea Kênh, Ea Yông , Ea Hiu, Hòa Tiến, Ea Yiêng, Ea Phê, Ea Kuăng,
Krông Búk, Vụ Bổn và thị trấn Phước An. Giải quyết chế độ chính sách theo
Nghị quyết số 26/2015/NĐ-CP cho cán bộ không đủ tuổi tái cử.
Công tác khen thưởng: Khen thưởng đột xuất cho 05 cá nhân có thành
tích đột xuất trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội. Khen thưởng cho 03 tập thể và 17 cá nhân có thành tích
trong diễn tập Chỉ huy – Tham mưu về động viên năm 2020; 04 tập thể, 04 cá nhân
và 08 hộ gia đình có thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng Nông thôn mới.
Công tác Tôn giáo: Ban hành chủ trưởng cho Ban trị sự Giáo hội Phật
giáo Việt Nam huyện tổ chức Đại lễ cầu siêu bạt độ - chẩn tế anh linh các Anh
hùng liệt sĩ, chư hương linh…nhân ngày lễ Thương binh Liệt sỹ năm 2020 tại
Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Krông Pắc. Giải quyết xong các vấn đề liên quan đến
tôn giáo.
2. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Đã ban hành kết luận đoàn thanh tra Kinh tế - xã hội tại UBND xã Hòa
Đông và trường tiểu học Nguyễn Văn Bé. Đang triển khai đoàn thanh tra Kinh tế
- xã hội tại UBND xã Ea Yông và trường THCS Ea Yông; trường THCS
Nguyễn Văn Trỗi.
- Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã tiếp nhận và đang
xử lý đơn thư tố cáo: 01 đơn/01 vụ; tiếp công dân đột xuất: 02 lượt/02 vụ.
- Triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác
phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,
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; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 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.
3. Tư pháp
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 pháp lý năm 2017 và các luật
mới ban hành cho cán bộ và nhân dân.
Trong tháng đã cải chính hộ tịch cho 20 trường hợp; đã cấp chứng thực
bản sao từ bản chính 65 trường hợp, 78 bản sao. Thẩm định 09 hồ sơ đưa vào
trại cai nghiện bắt buộc.
4. Quốc phòng, quân sự
Ban hành các văn bản và thực hành diễn tập động viên năm 2020; tổ chức hội
nghị triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020; xây dựng kế
hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 cuối năm 2020 và
bảo vệ Đại hội Đảng các cấp; phát lệnh gọi quân dự bị bàn giao cho e210/f305 huấn
luyện.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho cán bộ, cũng cố vật chất, mô hình
học cụ thao trường huấn luyện giai đoạn 2 năm 2020; tổ chức Hội nghị sơ kết rút
kinh nghiệm huấn luyện và chấp hành kỷ luật, pháp luật an toàn Quân đội giai đoạn
1 năm 2020; xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu tháng 8; tổ chức huấn luyện
cho tự vệ khối cơ quan, ban, ngành của huyện.
Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch bố trí quốc
phòng kết hợp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.
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 liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện
tiếp tục diễn biến phức tạp; phát hiện 04 vụ/30 cây muồn bị chặt hạ, 12 vụ/197
cây muồng bị cắt ngọn, Công an huyện đã hướng dẫn Công ty cổ phần cà phê
Thắng Lợi lập biên bản ghi nhận sự việc, tuy nhiên xảy ra 1 vụ, 25 người kéo
đến tập trung trong quá trình công ty lập biên bản; 01 vụ xây dựng nhà trái phép
nghi biến tướng để sinh hoạt tôn giáo tại xã Ea Uy; 01 cây thánh giá gắn trên
tường nhà kho của 01 hộ dân tại xã Vụ Bổn; 01 đối tượng có hành vi phát thẻ có
in nội dung liên quan đến Pháp luân công tại 01 đám ma ở TDP 3, thị trấn
Phước An.
Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội: đã nghi nhận 06 vụ xâm phạm
trật tự xã hội, thiệt hại tài sản khoảng 12.650.000 đồng, gồm: Cướp giật tài sản
01 vụ, trộm cắp tài sản 02 vụ, cố ý gây thương tích 01 vụ, đánh bạc 01 vụ, hiếp
dâm người dưới 16 tuổi 01 vụ.
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Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: phát hiện 03 vụ, 03 cá nhân vi
phạm các quy định trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên; phát hiện 01 vụ, 02
đối tượng vi phạm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực kinh tế..
Công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông: tổ chức 88 ca tuần tra kiểm
soát, phát hiện lập biên bản 428 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ
(trong đó có 29 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn), ra quyết định xử phạt vi
phạm hành chính 429 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 622.100.000 đồng;
Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, làm chết 01 người, hư hỏng 02 phương tiện các loại,
thiệt hại tài sản khoảng 20.000.000 đồng; xảy ra 01 vụ tự tử, làm 01 người chết.
II. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp
- Trồng trọt:
+ Cây trồng ngắn ngày: Toàn huyện đã gieo trồng được 20.079,3 ha/KH
19.904 ha, đạt 100,9% so với kế hoạch. Cụ thể: Lúa 8.518,3 ha/KH 8.464 ha, đạt
100,6%; Ngô 6.319 ha/KH 6.294 ha, đạt 100,4%; các loại cây trồng khác 5.242
ha/ KH 5.146 ha, đạt 101,8%. Các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; qua
kiểm tra tại các cánh đồng cây lúa sinh trưởng triển phát triển tốt, nhân dân đang
tích cực thăm đồng và chăm sóc; cây ngô đang vào thời kỳ trổ bông, chắc hạt; các
loại đậu, đỗ đang vào giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch.
+ Cây trồng lâu năm: Toàn bộ diện tích cà phê trên địa bàn huyện sinh
trưởng, phát triển tốt, quả cà phê đang vào giai đoạn tạo nhân; các vườn cây ăn
quả trên địa bàn huyện như cây sầu riêng, bơ, quả đang vào giai đoạn trưởng
thành, tạo múi, người dân đang tích cực chăm sóc vườn cây để cho năng suất và
chất lượng quả tốt.
- Chăn nuôi, thú y: Đã hoàn tất công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long
móng trên đàn gia súc đợt 1/2020. Công tác tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng,
vắc xin tam liên Lở mồm long móng vụ 1/2020 trên đàn gia súc, hiện nay đã
triển khai được 70% theo Kế hoạch. Hướng dẫn các địa phương tổ chức chăn
nuôi an toàn dịch bệnh, áp dụng triệt để các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học
để phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc nhằm nâng cao hiệu quả trong chăn
nuôi.
Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1/2020 cụ thể như: Tổ ng
vê ̣ sinh, tiêu đô ̣c, khử trùng khu vực chăn nuôi , chuồ ng tra ̣i du ̣ng cu ̣, môi trường
trong chăn nuôi. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để đôn đốc, hướng dẫn,
hỗ trợ các địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Đẩy mạnh tái đàn và tăng đàn
lợn tại những nơi đáp ứng đủ điều kiện về an toàn dịch bệnh.
- Lâm nghiệp: Phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tiến hành triển
khai công tác chuẩn bị trồng cây phân tán năm 2020 từ nguồn vốn Quỹ Bảo vệ
và Phát triển rừng năm 2020.
- Công tác thủy lợi: Hiện nay nguồn nước từ các hồ đập, công trình thủy
lợi để sản xuất vụ Hè Thu 2020 đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất.
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2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
Giá vật liệu xây dựng không có biến động; khối lượng vật liệu xây dựng
sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. 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
Tăng cường công tác rà soát, quản lý trong sản xuất, lưu thông sản phẩm
rượu trên thị trường. Kiểm tra các hoạt động dịch vụ, đánh giá và 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.
Tình hình vận tải hàng hoá và hành khách trong tháng đảm bảo lưu thông
thuận lợi; các doanh nghiệp tổ chức phục vụ đủ cho nhu cầu hàng hoá và hành
khách của nhân dân, các tuyến lưu thông trong và ngoài tỉnh đảm bảo an toàn
thông suốt.
4. Xây dựng – Quy hoạch
- Xây dựng: 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 12 công trình nhà ở dân dụng và 03 công trình khác, 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. Thẩm định báo cáo kinh tế kỷ thuật, thiết kế bản vẻ thi công và
dự toán 12 hồ sơ côn trình dân dụng, tổng giá trị 3.860 triệu đồng.
- Giao thông: 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; thẩm định báo cáo kinh tế kỷ thuật, thiết kế bản
vẻ thi công và dự toán 13 hồ sơ côn trình giao thông, tổng giá trị 41.256 triệu
đồng.
- Quy hoạch: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng điều chỉnh quy hoạch
chung xây dựng thị trấn Phước An (điều chỉnh chùa Phước Thăng); Sở Xây
dựng góp quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa An.
5. Thực hiện dự toán ngân sách
- Thu ngân sách ước 7.419 triệu đồng (luỹ kế 07 tháng là 63.975 triệu đồng;
so với dự toán tỉnh giao 63.975/KH 157.700 triệu đồng, đạt 40,57%; so với HĐND
huyện giao 63.975/KH 177.700 triệu đồng, đạt 36%)1.
- Chi ngân sách ước 91.760 triệu đồng (luỹ kế 07 tháng là 608.784 triệu
đồng; so với dự toán tỉnh giao 608.784/KH 978.623 triệu đồng, đạt 62,21%; so với
HĐND huyện giao 608.784/KH 1.043.468 triệu đồng, đạt 58,34%)2.
1

Trong đó: Thu thuế, phí, lệ phí 5.129 triệu đồng (luỹ kế 07 tháng là 50.004 triệu đồng; so với tỉnh giao
50.004/KH 106.000 triệu đồng, đạt 47,17%; so với HĐND huyện giao 50.004/KH 106.000 triệu đồng, đạt 47,17% kế
hoạch); thu biện pháp tài chính 2.108 triệu đồng (luỹ kế 07 tháng là 13.113triệu đồng; so với tỉnh giao 13.113/KH
51.700 triệu đồng, đạt 25,36%; so với HĐND huyện giao 13.113/KH 71.700 triệu đồng, đạt 18,29% kế hoạch; thu
quản lý qua ngân sách 182 triệu đồng (luỹ kế 07 tháng thu quản lý quan ngân sách 858 triệu đồng).
2
Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản 3.700 triệu đồng (lũy kế 07 tháng là 66.685 triệu đồng; so với
tỉnh giao 66.685/KH 36.000 triệu đồng, đạt 185,24%; so với HĐND huyện giao 66.685/KH 86.845 triệu đồng, đạt
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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 63 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng
nông nghiệp sang đất ở với diện tích 10.688 m2 đối với hộ gia đình, cá nhân.
Thẩm tra, cấp 64 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
trên địa bàn huyện. Tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng đất 75 lô đất tại khu đô
thị Đông Bắc, thị trấn Phước An.
Tiếp nhận 1.062 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 713 hồ sơ đất đai3. Tiếp nhận và giải quyết 569 hồ
sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 575 hồ sơ đăng
ký xóa thế chấp; 22 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký thế chấp.
8. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
- Chính sách về dân tộc: Đôn đốc các xã: Ea Hiu, Ea Yiêng, Ea Uy, Tân
Tiế n, Vụ Bổn, Krông Búk và xã Ea Phê triển khai thực hiện các danh mục công
trình và giải ngân nguồn vốn đã được giao năm 2020 theo Chương triǹ h 135;
Đưa đón 05 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham
quan ngoài tỉnh do Ban dân tộc tỉnh tổ chức.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Toàn huyện có 10 xã đạt 19 tiêu
4
chí ; 01 xã đạt 18 tiêu chí5; 01 xã đạt 10-14 tiêu chí6; 03 xã đạt 5-9 tiêu chí7.
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.
Tổ chức lễ tổng kết 10 năm xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; Lễ công bố xã Ea Knuếc đạt chuẩn
nông thôn mới. Triển khai mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuổi giá trị,
thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020.

76,79% kế hoạch); chi thường xuyên 64.561 triệu đồng (lũy kế 07 tháng là 454.360 triệu đồng; so với tỉnh giao
454.360/KH 797.122 triệu đồng, đạt 57%; so với HĐND huyện giao 454.360/KH 797.122 triệu đồng, đạt 57% kế
hoạch);chi thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 20.000 triệu đồng (lũy kế 07 tháng là 84.240 triệu đồng; so với tỉnh
giao 84.240/KH 127.898 triệu đồng, đạt 65,86%; so với HĐND huyện giao 84.240/KH 127.898 triệu đồng, đạt
65,86% KH); chi dự phòng ngân sách 3.499 triệu đồng (luỹ kế 7 tháng 3.499 triệu đồng).
3
Trong đó: Cấp mới: 02 hồ sơ; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho,..: 187 hồ sơ; đăng ký biến động đất
đai: 270 hồ sơ; cung cấp trích lục: 251 hồ sơ; cung cấp thông tin: 03 hồ sơ.
4
Gồm các xã: Ea Kly, Hòa Đông, Ea Kênh, Hòa An, Ea Kuăng, Ea Phê, Ea Yông, Hòa Tiến, Tân tiến và
Ea Knuếc;
5
xã Krông Buk
6
xã Ea Uy
7
xã Vụ Bổn, Ea Yiêng, Ea Hiu
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III. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. Công tác Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo các trường làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; khen thưởng
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020.
Kiểm tra công tác trực hè; công tác tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất; công
tác tuyển sinh; công tác mở lớp phổ cập; tình hình hoạt động tại các trung tâm
học tập cộng đồng xã, thị trấn. Xây dựng Kế hoạch, lịch bồi dưỡng chính trị hè
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 Covid -19, dịch bệnh Bạch Hầu đề xuất các
biện pháp phòng chống dịch kịp thời.
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; 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.
Thành lập đoàn 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.
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. Tuyên truyền Ngày dân số thế giới 11/7; Đại hội thi đua yêu nước; 73
năm Ngày Thương binh Liệt sỹ...
Duy trì tốt hoạt động thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở. Tổ chức các
môn thể thao và hội thi văn nghệ trong lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới xã
Ea Knuếc.
Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng chữ ký số cho kế toán UBND các
xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị và các trường học thuộc huyện.
4. Chính sách an sinh xã hội
Điều chỉnh tăng, giảm, cấp chế độ tháng 7 năm 2020 cho đối tượng chính
sách người có công và đối tượng Bảo trợ xã hội với tổng số tiền: 5.345.402.000
đồng. Bàn giao 1 nhà tình nghĩa cho người có công tại xã Ea Knuêc, hỗ trợ 1 mô
hình chăn nuôi bò cho người có công tại xã Vụ Bổn.
Phối hợp Sở Lao động TB - XH tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ công
tác chính sách Người có công tại cụm xã Ea Phê và cụm thị trấn Phước An có
300 lượt người tham gia, tặng 1 mô hình chăn nuôi bò cho người có công là hộ
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nghèo. Phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh tổ chức phiên giao
dịch việc làm tại cụm xã Ea Knuêc và cụm xã Ea Phê, có 500 lượt người tham
gia. Tập huấn điều tra cung cầu lao động trên địa bàn huyện cho cán bộ cấp xã
và thôn, buôn, tổ dân phố, có 323 người tham gia.
Phối hợp với Bưu điện huyện cấp tiền hỗ trợ 5.553 đối tượng bảo trợ xã
hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, số tiền 8.305.000.000 đồng; đã chi hỗ trợ hộ
nghèo, hộ cận nghèo cho 4 xã với 6.760 gặp khẩu khó khăn do đại dịch Covid19, số tiền 5.065.950.000 đồng.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8/2020
I. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
1. Công tác xây dựng chính quyền
Giải quyết một số công tác tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền;
cũng cố lại các chức danh cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện theo quy
định sau khi đại hội Đảng cấp xã hoàn thành. Tiếp tục giải quyết các nhu cầu về
tín ngưỡng, tôn giáo theo luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/NĐ-CP
ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định; nắm bắt và vận động, xem xét, xử lý
đạo lạ, tà đạo và việc truyền đạo trái phép. Cũng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo cải
cách hành chính huyện; sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm
2020 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.
2. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Tiếp tục triển khai theo kế hoạch Thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt.
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.
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện và giải quyết đơn
thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kịp thời.
Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai công tác
phòng, chống tham nhũng năm 2020.
3. Tư pháp
Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát xử lý hệ thống hoá văn bản quy phạm
pháp luật năm 2020 trên địa bàn các xã, thị trấn theo kế hoạch; Tiếp tục triển kế
hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 theo chỉ đạo của cấp
trên.
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.
4. Quốc phòng, quân sự
Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực tác chiến và lực lượng trực chiến
từ Ban chỉ huy quân sự huyện đến các đơn vị cơ sở; tổ chức sẵn sàng chiến đấu
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bảo vệ Đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo quân báo – trinh sát phối hợp với các lực
lượng chức năng bám nắm địa bàn thôn, buôn trọng điểm, bảo đảm an ninh
chính trị - trật tự an toàn xã hội.
Tổ chức trực ban 24/24, chủ động phòng ngừa với các sự cố thiên tai, cứu
hộ, cứu nạn, sập đổ công trình, giông lốc, mưa đá; kiểm tra công tác quân sự,
quốc phòng tại các xã, thị trấn. Triển khai nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây
dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm huấn luyện tháng 8 theo nội dung
kế hoạch.
Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 1422/CT-BCH ngày
11/6/2020 của Bộ CHQS tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đất quốc
phòng, đất quy hoạch quốc phòng, công trình quốc phòng và khu quân sự trong
lực lượng vũ trang huyện.
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.
II. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp
- Trồng trọt: Thường xuyên thăm đồng, kiểm tra tình hình sinh trưởng, sâu
bệnh hại cây trồng, đề xuất các biện pháp xử lý. Triển khai Kế hoạch gieo trồng vụ
Thu Đông năm 2020 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.
- Chăn nuôi, thú y: Tăng cường tổ chức kiểm tra, xác nhận điều kiện nuôi
tái đàn lợn theo quy định; giám sát, phát hiện kịp thời sự xuất hiện dịch, kiên
quyết xử lý theo Luật Thú y, tăng cường các biện pháp tiêu độc khử trùng.
Khuyến khích hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư các dự án
chăn nuôi lợn quy mô lớn triên địa bàn
- Lâm nghiệp: Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị trồng cây phân tán
năm 2020.
- Công tác Thủy lợi: Kiểm tra các hệ thống hồ đập, nạo vét, sửa chữa
nhằm tăng dung lượng chứa của các hồ đập để phục vụ tốt cho sản xuất. Tiếp tục
thực hiện công tác thu thập, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá Nước sạch
nông thôn năm 2020.
2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
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. Kiểm tra các hoạt động dịch vụ, đánh giá và có 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.
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
Hướng dẫn các chủ đầu tư trong công tác quản lý chất lượng công trình.
Tăng cường công tác quản lý quy hoạch theo phê duyệt nông thôn mới các xã và
quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các đô thị trong địa bàn thị trấn Phước An;
lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên xã Ea Phê, hoàn thiện các thủ tục
pháp lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo các xã rà soát quy hoạch
nông thôn mới, đề xuất điều chỉnh quy hoạch tổng thể theo định kỳ.
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.
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
Tiếp tục tô chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 75 lô đất tại Khu đô thị
Đông – Bắc, thị trấn Phước An.
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 quyền sử dụng đất, 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.
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. Xác nhận đăng ký kế hoạch
bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.
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8. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
- Chính sách dân tộc: Tiế p tu ̣c đôn đố c việc triển khai thực hiện vốn hỗ trợ
phát triển sản xuất và danh mục duy tu bảo dưỡng Chương trình 135 năm 2020
tại các xã chưa triển khai thực hiện kế hoạch vốn đã giao; khảo sát tại xã Ea Uy
để xin chủ trương san ủi, phục hóa, xây dựng cánh đồ ng ruô ̣ng 20,5ha lúa nước;
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: 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.
III. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. Công tác Giáo dục và Đào tạo
Triển khai thực hiện và hoàn thành công tác tuyển sinh năm học 2020 –
2021. Chỉ đạo các trường về công tác trả phép hè 2020; tập trung cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh vệ sinh phong quan trường lớp, chuẩn bị cho năm
học; thực hiện đúng kế hoạch thời gian của năm học 2020 – 2021.
Ban hành Quyết định nâng lương đợt I năm 2020 cho cán bộ, giáo viên,
nhân viên ngành giáo dục. Hoàn thành cấp chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bậc
THCS năm học 2019 - 2020.
Kiểm tra công tác trực hè, công tác tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất, công
tác tuyển sinh, công tác mở lớp phổ cập, kiểm tra tình hình hoạt động tại các
trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn. Triển khai bồi dưỡng chính trị hè cho
các đơn vị trường học tại 14 cụm; công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên đầu năm học.
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 các ổ dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh Bạch Hầu đề xuất
các biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời trên địa bàn huyện.
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. 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.
3. Văn hóa - Thể thao và Thông tin tuyên truyền
Đẩy mạnh công tác uyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám
(19/8/1945-19/8/2020).
Duy trì các hoạt động văn hoá, văn nghệ - thể dục, thể thao từ huyện đến
cơ sở. Tổ chức giải bóng đá nhi đồng hè 2020; Ngày hội Văn hóa, Thể thao các
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dân tộc. Đăng cai tổ chức giải Karatedo toàn tỉnh Đắk Lăk và thành lập đoàn
VĐV tham dự giải Taekwondo tại huyện Ea H’leo. Xây dựng Kế hoạch tổ chức
các lớp năng khiếu hè cho các cháu thanh thiếu nhi tại trung tâm huyện và các
xã, thị trấn.
4. Chính sách an sinh xã hội
Điều chỉnh tăng, giảm, cấp chế độ tháng 8 năm 2020 cho đối tượng chính
sách người có công và đối tượng Bảo trợ xã hội. Tổ chức Hội nghị tổng kết công
tác giảm nghèo 5 năm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện; hội nghị tập
huấn các văn bản bảo trợ xã hội cho Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và
Hội đồng xác định trợ cấp xã hội cho các xã, thị trấn.
Phối hợp với Bưu điện huyện tiếp tục cấp tiền hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận
nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho 4.339 khẩu, với số tiền
3.254.250.000 đồng. Tiếp tục rà soát và xác định lập danh sách hộ nghèo, hộ cận
nghèo, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động đề nghị hỗ trợ theo Nghị
quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh tổ chức hội thảo tư
vấn công tác việc làm.
Trên đây là báo cáo công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm
2020 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh;
- Sở KH-ĐT tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

Đinh Xuân Diệu
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