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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 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 5/2020
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp
- Trồng trọt:
+ Cây trồng ngắn ngày: Trên địa bàn huyện đã có 7.681,8 ha/7.681,8 ha
cây trồng các loại đã cho thu hoạch, đạt 100%. Cụ thể như sau: Lúa 6.156
ha/KH 6.156 ha, đạt 100%; Ngô 591 ha/KH 591ha, đạt 100%; các loại cây trồng
khác 912 ha/ KH 912 ha đạt 100%. Năng xuất lúa vụ Đông xuân năm 2020 ước
đạt 75 tạ/ha, năng xuất ngô đạt 67 tạ/ha; sản lượng lương thực vụ Đông xuân
ước đạt 50.130 tấn, trong đó: Lúa 46.170 tấn; Ngô 3.960 tấn.
+ Cây trồng lâu năm: Cây cà phê hiện đang trong giai đoạn, tưới nước
chăm sóc vườn cây, tạo dinh dưỡng cho cây phát triển quả; cây sầu riêng đang
giai đoạn chăm sóc, tưới nước, bón phân tạo sức cho cho vườn cây nuôi quả.
- Chăn nuôi, thú y: Xuất hiện một số bệnh lẻ tẻ gia súc, gia cầm đã được
Ban chăn nuôi Thú y xã kết hợp với chủ hộ chăn nuôi điều trị khỏi. Đã hoàn tất
công tác tiêm phòng vắc xin dại chó mèo năm 2020 (3.700 liều) trên toàn địa
bàn huyện, đạt 100% chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao; công tác tiêm phòng Lở
mồm long móng vụ 1/2020 trên đàn gia súc hiện nay đã triển khai được 5.500
liều/KH 15.500 liều, đạt 32,26% kế hoạch.
Triển khai việc kê khai hoạt động chăn nuôi đến các tổ chức, cá nhân có
hoạt động chăn nuôi trên địa bàn quản lý theo Luật Chăn nuôi trên địa bàn
huyện; kiểm tra vị trí dự án chăn nuôi heo, quy mô trang trại 1.200 con/lứa tại
buôn Ea Đray, xã Tân Tiến.
- Lâm nghiệp: Tiếp tục theo dõi, đôn đôc công tác phòng chống cháy rừng
mùa khô trên địa bàn huyện.
- 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 nhằm phục vụ tưới cho Hè thu năm 2020.
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 07 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.
Thẩm định báo cáo kinh tế kỷ thuật, thiết kế bản vẻ thi công và dự toán 15 hồ sơ
côn trình dân dụng, tổng giá trị 9.620.567.000 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 48 hồ sơ côn trình giao thông, tổng giá trị 46.989.643.744
đồng.
- Quy hoạch: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 điểm dân cư
nông thôn xã Ea Kênh; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chợ Ea Kênh; phê duyệt đề
cương nhiệm vụ và dự toán quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa
An.
5. Thực hiện dự toán ngân sách
- Thu ngân sách ước 4.457 triệu đồng (luỹ kế 05 tháng là 39.128 triệu đồng;
so với dự toán tỉnh giao 39.128/KH 157.700 triệu đồng, đạt 24,81%; so với HĐND
huyện giao 39.128/KH 177.700 triệu đồng, đạt 22,02%)1.
- Chi ngân sách ước 62.473 triệu đồng (luỹ kế 05 tháng là 387.844 triệu
đồng; so với dự toán tỉnh giao 387.844/KH 978.623 triệu đồng, đạt 39,63%; so với
HĐND huyện giao 387.844/KH 1.043.468 triệu đồng, đạt 37,17%)2.
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Trong đó: Thu thuế, phí, lệ phí 3.136 triệu đồng (luỹ kế 05 tháng là 33.006 triệu đồng; so với tỉnh giao
33.006/KH 106.000 triệu đồng, đạt 31,14%; so với HĐND huyện giao 33.006/KH 106.000 triệu đồng, đạt 31,14% kế
hoạch); thu biện pháp tài chính 1.316 triệu đồng (luỹ kế 05 tháng là 5.770 triệu đồng; so với tỉnh giao 5.770/KH
51.700 triệu đồng, đạt 11,16%; so với HĐND huyện giao 5.770/KH 71.700 triệu đồng, đạt 8,05% kế hoạch; thu quản
lý qua ngân sách 5 triệu đồng (luỹ kế 05 tháng thu quản lý quan ngân sách 352 triệu đồng).
2
Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản 1.100 triệu đồng (lũy kế 05 tháng là 32.188 triệu đồng; so với
tỉnh giao 32.188/KH 36.000 triệu đồng, đạt 89,41%; so với HĐND huyện giao 32.188/KH 86.845 triệu đồng, đạt
37,06% kế hoạch); chi thường xuyên 61.373 triệu đồng (lũy kế 05 tháng là 321.416 triệu đồng; so với tỉnh giao
321.416/KH 797.122 triệu đồng, đạt 40,32%; so với HĐND huyện giao 321.416/KH 797.122 triệu đồng, đạt 40,32%
kế hoạch);chi thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 0 triệu đồng (lũy kế 05 tháng là 34.240 triệu đồng; so với tỉnh giao
34.240/KH 127.898 triệu đồng, đạt 26,77%; so với HĐND huyện giao 34.240/KH 127.898 triệu đồng, đạt 26,77%
KH).
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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 72 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng
nông nghiệp sang đất ở với diện tích 11.896,4 m2 đối với hộ gia đình, cá nhân.
Ban hành văn bản xác định mục đích sử dụng, hiện trạng sử dụng đất đối với
diện tích 197.527 m2 Công ty TNHH Thanh Trang xin thuê đất đầu tư dự án
trang trại chăn nuôi heo tại xã Vụ Bổn. Ban hành Quyết định phê duyệt hệ số
điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực
hiện dự án Hồ chứa nước buôn Jung, xã Ea Yông; dự án Cầu dân sinh đi thôn
14, xã Ea Uy.
Tiếp nhận 793 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 463 hồ sơ đất đai3. Tiếp nhận và giải quyết 450 hồ
sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 428 hồ sơ đăng
ký xóa thế chấp; 19 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 năm 2020 theo Chương triǹ h 135 theo đúng nội dung mà UBND tỉnh phê
duyệt; thăm hỏi ốm đau cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu
số tại xã Vụ Bổn theo Quyết định số 12/QĐ-TTg; thăm hỏi hộ gia đình gặp khó
khăn tại xã Ea Hiu.
- 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
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 trường học thi đua lập thành tích chào mừng ngày
ngày thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5; ngày chiến thắng
Điện Biên Phủ 7/5 và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3

Trong đó: Cấp mới: 0 hồ sơ; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho,..: 96 hồ sơ; đăng ký biến động đất đai:
186 hồ sơ; cung cấp trích lục: 175 hồ sơ; cung cấp thông tin: 06 hồ sơ.
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Thẩm định nâng lương, thâm niên cho cán bộ, giáo viên và nhân viên đợt
1/2020. Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt mọi điều kiện khi học sinh đi học lại;
các trường học thực hiện đúng khung thời gian chương trình dạy và học mới của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Triển khai cuộc thi sáng tạo trẻ cho Thanh thiếu nhi, nhi đồng huyện; Ban
hành Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021; tham gia Cuộc thi ATGT cho nụ
cười trẻ thơ cấp tỉnh năm 2020.
Thành lập đoàn Kiểm tra liên ngành về việc kiểm tra các trung tâm Ngoại
ngữ, tin học trên địa bàn huyện. Hướng dẫn rà soát việc lựa chọn và đăng ký
SGK lớp 1 năm học 2020-2021; kiểm tra kiểm định chất lượng giáo dục, công
nhận lại trường chuẩn quốc gia trường THCS Hòa Đông.
2. Công tác Y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân
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.
Chỉ đạo công tác vệ sinh phòng bệnh trên địa bàn huyện đặc biệt chú
trọng giám sát theo dõi dịch bệnh Covid -19, đề xuất các biện pháp phòng chống
dịch kịp thời. Theo dõi các trường hợp về tình hình dịch Covid-19: Số trường
hợp cách ly tập trung: 14 (Hết cách ly 14); số trường hợp cách ly tại nhà: 80
(Hết cách ly 80).
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 chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền và phòng, chống dịch Covid 19...
Duy trì tốt hoạt động thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở. Khảo sát, kiểm
kê các di sản văn hóa phi vật thể tại các buôn trên địa bàn huyện.
4. Chính sách an sinh xã hội
Thực hiện rà soát và hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQCP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19 đã hỗ trợ 60 người bán vé số lẻ với số tiền
27.000.000đ; hỗ trợ 1.186 đối tượng người có công hưởng trợ cấp hàng tháng
với số tiền 1.775.000.000 đồng.
Hỗ trợ làm 9 nhà cho người có công khó khăn về nhà ở từ nguồn “Quỹ
đền ơn đáp nghĩa” trong đó 4 xây mới; 5 sửa chữa. Tổng hợp thống kê lao động
trong độ tuổi ngành nông, lâm, thủy sản được đào tạo nghề nông nghiệp; tổng
4

hợp, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng do ngành lao động
quản lý. Kiểm tra mô hình giảm nghèo tại các xã, thị trấn; Tổng hợp hồ sơ trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi đề nghị Quỹ bảo trợ trẻ em tăng xe
đạp. Triển khai hỗ trợ xây dựng 80 nhà vệ sinh cho hộ nghèo tại 3 xã: Hòa An,
Ea Knuêc, Ea yông.
III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
1. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Đã ban hành kết luận 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 luận đoàn thanh tra trách nhiệm tại UBND xã Ea
Knuêc.
- Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã tiếp nhậ và đang
xử lý đơn thư tố cáo: 01 đơn/01 vụ.
- Ban hành Chương trình hành động về công tác Phòng, chống tham
nhũng năm 2020. 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
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 17 trường hợp; đã cấp chứng thực
bản sao từ bản chính 60 trường hợp, 63 bản sao.
3. Công tác xây dựng chính quyền
Tiếp tục Cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên
chức. Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn huyện.
Tổng hợp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong
công tác phòng chống dịch bênh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn
huyện; khen thưởng, khen thưởng cho các đơn vị đã có thành tích tiêu biểu trong
phong trào học tập suốt đời đối với gia đình, dòng họ, cộng đồng trên địa bàn huyện
Krông Pắc giai đoạn 2016 – 2020.
Công tác Tôn giáo: Đã giải quyết xong các vấn đề liên quan đến tôn giáo
về xây dựng đối với buôn Ea Oh, xã Krông Búk.
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4. Quốc phòng, quân sự
Ban hành Kế hoạch diễn tập động viên năm 2020; hướng dẫn đăng ký nghĩa
vụ quân sự và tổ chức khám sức khoẻ tuyên sinh quân sự năm 2020; xây dựng kế
hoạch phòng thủ dân sự huyện. Duy trì nghiêm trực chỉ huy, trực ban, lực lượng trực
chiến từ cơ quan đến đơn vị cơ sở; tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu cao điểm bảo vệ
kỷ niệm ngày giải phòng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động
01/5, kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh 19/5 và bảo vệ Đại hội Đảng các cấp. Gắn việc trực sẵn sàn chiến đấu với thực
hiện công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương; tiếp tục triển khai công tác phòng,
chống Covid-19.
Triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và huấn luyện các đối tượng theo kế
hoạch. Xây dựng kế hoạch “Năm kỷ luật, kỷ cương” trong Quân đội; kế hoạch mở
rộng lực lượng dân quân tự vệ tác chiến bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Làm tốt công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh các bộ dân quân tự vệ theo
đúng quy định. Tổ chức đăng ký tuyển sinh và khám sức khỏe tuyên sinh quân sự thi
vào các trường Quân đội năm 2020; đăng ký độ tuổi 17, độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ
và nữ chuyên môn kỷ thuật cần cho Quân đội.
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 trên địa bàn huyện tiếp tục diễn biến
phức tạp; xảy ra 02 đợt/14 lượt dân ở xã Ea Yông tập trung tại trụ sở tiếp công
dân của UBND tỉnh để gửi đơn kiến nghị liên quan giữa người dân và Công ty
Cổ phần cà phê Phước An; các hộ dân nhận khoán tiếp tục soạn thảo đơn, tập
trung để bàn bạc và tập hợp đơn của từng hộ gửi lên TAND huyện mục đích
kiện để Thanh tra Chính phủ tiến hành vào cuộc thanh tra Công ty cà phê Thắng
Lợi; một số hoạt động chuẩn bị xây nhà, công trình phụ trợ để phục vụ cho việc
sinh hoạt tôn giáo chưa thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật như:
Niệm Phật đường Phước Nguyên (xã Hòa Đông), Chùa Phước Tịnh (xã Krông
Búk), …
Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội: đã nghi nhận 02 vụ xâm phạm
trật tự xã hội, làm bị thương 01 người, gồm: cố ý gây thương tích 01 vụ, đánh
bạc 01 vụ.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: phát hiện 16 vụ, 16 cá nhân vi
phạm các quy định trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên; phát hiện, bắt giữ 01
vụ, 01 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 2,9057g thuốc phiện.
Công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông: tổ chức 108 ca tuần tra kiểm
soát, phát hiện 462 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (trong đó có
26 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn), ra quyết định xử phạt vi phạm hành
chính 389 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 332.750.000đ; Xảy ra 03 vụ tai
nạn giao thông, làm chết 03 người, bị thương 02 người, thiệt hại tài sản khoảng
10.000.000 đồng; xảy ra 02 vụ tự tử, làm 02 người chết.
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B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2020
I. 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. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè
thu 2020 đảm bảo diện tích gieo trồng theo Kế hoạch.
- Chăn nuôi, thú y: Tiếp tục theo dõi công tác tiêm phòng vaccine vụ mùa
và vaccine LMLM đợt 1/2020 cho đàn gia súc trên địa bàn toàn huyện; tăng
cường công tác kiểm dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đề xuất các biện pháp xử lý
kịp thời.
- Lâm nghiệp: Tiếp tục theo dõi sự phát triển cây phân tán trồng trên đất
công cộng của các đơn vị; tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng
mùa khô năm 2020 tại các đơn vị có rừng.
- 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, phòng
hạn cục bộ ở giai đoạn đầu vụ Hè thu 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.
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
Rà soát quy hoạch tổng thể của huyện, lập danh mục quy hoạch và điều
chỉnh quy hoạch xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của
huyện nói chung và của từng xã nói riêng. 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.
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
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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
Tổ 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; xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.
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: 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;
tiế p 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 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
Xây dựng kế hoạch sáp nhập các đơn vị trường học đợt 2 năm học 20192020 và kế hoạch sáp nhập năm học 2020-2021.
Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020; chỉ đạo các
trường tổng hợp kết quả Bồi dưỡng thường xuyên; công nhận trường học an
toàn, phòng chống tai nạn thương tích năm học 2019-2020; tiến hành phúc tra
thi đua các danh hiệu năm học 2019-2020.
- Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn giáo viên; xét nâng
lương đợt I năm 2020 cho cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục.
8

2. Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân
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.
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, đề xuất các biện pháp phòng
chống dịch bệnh kịp thời trên địa bàn huyện.
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
Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi
thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2020).
Tổ chức giải bóng bàn, cầu lông huyện Krông Pắc năm 2020 chào mừng
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 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 6 năm 2020 cho đối tượng chính
sách người có công và đối tượng Bảo trợ xã hội.
Phối hợp với Bưu điện huyện cấp tiền hỗ trợ 5.553 đối tượng bảo trợ xã
hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với số
tiền 8.305.000.000 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. Tập huấn điều tra cung cầu lao động; công tác chính sách
người có công; công tác bảo trợ xã hội. Triển khai tháng hành động vì trẻ em và
ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 2020
III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
1. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Triển khai theo kế hoạch Thanh tra năm 2020 đã được phê. 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.
Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai công tác
phòng, chống tham nhũng năm 2020.
2. 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
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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.
3. 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 chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành luật tín ngưỡng, tôn giáo.
4. Quốc phòng, quân sự
Tổ chức 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 theo quy định; tổ
chức sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ Quân sự tỉnh,
tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Chỉ đạo quân báo – trinh sát phối hợp với các lực lượng chức năng bám
nắm địa bàn thôn, buôn trọng điểm; tổ chức huấn luyện các cụm dân quân tự vệ
theo đúng nội dung, chương trình và thời gian huấn luyện bảo đảm quân số tham
gia 100% kế hoạch.
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 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 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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