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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 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2020
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11/2020
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: Thực hiện quy trình
giới thiệu nhân sự, bổ nhiệm mới chức danh hiệu trưởng 7 trường1; bổ nhiệm lại
33 cán bộ quản lý trường học; kéo dài thời gian bổ nhiệm 02 cán bộ quản lý
trường học; bổ nhiệm lại và điều động 01 cán bộ quản lý trường học. Xử lý kỷ
luật Đảng đối với Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Sao Mai. Ban hành Quyết định
phân công nhiệm vụ các thành viên ủy ban nhân dân huyện; quyết định điều
động giáo viên, nhân viên từ trường thừa đến trường thiếu.
Công tác khen thưởng: Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích thực
hiện nhiệm vụ quản lý an ninh trật tự và kinh doanh, mua, bán nông sản (Sầu
riêng) năm 2020 trên địa bàn.
Công tác Tôn giáo: Giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo; tổng hợp
báo cáo công tác tôn giáo năm 2020.
2. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Đang triển khai đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp
luật về tham mưu cho UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và
chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện đối với Phòng Tài nguyên và
Môi trường; Ban hành kết luận đoàn thanh tra Kinh tế - xã hội tại trường MG
Ngọc Lan, trường PTDT Nội trú huyện.
- Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: tiếp công dân đột
xuất: 01 lượt/01 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
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TH Quang Trung, TH Lê Lợi, THCS Tháng 10, THCS Nguyễn Viết Xuân, THCS Ea Uy, THCS Ngô
Mây, THCS Vụ Bổn

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
Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hộ tịch nhất là số
hóa sổ hộ tịch nhằm từng bước xây dựng và tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ
tịch điện tử toàn quốc.
Trong tháng đã cải chính hộ tịch cho 35 trường hợp; đã cấp chứng thực
bản sao từ bản chính 47 trường hợp, 56 bản sao.
4. Quốc phòng, quân sự
Tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn trên địa bàn trong thời gian
diễn ra Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (đợt 2); triển
khai lực lượng quân báo nắm tình hình hoạt động chống phá của các đối tượng phản
động, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.
Hoàn chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ huyện, trình Thủ trưởng Bộ CHQS
tỉnh phê chuẩn; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng
Ban CHQS 16 xã, thịt trấn; tiếp tục điều chuyển vũ khí, đạn cho lực lượng Dân quân
tự vệ ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên theo hướng dẫn của cấp trên;
kiện toàn, bổ sung cán bộ thôn, buôn đội trưởng.
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, xảy ra 02 đợt/300 người khiếu kiện tập trung tại Tòa
án nhân dân huyện và bưu điện huyện để gửi đơn xin hoãn xét xử vụ khiếu kiện
tại Công ty CP Thắng Lợi; 01vụ/100 người tập trung cản trở lực lượng chức
năng làm việc về vụ cắt cây muồng đen xảy ra tại lô nhận khoán của hộ dân tại
thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông; 01 hộ dân tự ý trồng cây sầu riêng trên diện
tích đất do UBND huyện quản lý tại thôn Thanh Xuân và Thanh Bình, xã Ea
Kênh. Phát hiện 01 hộ dân tự ý làm nhà gỗ trái phép trên diện tích đất thuộc dự
án tái định canh định cư cho người dân tộc Mông, xã Vụ Bổn.
Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội: Đã nghi nhận 08 vụ xâm phạm
trật tự xã hội, làm bị thương 06 người, thiệt hại tài sản khoảng 12,5 triệu đồng,
gồm: Trộm cắp tài sản 01 vụ, hiếp dâm dưới 16 tuổi 01 vụ, hủy hoại tài sản 01
vụ, cố ý gây thương tích 05 vụ.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: Phát hiện 11 vụ, 11 đối tượng vi
phạm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực kinh tế; 03 vụ, 03 đối tượng vi phạm
các quy định của pháp luật trên lĩnh vực môi trường.
Công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông: Tổ chức 128 ca tuần tra kiểm
soát, phát hiện lập biên bản 182 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ
(trong đó có 12 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn), ra quyết định xử phạt vi
phạm hành chính 206 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 179,57 triệu đồng.
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Xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm chết 04 người, hư hỏng 03 phương tiện các loại,
thiệt hại tài sản khoảng 25 triệu đồng.
II. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp
- Trồng trọt:
+ Cây trồng ngắn ngày: Vụ Thu Đông 2020 toàn huyện đã gieo trồng được
7.473 ha /KH 7.473 ha đạt 100% so với kế hoạch, Cụ thể: Ngô 5.442 ha/KH
5.442 ha đạt 100 %; các loại cây trồng khác 2.031 ha/ KH 2.031 ha đạt 100%.
Do thời tiết diễn biến thất thường, có xuất hiện một số sâu bệnh hại trên cây lúa
ở một số địa phương như: Hòa An, Hòa Tiến, Tân Tiến, Ea Hiu, Ea Phê, Ea
Kuăng. Các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.
+ Cây trồng lâu năm: Toàn bộ diện tích cà phê trên địa bàn huyện sinh
trưởng, phát triển tốt, người dân đang chuẩn bị thu hoạch. Triển khai công tác
tổng kết tái canh cà phê giai đọan 2014 - 2020, xây dựng kế hoạch tái canh cà
phê giai đoạn 2021-2025. Các bơ đã cho thu hoạch xong, tiếp tục giai đoạn
chăm sóc.
Triển khai thực hiện Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân 2019 2020, Sơ kết vụ Mùa năm 2020; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân
2020 - 2021. Xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình sản xuất vụ Thu Đông 2020.
Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, sâu bệnh hại trên cây trồng, dịch bệnh
trên gia súc gia cầm, tình hình hoạt động của các công trình hồ đập.
- Chăn nuôi: Hiện nay trên địa bàn huyện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã
tái phát tại 7 xã, 40 thôn/buôn, 76 hộ, làm cho 569 con lợn mắc bệnh, chết, tiêu
hủy với số lượng 32.069 kg. UBND huyện thành lập đội phản ứng nhanh để
thực hiện công tác chống dịch, đồng thời văn bản nhiều chỉ đạo công tác chống
dịch. Ban hành phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
Krông Pắc giai đoạn 2020-2025.
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.
- Công tác thủy lợi: Phối hợp Công ty TNHH MTV QLCT Thủy lợi Đăk
Lăk - Chi nhánh huyện Krông tiến hành kiểm tra mực nước các công trình thủy
lợi trên địa bàn huyện, đồng thời kiểm tra tất cả các công trình thủy lợi có nguy
cơ mất an toàn trong mùa mưa bão năm 2020; Tổng hợp tình hình thiệt hại do
cơn bão số 12 gây ra tại các xã như Vụ Bổn, Ea Yiêng, Ea Uy, Ea Kuăng.
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.
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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 14 công trình nhà ở dân dụng và 02 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 03 hồ sơ công trình dân dụng, tổng giá trị 1.374 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 10 hồ sơ công trình giao thông, tổng giá trị 2.981 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). Phê duyệt
điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm xã Hòa An. Điều tra, khảo sát
số liệu thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn xã Vụ Bổn;
thực hiện đo đạc, khảo sát thực hiện quy hoạch chi tiết 268ha dân di cư tự do tại
xã Vụ Bổn; xin ý kiến góp ý Sở Xây dựng về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/500 Công viên xã Ea Phê.
5. Thực hiện dự toán ngân sách
- Thu ngân sách ước 15.698 triệu đồng (luỹ kế 11 tháng là 127.427 triệu
đồng; so với dự toán tỉnh giao 127.427/KH 157.700 triệu đồng, đạt 80,80%; so với
HĐND huyện giao 127.427/KH 177.700 triệu đồng, đạt 71,71%)2.
- Chi ngân sách ước 71.219 triệu đồng (luỹ kế 11 tháng là 976.506 triệu
đồng; so với dự toán tỉnh giao 976.506/KH 978.623 triệu đồng, đạt 99,78%; so với
HĐND huyện giao 976.506/KH 1.043.468 triệu đồng, đạt 93,58%)3.
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Trong đó: Thu thuế, phí, lệ phí 3.909 triệu đồng (luỹ kế 11 tháng là 80.626 triệu đồng; so với tỉnh giao
80.626/KH 106.000 triệu đồng, đạt 76,06%; so với HĐND huyện giao 80.626/KH 106.000 triệu đồng, đạt 76,06% kế
hoạch); thu biện pháp tài chính 11.789 triệu đồng (luỹ kế 11 tháng là 45.882 triệu đồng; so với tỉnh giao 45.882/KH
51.700 triệu đồng, đạt 88,75%; so với HĐND huyện giao 45.882/KH 71.700 triệu đồng, đạt 63,99% kế hoạch; thu
quản lý qua ngân sách 0 triệu đồng (luỹ kế 11 tháng thu quản lý quan ngân sách 918 triệu đồng).
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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 hiệugiao 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 23 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng
nông nghiệp sang đất ở với diện tích 3.510m2 đối với hộ gia đình, cá nhân.
Thẩm tra, cấp 60 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
trên địa bàn huyện. Ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá
Quyền sử dụng đất 09 lô đất tại khu đô thị Đông Bắc, thị trấn Phước An. Cấp 03
giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
Kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án định
canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Yiêng.
Tiếp nhận 892 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 499 hồ sơ đất đai4. Tiếp nhận và giải quyết 438 hồ
sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 440 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: Mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 với 70 người tham gia; rà soát, làm
thủ tục công nhận và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín theo quy định.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Toàn huyện có 10 xã đạt 19 tiêu
chí ;01 xã đạt 18 tiêu chí6; 01 xã đạt 10-14 tiêu chí7; 03 xã đạt 5-9 tiêu chí8.
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.
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Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản 11.943 triệu đồng (lũy kế 11 tháng là 107.438 triệu đồng; so với
tỉnh giao 107.438/KH 36.000 triệu đồng, đạt 298,44%; so với HĐND huyện giao 107.438/KH 86.845 triệu đồng, đạt
123,71% kế hoạch); chi thường xuyên 59.278 triệu đồng (lũy kế 11 tháng là 733.443 triệu đồng; so với tỉnh giao
733.443/KH 797.122 triệu đồng, đạt 92,02%; so với HĐND huyện giao 733.443/KH 797.122 triệu đồng, đạt 92,01%
kế hoạch); chi thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 0 triệu đồng (lũy kế 11 tháng là 127.898 triệu đồng; so với tỉnh
giao 127.898/KH 127.898 triệu đồng, đạt 100%; so với HĐND huyện giao 127.898/KH 127.898 triệu đồng, đạt 100%
KH); chi dự phòng ngân sách 0 triệu đồng (luỹ kế 11 tháng 7.727 triệu đồng; so với tỉnh giao 7.727/KH 17.603
triệu đồng, đạt 43,89%; so với HĐND huyện giao 7.727/KH 17.603 triệu đồng, đạt 43,89% KH)).
4
Trong đó: Cấp mới: 01 hồ sơ; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho,..:109 hồ sơ; đăng ký biến động đất đai:
188 hồ sơ; cung cấp trích lục: 194 hồ sơ; cung cấp thông tin: 07 hồ sơ.
5
Gồm các xã: Ea Kly, Hòa Đông, Ea Kênh, Hòa An, Ea Kuăng, Ea Phê, Ea Yông, Hòa Tiến, Tân tiến và
Ea Knuếc;
6
xã Krông Búk
7
xã Ea Uy
8
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 học trực thuộc phát động thi đua, lập thành tích chào
mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam
trang trọng, gọn nhẹ, tiết kiệm, an toàn tại các đơn vị trường học.
Thẩm định nâng lương đợt 2 năm 2020 cho cán bộ, giáo viên và nhân viên
các đơn vị trường học. Tổ chức Hội thi vẽ tranh dành cho trẻ 5 tuổi; tham gia
Hội thao, Hội thi giai điệu Tuổi hồng do Sở GDĐT tổ chức; tham gia thi khoa
học kỹ thuật bậc THCS cấp tỉnh.
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, 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.
Thẩm định hồ sơ và cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 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 kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/1, kỷ niệm 80 năm
Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắc Lắc, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận
dân tộc thống nhất Việt Nam.
Duy trì tốt hoạt động thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở. Tổ chức Hội thi
“Giai điệu tuổi hồng” huyện Krông Pắc, năm 2020. Tổ chức giải bóng đá nam 5
người cán bộ, công chức, viên chức huyện Krông Pắc năm 2020.
4. Chính sách an sinh xã hội
Điều chỉnh tăng, giảm, cấp chế độ tháng 11 năm 2020 cho đối tượng
chính sách người có công và đối tượng Bảo trợ xã hội với tổng số tiền:
5.364.165.000 đồng. Thiết lập 15 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ và mai táng phí cho đối
tượng người có công. Chỉ đạo các xã, thị trấn Tổng kế công tác chính sách người
có công giai đoạn 2013 – 2020; tổ chức tổng kết công tác giảm nghèo trên địa
bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020.
Phối hợp với các công ty và trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đăk Lăk tổ
chức phiên giao dịch việc làm tại các xã Ea Uy, Ea Hiu, Ea Kênh, Hòa An; Xây
dựng Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống
bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện năm 2020; Tiếp tục tổng hợp danh
sách đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng:
Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thểu số, đối tượng thuộc thôn, buôn đặc biệt
khó khăn.
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B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12/2020
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; 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
tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện. Tổ chức thăm lễ giáng sinh năm
2020 đối với đạo Tin lành và đạo Công giáo trên địa bàn huyện.
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.
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. Thực hiện tuyên
truyền, phổ biến các luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã
thông qua.
Thực hiện tốt Luật Hộ tịch; 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
Tổ chức trực SSCĐ bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn trong thời gian diễn
ra Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; kỷ
niệm 31 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 76 năm ngày thành lập QĐND
Việt Nam; triển khai lực lượng quân báo nắm tình hình hoạt động chống phá của
các đối tượng phản động, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện.
Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020,
chuẩn bị cho Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Duy trì học tập các văn
bản quy phạm pháp luật, huấn luyện điều lệnh SQ, QNCN theo Chỉ thị số
50/CT-BTL ngày 25/5/2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu.
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
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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 sản xuất vụ
Đông Xuân 2020 – 2021, nguồn nước phục vụ sản xuất, tình hình sâu bệnh hại
trên cây trồng.
- Chăn nuôi, thú y: Thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn
Châu Phi trên địa bàn huyện; Chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, giám sát,
phát hiện kịp thời sự xuất hiện của dịch, kiên quyết xử lý theo Pháp luật, Luật
Thú y, tăng cường các biện pháp tiêu độc khử trùng. Hướng dẫn cho các xã, thị
trấn và chủ chăn nuôi về phác đồ phòng, trị bệnh; tiêu độc, khử trùng; quy trình
tiêu hủy… Chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền có biện pháp chỉ đạo, phòng,
chống, dập tắt dịch kịp thời. Tăng cường kiểm tra tình hình chăn nuôi gia súc,
gia cầm đặc biệt là các vùng giáp ranh với các huyện.
- Công tác Thủy lợi: Phối hợp với Chi nhánh Krông Pắc – Công ty TNHH
MTV QLCT Thủy lợi Đăk Lăk tổ chức kiểm tra tất cả các công trình thủy lợi
trên địa bàn huyện đặc biệt các công trình hồ, đập. Tăng cường, chủ động phòng
chống thiên tai tại các địa phương.
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
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.
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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
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
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.
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 giải ngân
vốn hỗ trợ phát triển sản xuất và danh mục duy tu bảo dưỡng Chương trình 135
năm 2020 tại các xã; 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. Kiểm tra,
tổng hợp hồ sơ đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới của xã Krông Buk và Ea Uy
đăng ký đạt chuẩn 19 tiêu chí trong năm 2020; thẩm tra, đề nghị xét công nhận
xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
III. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. Công tác Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo các đơn vị phát động thi đua, lập thành tích chào mừng ngày
Toàn Quốc kháng chiến 19/12; 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam 22/12, ngày Hội Quốc phòng toàn dân và Chuẩn bị nghỉ Tết dương lịch.
Tổ chức thi chọn học sinh giỏi 9 môn văn hóa cấp huyện; kiểm tra công
nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020 cho các xã, thị trấn và hoàn thành
Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận huyện Krông Pắc đạt chuẩn phổ cập giáo
dục, xóa mù chữ năm 2020.
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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.
Triển khai công tác Khám sức khoẻ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và
thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021.
3. Văn hóa - Thể thao và Thông tin tuyên truyền
Duy trì các hoạt động văn hoá, văn nghệ - thể dục, thể thao từ huyện đến
cơ sở.
Kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
trên địa bàn huyện; tham gia Hội thi Cồng chiêng và đoàn vận động viên tham
gia giải đua xe đạp “Về nguồn”.
4. Chính sách an sinh xã hội
Điều chỉnh tăng, giảm, cấp chế độ tháng 12 năm 2020 cho đối tượng
chính sách người có công. Thiết lập hồ sơ thờ cúng liệt sỹ và mai táng phí cho
đối tượng người có công. Rà soát đối tượng chính sách người có công đi điều
dưỡng năm 2021; xét làm nhà ở cho đối tượng người có công.
Tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 và tổng hợp
kết quả chính thức điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 được thụ hưởng
năm 2021. Đánh giá phân loại xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm
2020.
Trên đây là báo cáo công tác tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12
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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