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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 04 và triển khai nhiệm vụ tháng 05 năm 2021
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 04/2021
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp
- Trồng trọt:
+ Cây trồng ngắn ngày: Vụ Đông xuân toàn huyện đã gieo trồng được
7.648 ha/KH 7.648 ha đạt 100% so với kế hoạch. Cụ thể: Lúa 6.260 ha/KH
6.260 ha đạt 100%, Ngô 564 ha/KH 564 ha đạt 100%, các loại cây trồng khác
824 ha/KH 824 ha đạt 100%. Các loại cây trồng đang sinh trưởng và phát triển
tốt; nguồn nước từ các hồ đập, công trình thủy lợi để sản xuất vụ Đông Xuân
2020-2021 đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất.
+ Cây trồng lâu năm: Các loại cây lâu năm tiếp tục được đầu tư chăm sóc;
cà phê cà phê trên địa bàn huyện sinh trưởng, phát triển tốt, đã ra hoa đợt 2,
người dân đang tiến hành chăm sóc, tưới nước; cây sầu riêng xuất hiện hiện
tượng rụng lá trên một số vườn tại xã Ea Yông, sâu bệnh hại ở mức độ nhẹ, cây
sầu riêng đang trổ hoa, các nông hộ đang tiến hành tỉa hoa, chăm sóc theo quy
trình kỹ thuật.
- Chăn nuôi, thú y: Tổng hợp công tác kê khai chăn nuôi trên địa bàn toàn
huyện, đến nay đã có 13/16 xã, thị trấn hoàn thành công tác kê khai chăn nuôi
quý I/2021. Hướng d n người chăn nuôi công tác ph ng, chống dịch bệnh như:
vệ sinh, tiêu độc, kh tr ng khu v c chăn nuôi, chuồng trại dụng cụ, môi trường
trước khi đưa vào chăn nuôi b ng các hóa chất sát tr ng thông thường như: Vôi
bột, chlorine, focmon,…
- Lâm nghiệp: Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác ph ng
cháy, chữa cháy rừng m a khô năm 2021. Theo dõi s phát triển của cây phân
tán từ nguồn vốn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Đắk Lắk năm 2020; kiểm tra
th c địa các địa điểm trồng cây phân tán năm 2021 từ nguồn vốn Quỹ bảo vệ và
phát triển rừng.
- Công tác thủy lợi: Thường xuyên kiểm tra tình hình m c nước các hồ
chứa thủy lợi trên địa bàn huyện. Hướng d n các cá nhân, tập thể thủ tục đề nghị
cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Lập
kế hoạch thu quỹ Ph ng chống thiên tai năm 2021.

2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
Tình hình sản xuất vật liệu xây d ng và giá Vật liệu xây d ng trong tháng
04 ổn định.
Thành lập đoàn kiểm tra tình hình các HTX, doanh nghiệp sản xuất gạch
nung trên địa bàn huyện và tuyên truyền 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 huyện nhìn chung đáp ứng
nhu cầu của người dân; kiểm tra các hoạt động dịch vụ, 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.
4. Xây dựng – Quy hoạch
- Xây d ng: Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình xây d ng trên địa
bàn huyện trước khi đưa công trình vào s dụng; kiểm tra và cấp giấy phép xây
d ng cho 27 công trình nhà ở dân dụng và 01 công trình khác, đảm bảo trình t
thời gian quy định. Ngoài ra c n kiểm tra các công trình xây d ng nhà ở riêng
lẻ, chưa phát hiện công trình vi phạm trật t xây d ng, trong đó không có công
trình vi phạm. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật – BVTC, d toán 04 công
trình dân dụng với tổng mức đầu tư 13,35 tỷ 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
nh m không phát sinh hư hỏng. Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật – BVTC, d
toán 05 công trình giao thông với tổng mức đầu tư 64,7 tỷ đồng.
- Quy hoạch: Ban hành văn bản xin ý kiến góp ý của cấp trên về nhiệm vụ
và đề cương d án 268 ha dân di cư t do tại xã Vụ Bổn; đồ án quy hoạch chi
tiết Công viên xã Ea Phê; đồ án điều chỉnh quy hoạch nông thôn xã Vụ Bổn. Rà
soát việc điều chỉnh 7,4 ha d án BT thuộc đồ án quy hoạch khu Đông Bắc, thị
trấn Phước An.
5. Thực hiện dự toán ngân sách
- Thu ngân sách ước 4.126 triệu đồng (luỹ kế 04 tháng là 31.963 triệu đồng;
so với d toán tỉnh giao 31.963/KH 126.700 triệu đồng, đạt 25,23%; so với HĐND
huyện giao 31.963/KH 151.700 triệu đồng, đạt 21,07%)1.
- Chi ngân sách ước 64.030 triệu đồng (luỹ kế 04 tháng là 270.908 triệu
đồng; so với d toán tỉnh giao 270.908/KH 883.358 triệu đồng, đạt 30,67%; so với
HĐND huyện giao 270.908/KH 906.358 triệu đồng, đạt 29,89%)2.
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Trong đó: Thu thuế, phí, lệ phí 3.971 triệu đồng (luỹ kế 04 tháng là 29.079 triệu đồng; so với tỉnh giao
29.079/KH 80.000 triệu đồng, đạt 36,35%; so với HĐND huyện giao 29.079/KH 95.000 triệu đồng, đạt 30,61% kế
hoạch); thu biện pháp tài chính 155 triệu đồng (luỹ kế 04 tháng là 2.884 triệu đồng; so với tỉnh giao 2.884/KH 46.700
triệu đồng, đạt 6,18%; so với HĐND huyện giao 2.884/KH 56.700 triệu đồng, đạt 5,09% kế hoạch).
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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, 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, mỹ quan môi trường sạch đẹp được
đảm bảo.
7. Tài nguyên - Môi trường
Cấp 36 giấy chứng nhận quyền s dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên
địa bàn huyện; tiếp nhận 785 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận, chuyển
nhượng, cấp đổi, đăng ký biến động quyền s dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất, đã giải quyết 708 hồ sơ đất đai3. Tiếp nhận và giải quyết
498 hồ sơ đăng ký thế chấp quyền s dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 445 hồ sơ
đăng ký xóa thế chấp; 13 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký thế chấp.
Xin chủ trương bán đấu giá để giao đất ở có thu tiền s dụng đất, đấu giá
cho thuê đất Thương mại dịch vụ đối với diện tích 158,8 m2 đất Cổng trung tâm
giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; diện tích đội thuế xã Krông
Búk; đấu giá cho thuê đất Thương mại dịch vụ 03 th a đất quy hoạch tại chợ Ea
Kênh; đề nghị tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền s dụng
đất đối với các th a đất tại khu B10, C2 thuộc khu đô thị Đông Bắc, thị trấn
Phước An.
8. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
- Chính sách về dân tộc: L a chọn 9 người có uy tín tham gia đoàn tham
quan, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, xây d ng nông thôn
mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc tại các tỉnh duyên hải Miền
trung do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức.
- Chương trình xây d ng nông thôn mới: Đến nay, toàn huyện có 11/15 xã
đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (gồm các xã: Ea Kly, H a Đông,
Ea Kênh, H a An, Ea Kuăng, Ea Phê, Ea Yông, H a Tiến, Tân Tiến và Ea
Knuếc, Krông Buk), xã Ea Uy đạt 17 tiêu chí, xã Vụ Bổn đạt 13 tiêu chí; Ea Hiu
đạt 12 tiêu chí, xã Ea Yiêng đạt 10 tiêu chí. Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn và
cơ bản đạt: 17,4 tiêu chí/xã.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. Công tác Giáo dục và Đào tạo
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Trong đó: Chi đầu tư xây d ng cơ bản 198 triệu đồng (lũy kế 04 tháng là 16.019 triệu đồng; so với tỉnh
giao 16.019/KH 32.000 triệu đồng, đạt 50,06%; so với HĐND huyện giao 16.019/KH 40.000 triệu đồng, đạt 40,04%
kế hoạch); chi thường xuyên 63.833 triệu đồng (lũy kế 04 tháng là 254.889 triệu đồng; so với tỉnh giao
254.889/KH 792.271 triệu đồng, đạt 32,17%; so với HĐND huyện giao 254.889/KH 792.271 triệu đồng, đạt 32,17%
kế hoạch); chi th c hiện các mục tiêu nhiệm vụ 0 triệu đồng (lũy kế 04 tháng là 0 triệu đồng; so với tỉnh giao
0/KH 41.632 triệu đồng, đạt 0%; so với HĐND huyện giao 0/KH 41.632 triệu đồng, đạt 0% KH).
3
Trong đó: Cấp mới: 19 hồ sơ; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho,..: 323 hồ sơ; đăng ký biến động đất
đai: 210 hồ sơ; cung cấp trích lục: 148 hồ sơ; cung cấp thông tin: 08 hồ.
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Tham gia hội thi thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 ở 3
bậc học kết quả như sau: Bậc mầm non: 20/20 giáo viên được công nhận; 01 giải
nhì, 02 giải 3, 01 giải khuyến khích, đạt giải Ba toàn đoàn. Cấp tiểu học: 19/19
giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có 03 giải Ba, 06
giải Khuyến khích, huyện đạt giải Ba toàn đoàn. Cấp THCS: 27 giáo viên được
công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có 02 giải nhất (môn Hóa học và
Lịch s ), 01 giải nhì (môn Toán), 01 giải ba (môn Ngữ văn), đạt giải Ba toàn
đoàn.
Tổ chức tốt tập huấn hướng d n cho cha mẹ trẻ về chăm sóc giáo dục trẻ
mầm non và kĩ năng x lý tình huống cho giáo viên mầm non trong chăm sóc
giáo dục trẻ. Với s tham gia của 160 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham
gia. Tham gia d thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021 10 môn văn hóa,
kết quả có 26 học sinh đạt giải, trong đó có 03 giải nhì, 06 giải ba và 17 giải
khuyến khích.
2. Công tác Y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân
Chỉ đạo công tác vệ sinh ph ng bệnh trên địa bàn huyện, đặc biệt chú
trọng giám sát theo dõi dịch bệnh Covid -19, đề xuất các biện pháp ph ng chống
dịch kịp thời. Kiểm tra 26 cơ sở ngành nghề y dược tư nhân, trong đó 24 cơ sở
đạt, 02 cơ sở không đạt bị x lý vi phạm hành chính nộp vào Kho bạc Nhà nước
huyện số tiền 3,5 triệu đồng. Xảy ra 12 trường hợp nghi ngộ độc th c phẩm tại
Công ty TNHH Thái Bình Dương, xã EaYông.
Chỉ đạo các xã, thị trấn th c 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 2021.
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; kỷ niệm 75 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3, 46 năm Ngày giải
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày quốc tế lao động
01/5, cuộc bầu c đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu c đại biểu HĐND các
cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Ban hành Điều lệ Đại hội TDTT huyện Krông Pắc lần thứ VIII năm 2021;
Điều lệ giải bóng đá nam 5 người, giải bơi, giải bóng chuyền nữ trong chương
trình Đại hội TDTT huyện Krông Pắc lần thứ VIII năm 2021.
Duy trì tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao trên địa
bàn huyện. Tổ chức giải bóng đá nam 5 người trong chương trình Đại hội TDTT
huyện Krông Pắc lần thứ VIII năm 2021. Thành lập đoàn vận động viên tham
gia Hội thao ngành văn hóa thông tin du lịch và giải Việt dã tỉnh.
4. Chính sách an sinh xã hội
Cấp chế độ tháng 4 năm 2021 cho đối tượng chính sách người có công và
đối tượng Bảo trợ xã hội với số tiền 6.072.124.000 đồng (trong đó: đối tượng
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chính sách người có công 3.460.644.000 đồng, đối tượng Bảo trợ xã hội
2.611.480.000 đồng).
Tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ ở thôn Phước Tân 1, xã Ea
Kuăng quy tập tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
Phối hợp với Trường Trung cấp Đắk Lắk mở 01 lớp trung cấp nấu ăn với
70 học viên tại Trung tâm GDNT-GDTX; Trung tâm dịch vụ việc làm của Tỉnh
Đắk Lắk và một số Doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh tham gia phiên giao dịch
việc làm tại 2 cụm xã Vụ Bổn, H a Tiến với hơn 300 lượt người tham d ; Sở
Lao động TB&XH tỉnh tổ chức tập huấn phương pháp tổ chức hoạt động kỹ
năng sống cho đội ngũ người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã và cộng tác viên
trẻ em ở thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện với 116 lượt người tham gia.
III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
1. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Công tác thanh tra: Triển khai 02 Đoàn Thanh tra trách nhiệm đối với
UBND xã H a Đông; UBND xã H a Tiến, trong đó: Đã ban hành 01 bản Kết
luận Thanh tra đối với UBND xã H a Đông; đang d thảo kết luận và kết luận
đối với UBND xã H a Tiến; Đang d thảo kết luận và kết luận Đoàn Thanh tra
việc chấp hành các quy định của pháp luật về tham mưu cho UBND huyện cấp
giấy chứng nhận quyền s dụng đất và chuyển mục đích s dụng đất trên địa bàn
huyện đối với Ph ng Tài nguyên và Môi trường.
- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ đã tiếp nhận 06đơn/06 vụ;
đã x lý 05 đơn/05 vụ và đang x lý 01 đơn/01 vụ.
- Triển khai và th c hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác
ph ng, 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 ph ng, chống tham nhũng đến các cán bộ chủ chốt và các cơ quan, đơn
vị trên địa bàn huyện. Thông qua hoạt động t 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 c ng 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 160 trường hợp; đã cấp chứng th c
bản sao từ bản chính 52 trường hợp, 52 bản sao.
3. Công tác xây dựng chính quyền
Th c hiện quy trình bổ nhiệm lại 05 công chức lãnh đạo các cơ quan
chuyên môn; 09 viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị s nghiệp công lập
thuộc huyện; ban hành Quyết định bổ nhiệm, điều động 04 cán bộ quản lý các
cơ sở giáo dục. Ban hành Quyết định nghỉ hưu 07 viên chức; nâng lương 05
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trường hợp; thẩm định và trình Sở Nội vụ 11 trường hợp tinh giản biên chế đợt
II năm 2021.
Triển khai các xã niêm yết danh sách c tri, kiểm tra, tạo file tóm tắt tiểu
s những người ứng c đại biểu HĐND huyện, xã. Thống kê số liệu có liên
quan, Chuẩn bị các nội dung in ấn tài liệu phục vụ công tác bầu c theo quy định
Công tác Tôn giáo: Nhìn chung các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện sinh
hoạt tôn giáo ổn định, đúng với quy định pháp luật.
Công tác khen thưởng: Ban hành quyết định tặng giấy khen cho 4 tập thể
có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước quý I
năm 2021; đề nghị Huyện ủy biểu dương, khen thưởng cho 3 tập thể và 7 cá
nhân có thành tích tiêu biểu trong th c hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
4. Quốc phòng, quân sự
Xây d ng kế hoạch và triển khai tr c sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Lễ Giỗ
Tổ H ng Vương mồng10/3, kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm ngày Quốc tế
lao động (01/5/1886 – 01/5/2021).
Tổ chức đăng ký tuyển sinh quân s ; theo dõi các xã đăng ký nghĩa vụ
quân s lần đầu; phối hợp với e210/f305 phúc tra quân nhân d bị các đơn vị; bổ
sung hồ sơ dân quân năm thứ nhất, dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, ban
hành quy chế hoạt động của aDQTT xã Ea Knuếc.
Tổ chức lễ phát động hướng ứng ngày “toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại” và ngày chạy thể thao quân s . Xây d ng kế hoạch ph ng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kế hoạch ph ng, chống cháy nổ, cứu sập;
kế hoạch ph ng chống cháy rừng năm 2021.
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, v n c n tình hình tranh chấp, khiếu kiện tranh chấp quyền lợi giữa các hộ
dân nhận khoán với Công ty Cổ phần Thắng Lợi, xã Hoà Đông; Công ty cổ phần
cà phê Phước An, xã Ea Yông. Phát hiện 01 vụ d ng nhà trái phép vì mục đích
làm nhà nguyện để sinh hoạt đạo công giáo cho số tín đồ ở buôn Ea Kmát, xã
H a Đông.
Công tác đảm bảo trật t an toàn xã hội: Đã nghi nhận 06 vụ xâm phạm
trật t xã hội, thiệt hại tài sản khoản 27 triệu đồng; gồm: đánh bạc 03 vụ, cố ý gây
thương tích 01 vụ, vô ý làm chết người 01 vụ, trộm cắp tài sản 01 vụ.
Công tác đấu tranh ph ng, chống tội phạm: Phát hiện 01 vụ, 01 đối tượng vi
phạm các quy định của pháp luật trên lĩnh v c kinh tế, ra quyết định x phạt 7,5 triệu
đồng. Tổ chức tuyên truyền ph ng chống ma túy tại trường THCS Nguyễn Thị Minh
Khai, xã Krông Búk có 654 cán bộ, giáo viên và học sinh tham d ; gọi hỏi răn đe 15
đối tượng nghi nghiện ma túy.
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Công tác giữ gìn trật t an toàn giao thông: Tổ chức 190 ca tuần tra kiểm
soát, phát hiện lập biên bản 393 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ
(trong đó có 26 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn), ra quyết định x phạt vi
phạm hành chính 351 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 218.366.000 đồng.
Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, làm chết 01 người, bị thương 01 người, hư hỏng 02
phương tiện các loại, thiệt hại tài sản khoảng 5 triệu đồng; 01 vụ chết đuối, làm chết
01 người; 01 vụ t t , làm chết 01 người.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 05/2021
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, nguồn nước phục vụ sản xuất đề xuất các biện pháp x lý. Tổ
chức sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021, triển khai công tác sản xuất vụ
Hè Thu 2021.
- Chăn nuôi, thú y: Triển khai công tác tiêm ph ng vaccine vụ 1/2021
ph ng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức tốt công tác ph ng,
chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tiếp tục triển khai mô hình hợp tác xã, tổ hợp
tác để liên kết các trang trại, gia trại chăn nuôi tham gia sản xuất theo một quy
trình chuẩn để tạo ra sản phẩm chất lượng cao và số lượng sản phẩm đủ lớn để
có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ.
- Lâm nghiệp: Triển khai các nhiệm vụ bảo vệ, ph ng chống cháy rừng
mùa khô 2021. Chuẩn bị các nội dung về công tác trồng rừng, trồng cây phân tán
trên đất công cộng năm 2021.
- Công tác Thủy lợi: Đăng ký diện tích tưới đề nghị hỗ trợ tiền s dụng
sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021; tổng kết công tác ph ng chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
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 d ng trên địa bàn. Tiếp tục th c 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.
Tăng cường công tác tuyên truyền để các HTX, doanh nghiệp sản xuất
gạch nung 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.
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4. Xây dựng – Quy hoạch
Thường xuyên kiểm tra trật t xây d ng; chấn chỉnh và x lý các hành vi
vi phạm pháp luật về xây như xây d ng nhà không giấy phép, xây d ng sai giấy
phép được cấp, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.
Tăng cường công tác quản lý quy hoạch theo phê duyệt quy hoạch 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 th c 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 th c hiện nghĩa vụ tài chính. Quản lý chặt chẽ
thu - chi quỹ ngân sách nhà nước. Tiếp tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn
đầu tư hoàn thành; quyết toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị d toán trên
địa bàn huyện năm 2020.
6. Công tác quản lý đô thị
Thường xuyên kiểm tra, s a chữa đảm bảo hoạt động của hệ thống điện
chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông. Chỉ đạo đơn vị th c 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 s dụng đất, tài sản gắn liền với
đất cho nhân dân.
X lý dứt điểm các nội dung về khai thác cát trái phép; 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.
8. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
- Chính sách dân tộc: Tiếp tục triển khai thăm hỏi ốm đau cho người có
uy tín trong v ng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/QĐ-TTg.
- Chương trình tục triển xây d ng nông thôn mới: Tiếp tục tổ chức th c
hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây d ng nông thôn mới.
Tuyên truyền, vận động để nhân dân tích c c th c hiện các tiêu chí xây d ng
nông thôn mới.
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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 46 năm ngày
Giải phóng Miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2021) và Quốc tế Lao động 1/5; 131
năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021).
Tham gia Hội thi nét vẽ xanh dành cho trẻ m u giáo 5 tuổi cấp tỉnh; tổ
chức kiểm tra, bàn giao chất lượng học sinh đảm bảo đạt chuẩn kiến thức mới
được lên lớp, tổ chức phụ đạo, giúp đỡ để học sinh hoàn thành chương trình lớp
học, hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ cao nhất. Hoàn thành công tác
tham mưu sáp nhập 3 trường TH Đoàn Thị Điểm, TH Hà Huy Tập và TH Kim
Đồng.
2. Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh ph ng bệnh trên địa bàn huyện, đặc
biệt chú trọng giám sát theo dõi các ổ dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh Bạch
Hầu, đề xuất các biện pháp ph ng chống dịch bệnh kịp thời trên địa bàn huyện.
Hướng d n các cơ sở th c hiện tốt Luật Khám, chữa bệnh; Luật Dược;
Luật Chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân theo quy định. Triển khai công tác
kiểm tra liên ngành về An toàn th c phẩm trong “Tháng hành động vì An toàn
th c phẩm” năm 2021.
3. Văn hóa - Thể thao và Thông tin tuyên truyền
Tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/195407/5/2021), kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189019/5/2021) và bầu c đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu c đại biểu HĐND các
cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Tổ chức Hội thi “Buôn vui chơi- Buôn ca hát” tại xã Tân Tiến và xã Ea
Hiu; giải bơi lội và giải Bóng chuyền trong chương trình Đại hội TDTT huyện.
Thành lập đoàn vận động viên tham gia Hội thao các dân tộc thiểu số.
4. Chính sách an sinh xã hội
Tiếp tục chi trả trợ cấp hàng hàng cho đối tượng người có công cách
mạng, đối tượng BTXH tháng 5, giải quyết chế độ trợ cấp dụng cụ chỉnh hình
cho đối tượng Người có công cách mạng năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh công tác
ph ng 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.
Tổ chức tập huấn và rà soát thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị
trường lao động năm 2021 trên địa bàn huyện. Xây d ng Kế hoạch triển khai
tháng hành động vì trẻ em huyện năm 2021; Kế hoạch công tác bảo vệ chăm sóc
trẻ em. Triển khai làm nhà tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn. Tổ chức “Ngày Hội tư vấn tuyển sinh - Định hướng nghề nghiệp” đến các
trường THCS để học sinh, phụ huynh và các Hội đoàn thể trên địa bàn huyện.
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III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
1. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Triển khai các Đoàn Thanh tra th c hiện theo nội dung Kế hoạch Thanh
tra năm 2021 đã được phê duyệt; Ban hành d thảo kết luận và kết luận Đoàn
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tham mưu cho UBND
huyện cấp giấy chứng nhận quyền s dụng đất và chuyển mục đích s dụng đất
trên địa bàn huyện đối với Ph ng Tài nguyên và Môi trường.
Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện th c
hiện tốt quy định của pháp luật về ph ng chống tham nhũng, th c hành tiết
kiệm, chống lãng phí; th c hiện tốt các biện pháp ph ng ngừa tham nhũng.
Tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc x lý những vụ việc tồn đọng; kiểm
tra, đôn đốc th c hiện các kết luận đã có hiệu l c pháp luật.
2. Tư pháp
Xây d ng kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL năm
2021 trên địa bàn các xã, thị trấn theo kế hoạch.
Th c 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
th c bản sao từ bản chính, chứng th c chữ ký và chứng th c hợp đồng giao
dịch.
3. Công tác xây dựng chính quyền
Tiếp tục th c 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; nắm bắt và vận động, xem xét, x lý đạo lạ, tà đạo và việc
truyền đạo trái phép; tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện.
4. Quốc phòng, quân sự
Duy trì nghiêm chế độ tr c sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Lễ Giỗ Tổ H ng
Vương, kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất
nước 30/4, 135 năm ngày Quốc tế lao động 01/5 và bầu c đại biểu Quốc hội
khóa XV, bầu c HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức luyện tập
phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan và phương án ph ng chống cháy nổ.
Hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào các học viện, các trường Quân
đội năm 2021; tiếp tục theo dõi các xã đăng ký nghĩa vụ quân s ; chỉ đạo hội thi
tìm hiểu pháp luật Dân quân t vệ; l a chọn và thành lập đội tuyển tham gia hội
thi tìm hiểu pháp luật Dân quân t vệ do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.
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 l c lượng tăng cường tuần tra, đấu tranh,
truy bắt, x lý các loại tội phạm nh m giữ vững ổn định tình hình.
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Thường xuyên triển khai l c lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật t an
toàn giao thông; giải tỏa lấn chiếm, s dụng trái phép l ng đường, vỉa hè, hành
lang an toàn giao thông.
Trên đây là báo cáo công tác tháng 04 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 05
năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KH-ĐT tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đinh Xuân Diệu
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