ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN KRÔNG PẮC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 19

/BC-UBND

Krông Pắc, ngày22 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng - an ninh tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2021
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01/2021
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp
- Trồng trọt:
+ Cây trồng ngắn ngày: Vụ Đông xuân gieo trồng được 7.539 ha/KH 7.648
ha, đạt 98,6% so với kế hoạch. Trong đó: Lúa 6.260 ha/KH 6.260 ha, đạt 100%
kế hoach; Ngô 564 ha/KH 564 ha, đạt 100% kế hoạch; các loại cây trồng khác
715 ha/KH 824 ha, đạt 86,7% kế hoạch.
+ Cây trồng lâu năm: Các loại cây lâu năm tiếp tục được đầu tư chăm sóc;
cà phê trên địa bàn huyện đã thu hoạch xong, người dân đang tiến hành tỉa cành,
sinh trưởng, phát triển tốt, người dân đang chăm sóc, tưới nước, bón phân,
chuẩn bị cho vụ mới.
- Chăn nuôi, thú y: Hiện nay, trên địa bàn huyện cơ bản đã đươc khống
chế toàn bộ 9/9 xã, thị trấn được dịch trong chăn nuôi, đã qua 30 ngày không
phát sinh ổ dịch mới. Xây dựng các Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật
trên cạn và thủy sản năm 2021 và các kế hoạch phòng chống các loại dịch bệnh
như: Tai xanh, Lở mồm long móng, Cúm gia cầm... Thành lập đoàn kiểm tra
kiểm tra tình hình dịch bệnh trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021,
đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện công tác tái đàn đối với các cơ sở đảm
bảo điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh phòng dịch.
- Lâm nghiệp: Xây dựng kế hoạch trồng rừng và khuyến cáo mùa vụ trồng
rừng năm 2021; kế hoạch phòng chống cháy rừng mùa khô 2021. Theo dõi sự
phát triển của cây phân tán từ nguồn vốn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Đắk
Lắk năm 2020.
- Công tác thủy lợi: Hiện nay, 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; tính đến thời điểm hiện tại, diện tích đảm bảo nước tưới đạt 80%. Hướng
dẫn 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.
2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
Tình hình sản xuất vật liệu xây dựng ổn định. Giá Vật liệu xây dựng trong
tháng 01 ổn định.

Tuyên truyền để các HTX công nghiệp gạch chuyển đổi sang mô hình sản
xuất gạch không nung theo đúng lộ trình quy định của UBND tỉnh.
3. Thương mại - Dịch vụ
Các loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn nhìn chung đáp ứng nhu
cầu của người dân; Kiểm tra các hoạt động dịch vụ, đánh giá và tham mưu cho
lãnh đạo về các cơ chế khuyến khích phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn,
tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trên địa bàn cả
nước.
Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách đảm bảo lưu thông thuận lợi, an
toàn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
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 03 công trình nhà ở dân dụng, đảm bảo trình tự thời gian quy định.
Ngoài ra còn kiểm tra các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, chưa phát hiện
công trình vi phạm trật tự xây dựng, trong đó không có công trình vi phạm.
- Giao thông: Tiến hành khảo sát, xác định mức độ hư hỏng các tuyến
đường đã đầu tư trên địa bàn thị trấn Phước An, đề xuất biện pháp khắc phục
nhằm không phát sinh hư hỏng. Rà soát thống kê số liệu kết cấu hạ tầng giao
thông trên địa bàn huyện năm 2020 để triển khai cho kế hoạch năm 2021.
- Quy hoạch: Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đồ án quy
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đông Bắc, thị trấn Phước An; quy hoạch
chi tiết tỷ lệ 1/500 chợ Ea Kênh; điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 điểm dân
cư nông thôn xã 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
Đã tổ chức giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu chi
ngân sách năm 2021 cho UBND các xã, thị trấn và các đơn vị dự toán.
- Thu ngân sách ước 4.626 triệu đồng (luỹ kế 01 tháng là 4.626 triệu đồng;
so với dự toán tỉnh giao 4.626/KH 126.700 triệu đồng, đạt 6,27%; so với HĐND
huyện giao 4.626/KH 126.700 triệu đồng, đạt 5,26%)1.
- Chi ngân sách ước 132.045 triệu đồng (luỹ kế 01 tháng là 132.045 triệu
đồng; so với dự toán tỉnh giao 132.045/KH 883.358 triệu đồng, đạt 14,95%; so với
HĐND huyện giao 132.045/KH 906.358 triệu đồng, đạt 14,57%)2.
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Trong đó: Thu thuế, phí, lệ phí 4.077 triệu đồng (luỹ kế 01 tháng là 4.077 triệu đồng; so với tỉnh giao
4.077/KH 80.000 triệu đồng, đạt 5,1%; so với HĐND huyện giao 4.077/KH 95.000 triệu đồng, đạt 4,29% kế hoạch);
thu biện pháp tài chính 549 triệu đồng (luỹ kế 01 tháng là 549 triệu đồng; so với tỉnh giao 549/KH 46.700 triệu đồng,
đạt 1,18 %; so với HĐND huyện giao 549/KH 56.700 triệu đồng, đạt 0,97% kế hoạch).
2
Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản 0 triệu đồng (lũy kế 01 tháng là 0 triệu đồng; so với tỉnh giao
0/KH 32.000 triệu đồng, đạt 0%; so với HĐND huyện giao 0/KH 40.000 triệu đồng, đạt 0% kế hoạch); chi thường
xuyên 132.045 triệu đồng (lũy kế 01 tháng là 132.045 triệu đồng; so với tỉnh giao 132.045/KH 792.271 triệu đồng,
đạt 16,67%; so với HĐND huyện giao 132.045/KH 792.271 triệu đồng, đạt 16,67% kế hoạch); chi thực hiện các mục
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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 13 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng
nông nghiệp sang đất ở với diện tích 1.305 m2 đối với hộ gia đình, cá nhân; cấp
27 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn
huyện; tiếp nhận 857 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 572 hồ sơ đất đai3. Tiếp nhận và giải quyết 598 hồ
sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 544 hồ sơ đăng
ký xóa thế chấp; 34 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký thế chấp.
Ban hành Quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ dự án định cư cho
đồng bào ở Ea Yiêng; công nhận kết quả đấu giá đối với các thửa đất khu B7,8,9
khu đô thị Đông Bắc.
Ban hành Kết luận kết quả kiểm tra các lò than trên địa bàn huyện; cấp 01
giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.
8. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
- Chính sách về dân tộc: Tổ chức thăm hỏi ốm đau cho người có uy tín
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/QĐ-TTg; Biểu
dương tặng giấy khen cho 26 người đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín, thành
tích trong năm 2020 và đề nghị Ban Dân tộc tỉnh khen thưởng 10 người. Xây
dựng kế hoạch tặng quà cho người có uy tín năm 2021.
- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Toàn huyện có 12 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, Krông Buk, Ea Uy), xã Vụ Bổn đạt 12
tiêu chí; Ea Yiêng, Ea Hiu đạt 10 tiêu chí. Tổng số tiêu chí đạt chuẩn và cơ bản
đạt của 15 xã trên địa bàn huyện là 259 tiêu chí, trong đó: số tiêu chí đạt chuẩn:
252, số tiêu chí cơ bản đạt: 08 tiêu chí. Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn và cơ
bản đạt: 17,27 tiêu chí/xã.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. Công tác Giáo dục và Đào tạo
Các đơn vị tổ chức chào mừng kỷ niệm 71 ngày truyền thống ngày học
sinh, sinh viên 09/01/2021, với nhiều hoạt động sôi nổi: "giải bóng chuyền
tiêu nhiệm vụ 0 triệu đồng (lũy kế 01 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: 33 hồ sơ; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho,..: 181 hồ sơ; đăng ký biến động đất
đai: 181 hồ sơ; cung cấp trích lục: 175 hồ sơ; cung cấp thông tin: 02 hồ.
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nam"; ngày hội "Học sinh 3 tốt". Tổ chức thi và tổng kết hội thi giáo viên dạy
giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 bậc Tiểu học; ôn thi học sinh giỏi 10 môn
văn hóa tham gia thi cấp tỉnh; tham gia thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Báo cáo
sơ kết học kỳ I, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021.
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; thẩm định hồ sơ và cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn theo phân cấp ngành y tế
quản lý.
Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo
Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu
chí quốc gia về y tế xã đến năm 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; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Phối hợp với Huyện đoàn tổ chức
Ngày hội “Học sinh 3 tốt” chào mừng 71 năm ngày truyền thống HS-SV Việt
Nam 09/01.
Duy trì tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao trên địa
bàn huyện. Ban hành Quyết định cấp giấy công nhận và tiền thưởng cho 227
thôn, buôn, TDP văn hóa; 111 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn
hóa và 11 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2020.
4. Chính sách an sinh xã hội
Điều chỉnh tăng, giảm, cấp chế độ tháng 1 và 2 năm 2021 cho đối tượng
chính sách người có công và đối tượng Bảo trợ xã hội với số tiền 9.812.512.000
đồng.
Xây dựng kế hoạch tổ chức thăm và tặng quà cho các đối tượng chính
sách người có công, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ
nghèo...nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Rà soát cấp gạo cứu đói tết
Tân Sửu và giáp hạt năm 2021 cho các hộ đói trên toàn huyện.
Ban hành quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; công
văn đề nghị cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.
III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
1. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Đang triển khai Đoàn Thanh tra Kinh tế - xã hội tại UBND xã Vụ Bổn
và trường THCS Vụ Bổn; UBND xã Ea Hiu và trường THCS Ea Hiu; 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.
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- Kết quả giải quyết khiếu nại, tổ cáo: Trong kỳ đã tiếp nhận và xử lý 03
đơn/03 vụ.
- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về 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. 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
Tổ chức phổ biến luật sửa đổi mới cho trưởng các phòng ban và chủ tịch,
cán bộ tư pháp thuộc 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện để thực hiện tốt các quy
định của Luật Hộ tịch, Luật thanh niên, Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày
15/11/2015 và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Hộ tịch. Họp sét hồ sơ cho 15 xã thị trấn về hồ sơ
tiếp cận pháp luật.
Trong tháng đã cải chính hộ tịch cho 26 trường hợp; đã cấp chứng thực
bản sao từ bản chính 23 trường hợp.
3. Công tác xây dựng chính quyền
Ban hành quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng các trường: Tiểu học Lê Lợi,
THCS Ea Uy; Ngô Mây; Vụ Bổn; Nguyễn Viết Xuân. Xử lý kỷ luật đối với
Hiệu trưởng trường MG Sao Mai với hình thức khiển trách; viên chức
trườngTiểu học Lý Tự Trọng với hình thức buộc thôi việc.
Khen thưởng cho 07 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối
hợp thu ngân sách Nhà nước năm 2021; 36 cá nhân quân nhân xuất ngũ có thành
tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại ngũ. Tổng hợp hồ sơ khen thưởng của
các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020.
Công tác Tôn giáo: Dự lễ ra mắt địa điểm thờ phượng hợp pháp tại xã Tân
Tiến của Chi hội Tin lành Phước An.
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch kiểm tra
thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.
4. Quốc phòng, quân sự
Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021;
đón quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chu đáo
an toàn.
Xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng; dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tổ chức tập huấn cho cán bộ
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Ban Chỉ huy quân sự huyện, bồ dưỡng Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn; chuẩn
bị nội dung tập huấn cho cán bộ thôn, buôn đội trưởng, tiểu đội trưởng, trung đội
trưởng, khung đội trưởng năm 2021.
Hợp đồng, phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức thâm nhập công dân
trúng tuyển nghĩa vụ quân sự 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, tình hình tranh chấp, khiếu kiện giữa các hộ dân nhận khoán với Công ty
Cổ phần Thắng Lợi, xã Hoà Đông; Công ty Cà phê 719, xã Ea Kly; Công ty Cà
phê Phước An, xã Ea Yông có những diễn biến phức tạp. 01 vụ đình công của
công nhân tập trung tại Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thái Bình Dương
yêu cầu công ty giải quyết quyền lợi cho người lao động.
Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội: Đã nghi nhận 4 vụ xâm phạm trật
tự xã hội, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 42 triệu đồng; gồm: đánh bạc 01 vụ,
chứa mại dâm 01 vụ, trộm cắp tài sản 01 vụ; cố ý gây thương tích 01 vụ.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: Phát hiện khởi tố 01 vụ, 01 bị
can buôn bán hàng cấm, thu giữ 25kg pháo nổ; 03 vụ, 03 đối tượng vi phạm các quy
định trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02
vụ, 02 cá nhân với số tiền 4 triệu đồng; phát hiện 01 vụ, 01 đối tượng tàng trữ trái
phép chất ma tuý, thu giữ 4,4198g ma tuý đá, đã ra quyết định khởi tố 01 vụ, 01 bị
can về tội danh “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
Công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông: Tuần tra phát hiện 313 trường
hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (trong đó có 11 trường hợp vi phạm về
nồng độ cồn), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 250 trường hợp, nộp
Kho bạc Nhà nước 188 triệu đồng; đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, làm chết 02
người, bị thương 01 người, hư hỏng 03 phương tiện các loại, thiệt hại tài sản khoảng
1,5 triệu đồng.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02/2021
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 đề xuất các biện pháp xử lý. Kiểm tra tình hình sản xuất nông
nghiệp, phòng chống dịch bệnh trước trong và sau Tết nguyên đán, nguồn nước
phục vụ sản xuất; hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản
phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện năm 2021.
- Chăn nuôi, thú y: Đôn đốc các ngành, các xã và thị trấn đẩy mạnh công
tác phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện tái đàn gia
súc, gia cầm phục vụ nhu cầu thực phẩm sau tết Nguyên đán.
- Lâm nghiệp: Triển khai các nhiệm vụ bảo vệ, phòng chống cháy rừng
mùa khô 2021.
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- Công tác Thủy lợi: Kiểm tra tình hình họat động của các công trình thuỷ
lợi trên địa bàn huyện trong mùa khô. Thống kê, rà soát diện tích các xã đề nghị
hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 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 dựng trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra,
khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp trên toàn địa bàn phát triển sản xuất và chất lượng sản phẩm nhằm đạt và
vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
Tăng cường công tác tuyên truyền để các HTX công nghiệp gạch chuyển
đổi sang mô hình sản xuất gạch không nung theo đúng lộ trình quy định của
UBND tỉnh
3. Thương mại - Dịch vụ
Thành lập đoàn kiểm tra liên nghành, kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu
thông trên địa bàn huyện.
Thường xuyên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, hợp
tác xã; tăng cường công tác rà soát, quản lý trong sản xuất, lưu thông sản phẩm
rượu trên thị trường.
4. Xây dựng – Quy hoạch
Thường xuyên kiểm tra trật tự xây dựng; chấn chỉnh và xử lý các hành vi
vi phạm pháp luật về xây như xây dựng nhà không giấy phép, xây dựng sau giấy
phép được cấp, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.
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
thu - chi quỹ ngân sách nhà nước; điều tiết kịp thời nguồn thu ngân sách cho các
cấp. Tiếp tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
6. Công tác quản lý đô thị
Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa đảm bảo hoạt động của hệ thống điện
chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông. Đôn đốc đơn vị thực hiện dịch vụ
môi trường đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, thu gom rác thải kịp thời
trên địa bàn thị trấn Phước An và Trung tâm các xã.
7. Tài nguyên - Môi trường
Thường xuyên giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai của các tổ
chức và hộ gia đình cá nhân như: cấp mới, chuyển nhượng, chuyển đổi, chuyển
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mục đích, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản
khác gắn liền với đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất cho nhân dân.
Xử lý dứt điểm các nội dung về khai thác cát trái phép; xử lý các cơ sở tái
chế nhựa gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.
8. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
- Chính sách dân tộc: Tiếp tục triển khai thăm hỏi ốm đau cho người có
uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/QĐ-TTg; tổ
chức thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu
năm 2021.
- 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.
II. 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 mừng 91 năm ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021); Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ 25/01 đến 02/02/2021; Mừng Tết Nguyên đán
Tân Sửu 2021; 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2021).
Ban hành kế hoạch chương trình phối hợp Công tác Đoàn, Hội, Đội và
phong trào thanh thiếu nhi trong trường học giai đoạn 2020- 2025. Bồi dưỡng
học sinh giỏi cấp THCS, tham dự thi cấp tỉnh. Tham gia thi Giáo viên dạy giỏi
cấp tỉnh năm học 2020-2021.
2. Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh phòng 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 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 và tiếp tục tổ chức kiểm
tra chuyên ngành về hành nghề y, dược, mỹ phẩm trước, trong và sau tết
Nguyên đán Canh Tý 2021. Tiếp tục công tác kiểm tra liên ngành về ATTP Tết
Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021.
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 2021.
3. Văn hóa - Thể thao và Thông tin tuyên truyền
Tuyên truyền các ngày lễ lớn, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân
Sửu 2021 và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
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Tổ chức giải Bóng đá Futsal nam thanh niên dân tộc thiểu số “Tranh cúp
thép Trường Sa” huyện Krông Pắc lần thứ I năm 2021.
Kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ Văn hoá trên địa bàn huyện trước
và trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi hoạt động đảm bảo đúng qui định. Tổ chức
giải Võ Vật truyền thống vào ngày 14,15,16 tháng giêng (tức ngày 25/0227/02).
4. Chính sách an sinh xã hội
Tổ chức thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách người có công,
người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo...nhân dịp tết Nguyên
đán Tân Sửu năm 2021. Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân dịp tết
Nguyên đán Tân Sửu.
Tổng hợp số hộ nghèo chia theo từng nhóm đối tượng năm 2020. Kiểm
tra hồ sơ hộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 và tiến hành thanh quyết
toán theo quy định.
Xây dựng Kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ
của phụ nữ và Kế hoạch bảo vệ chăm sóc trẻ em; Kế hoạch triển khai Tháng
hành động An toàn, vệ sinh lao động; Kế hoạch thực hiện chương trình lao động
việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện năm 2021.
Tiếp tục tổng hợp, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng
do ngành lao động quản lý.
III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
1. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Ban hành dự thảo kết luận và kết luận Đoàn Thanh tra Kinh tế - xã hội tại
UBND xã Vụ Bổn và trường THCS Vụ Bổn; UBND xã Ea Hiu và trường THCS
Ea Hiu; 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.
Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực
hiện tốt quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.
Tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc xử lý những vụ việc tồn đọng; kiểm
tra, đôn đốc thực hiện các kết luận đã có hiệu lực pháp luật.
2. Tư pháp
Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL năm
2021 trên địa bàn các xã, thị trấn theo kế hoạch. Tuyên truyền, phổ biến các luật
mới ban hành tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua.
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
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thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao
dịch.
3. Công tác xây dựng chính quyền
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý cán bộ, công
chức; giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác khen thưởng, người có công
trên địa bàn huyện; Thăm, chúc tết đối với các cơ sở tôn giáo xuân Tân Sửu
2021; chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín
ngưỡng, tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán 2021.
4. Quốc phòng, quân sự
Tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ Ban chỉ huy
quân sự huyện đến các đơn vị cơ sở theo quy định. Tổ chức phát lệnh công dân
nhập ngũ; xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân; Kế hoạch Lễ ra quân
huấn luyện năm 2021.
Xây dựng kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Làm tốt công
tác chuẩn bị thao trường, vật chất, mô hình học cụ bảo đảm cho nhiệm vụ huấn
luyện; tổ chức tập huấn cho cán bộ thôn, buôn đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu
đội trưởng.
5. An ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội
Tăng cường biện pháp giữ vững ổn định an ninh – chính trị từ xã, thị trấn
đến thôn, buôn, tổ dân phố. Tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra, đấu tranh,
truy bắt, xử lý các loại tội phạm nhằm giữ vững ổn định tình hình.
Thường xuyên triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an
toàn giao thông; giải tỏa lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành
lang an toàn giao thông.
Trên đây là báo cáo công tác tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02
năm 2021 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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