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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 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2021
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 02/2021
I. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp
- Trồng trọt:
+ Cây trồng ngắn ngày: Vụ Đông xuân gieo trồng được 7.648 ha/KH 7.648
ha, đạt 100% 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
824 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 người dân đang tiến hành tỉa cành, làm vệ sinh, bón
phân chăm sóc và tưới nước đợt 2. Một số bệnh hại trên cây cà phê như: Mọt
đục cành, khô cành, gỉ sắt gây hại ở mức độ nhẹ.
- Chăn nuôi, thú y: Kiểm tra tình hình chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh
gia súc, gia cầm, kiểm tra công tác vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh của các trang
trại trước khi tái đàn lợn; kết quả kiểm tra cho thấy các trang trại chăn nuôi có
quy mô vừa và lớn đã tuân thủ nghiêm các quy định vệ sinh an toàn dịch bệnh
trong phòng, chống dịch. Xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin
dại chó, mèo trên địa bàn huyện vơi tổng số 4.850 liều, trong đó có 800 liều ưu
tiên.
- Lâm nghiệp: Triển khai Kế hoạch phát động “Tết trồng cây” nhân dịp kỷ
niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5 và tăng cường công tác bảo vệ rừng, phát triển
rừng ngay từ đầu năm 2021; kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng mùa khô
202. 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; tổng hợp thống kê hiện trạng hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi hồ
đập có nguy cơ mất an toàn, đề xuất biện pháp sửa chữa, nâng cấp. 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 02 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 04 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.
- Quy hoạch: Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
trung tâm xã Hòa An. Ban hành văn bản xin ý kiến góp ý của cấp trên về nhiệm
vụ và đề cương dự án 268 ha dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn; góp ý về nhiệm vụ
và đồ án quy hoạch dự án trang trại chăn nuôi Thanh Trang tại xã Vụ Bổn. Triển
khai việc thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư để thực hiện điều chỉnh quy
hoạch chung thị trấn Phước An.
5. Thực hiện dự toán ngân sách
- Thu ngân sách ước 3.509 triệu đồng (luỹ kế 02 tháng là 16.170 triệu đồng;
so với dự toán tỉnh giao 16.170/KH 126.700 triệu đồng, đạt 12,76%; so với HĐND
huyện giao 16.170/KH 126.700 triệu đồng, đạt 10,66%)1.
- Chi ngân sách ước 41.286 triệu đồng (luỹ kế 02 tháng là 116.452 triệu
đồng; so với dự toán tỉnh giao 116.452/KH 883.358 triệu đồng, đạt 13,18%; so với
HĐND huyện giao 116.452/KH 906.358 triệu đồng, đạt 12,85%)2.
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Trong đó: Thu thuế, phí, lệ phí 3.252 triệu đồng (luỹ kế 02 tháng là 14.495 triệu đồng; so với tỉnh giao
14.495/KH 80.000 triệu đồng, đạt 18,12%; so với HĐND huyện giao 14.495/KH 95.000 triệu đồng, đạt 15,26% kế
hoạch); thu biện pháp tài chính 257 triệu đồng (luỹ kế 02 tháng là 1.675 triệu đồng; so với tỉnh giao 1.675/KH 46.700
triệu đồng, đạt 3,59%; so với HĐND huyện giao 1.675/KH 56.700 triệu đồng, đạt 2,95% kế hoạch).
2
Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản 691 triệu đồng (lũy kế 02 tháng là 691 triệu đồng; so với tỉnh giao
691/KH 32.000 triệu đồng, đạt 2,16%; so với HĐND huyện giao 691/KH 40.000 triệu đồng, đạt 1,73% kế hoạch); chi
thường xuyên 40.594 triệu đồng (lũy kế 02 tháng là 115.594 triệu đồng; so với tỉnh giao 115.761/KH 792.271 triệu
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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 21 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng
nông nghiệp sang đất ở với diện tích 2.489 m2 đối với hộ gia đình, cá nhân; cấp
26 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn
huyện; tiếp nhận 552 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 523 hồ sơ đất đai3. Tiếp nhận và giải quyết 395 hồ
sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 317 hồ sơ đăng
ký xóa thế chấp; 11 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký thế chấp.
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 định canh, định cư cho
đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc.
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; tổ chức
gặp mặt và tặng 103 xuất quà (trị giá 800.000 đồng/xuất) cho người có uy tín
nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; UBND tỉnh khen thưởng 10 người
và UBND huyện khen thưởng 14 người.
- 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: 07 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
Chỉ đạo các đơn vị trường học lập thành tích chào mừng 91 năm ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện tốt các công tác phòng dịch covid
trước, trong và sau tết và đón tết an toàn; tổ chức dọn vệ sinh, phun thuốc khử
trùng trường, lớp.
đồng, đạt 14,61%; so với HĐND huyện giao 115.761/KH 792.271 triệu đồng, đạt 14,61% kế hoạch); chi thực hiện
các mục 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: 15 hồ sơ; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho,..: 155 hồ sơ; đăng ký biến động đất
đai: 123 hồ sơ; cung cấp trích lục: 121 hồ sơ; cung cấp thông tin: 09 hồ.
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Ban hành Quyết định kiểm tra các trường về công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng
Chính phủ điện tử tại các đơn vị trường học. Chuẩn bị các điều kiện cho giáo
viên MN, TH, THCS tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi 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. Tổng số khai báo y tế: 25.014 trường hợp, trong đó: Cách ly tại
nhà 378 trường hợp (Đang cách ly 285 trường hợp; hết cách ly 93 trường hợp);
theo dõi sức khoẻ tại nhà 24.636 trường hợp (Đang theo dõi 21.827 trường hợp;
hết theo dõi 2.809 trường hợp).
Kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm trong dịp
Tết Nguyên đán Tân Sửu: 04 cơ sở, xử phạt nộp vào Kho bạc Nhà nước huyện
là 13,5 triệu đồng.
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; kễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao
huy hiệu Đảng đợt 03/02, kỷ niệm 53 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân
Mậu Thân 1968, mừng Đảng-mừng Xuân Tân Sửu 2021.
Tổ chức hội Hoa xuân cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện, đảm bảo
an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Duy trì tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể
dục, thể thao trên địa bàn huyện.
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
10.165.294.000 đồng (trong đó đối tượng chính sách người có công
5.199.832.000 đồng, đối tượng Bảo trợ xã hội 4.965.462.000 đồng).
Tổ chức thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách người có công cách
mạng: Quà chủ tịch nước 1.921 suất với số tiền 584.700.000 đồng; quà tỉnh
2.434 suất với số tiền 1.011.100.000 đồng; quà huyện 73 suất với số tiền:
29.200.000 đồng; quà 16 xã, thị trấn 690 suất với số tiền 126.200.000 đồng. Quà
cho đối tượng bảo trợ xã hội: Cấp tiền quà cho đối tượng 80 tuổi trở lên và trẻ
mồ côi 2.764 đối tượng với số tiền 829.200.000 đồng (từ nguồn đảm bảo xã hội
huyện); cấp 68.250 kg gạo cứu đói tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho 1.262
hộ; quà cho nhà tạm giữ Công an huyện, Công an xã, Xã đội thuộc 3 xã đặc biệt
khó khăn và 4 xã có trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự: 15 suất với số tiền
37.500.000 đồng. Quà cho trẻ em: 20 xuất quà học bổng và 2 trẻ em có hoàn
4

cảnh đặc biệt với số tiền 22.000.000 đồng (từ nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và
huyện).
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: Đã ban hành 04 Kế luận Thanh tra tại UBND xã Vụ
Bổn; trường THCS Vụ Bổn; UBND xã Ea Hiu; trường THCS Ea Hiu, Kết quả
đối với UBND xã Vụ Bổn thu hồi số tiền: 62.095.000 đồng; đối với Trường
THCS Vụ Bổn thu hồi số tiền: 17.145.500 đồng; Đang dự 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 sử dụng đất và chuyển mục đích
sử dụng đất trên địa bàn huyện đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Kết quả giải quyết khiếu nại, tổ cáo: Trong kỳ đã tiếp nhận 04đơn/04 vụ;
đã xử lý 02 đơn/02 vụ và đang xử lý 02 đơn/02 vụ.
- 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
Đã soạn thảo, in ấn và cấp phát 10.000 tờ gấp cho 16 xã, thị trấn để kịp
thời tuyên truyền với nội dung những điều cần biết về sử dụng pháo hoa theo
quy định tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy
định về quản lý, sử dụng pháo.
Trong tháng đã cải chính hộ tịch cho 27 trường hợp (trong đó 8 trường
hợp tiếp nhận hồ sơ mức độ 3); đã cấp chứng thực bản sao từ bản chính 34
trường hợp, 43 bản sao.
3. Công tác xây dựng chính quyền
Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 01 hiệu trưởng, điều đồng 02 hiệu
trưởng và bổ nhiệm mới 01 hiệu trưởng trường học; kiện toàn chức danh Chủ
tịch Hội Chữ thập đỏ huyện. Thông báo dự kiến cơ cấu, điều chỉnh lần thứ nhất
cơ cấu, thành phần dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được
giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 –
2026.
Công tác Tôn giáo: Đi thăm, tặng quà các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn
huyện dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
4. Quốc phòng, quân sự
Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu đặc biệt Tết Nguyên đán Tân
Sửu và ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
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Xây dựng kế hoạch luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo
chỉ thị của Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh. Làm tốt công tác chuẩn bị thao trường,
vật chất, mô hình học cụ bảo đảm cho nhiệm vụ huấn huyện; tổ chức tập huấn
cho cán bộ bộ thôn, buôn đội trưởng, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, khung đội
trưởng.
Bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ
trực Tết; phân loại, cấp phát quân trang cho công dân nhập ngũ năm 2021; thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
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 tranh chấp quyền lợi giữa các hộ dân
nhận khoán với Công ty Cổ phần Thắng Lợi, xã Hoà Đông; phát hiện 02 vụ
dựng nhà trái phép trong khu vực đất của Dự án tái định canh, định cư cho người
dân tộc Mông ở xã Vụ Bổn.
Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội: Đã nghi nhận 4 vụ xâm phạm trật
tự xã hội; gồm: đánh bạc 02 vụ, cố ý gây thương tích 02 vụ.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: Phát hiện 10 vụ, 12 đối tượng vi
phạm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, thu giữ 5,6kg pháo tự chế, 01
hộp pháo hoa với khối lượng 1,2kg, 345 bao thuốc lá nhập lậu; 07 vụ, 07 đối tượng
vi phạm các quy định trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, ra quyết định xử phạt vi phạm
hành chính 04 vụ, 04 cá nhân với số tiền 8 triệu đồng; phát hiện 01 vụ, 01 đối tượng
tàng trữ trái phép chất ma tuý, hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy
định của pháp luật.
Công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông: Tổ chức 140 ca tuần tra kiểm
soát, phát hiện lập biên bản 371 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ
(trong đó có 34 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn), ra quyết định xử phạt vi
phạm hành chính 338 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 283.515.000 đồng.
Xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, làm chết 04 người, bị thương 01 người, hư hỏng 04
phương tiện các loại, thiệt hại tài sản khoảng 20 triệu đồng; 01 vụ va chạm giao
thông, làm bị thương 02 người, hư hỏng 02 phương tiện các loại, thiệt hại tài sản
khoảng 03 triệu đồng; 02 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 23 triệu đồng.
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03/2021
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. Tiếp tục kiểm tra hoạt động sản
xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản
trên địa bàn huyện năm 2021.
- Chăn nuôi, thú y: Tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện tái đàn gia súc,
gia cầm phục vụ nhu cầu thực phẩm sau tết Nguyên đán.
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- Lâm nghiệp: Triển khai các nhiệm vụ bảo vệ, phòng chống cháy rừng
mùa khô 2021.
- 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.
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; quyết toán
ngân sách nhà nước cho các đơn vị dự toán trên địa bàn huyện năm 2020.
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
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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 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; 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 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.
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 các ngày Lễ lớn
trong tháng 3/2021 (ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày giải phóng Buôn Ma Thuột
10/3, giải phóng Quận lỵ Phước An 17/3, ngày thành lập Đoàn TNCSHCM
26/3); các trường MN (MG), các cơ sở GDMN ngoài công lập thực hiện theo
dõi cân đo vào biểu đồ tăng trưởng lần 3.
Khảo sát, kiểm định chất lượng giáo dục trường chuẩn quốc gia và công
nhận lại 2 trường MG Tuổi Thơ, MG Tuổi Hồng. Tổ chức bồi dưỡng 10 môn
văn hóa để chọn đội tuyển học sinh THCS tham gia cấp tỉnh; tham gia thi giáo
viên dạy giỏi Mầm non, Tiểu học, THCS cấp tỉnh. Thành lập các đoàn kiểm tra
chuyên ngành tại các đơn vị trường học theo kế hoạch kiểm tra năm học 20202021.
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. Cấp giấy chứng nhận
đủ điều kiện về ATTP cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
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.
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3. Văn hóa - Thể thao và Thông tin tuyên truyền
Tuyên truyền kỷ niệm 46 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột - giải phóng
tỉnh Đắc Lắc (10/3/1975- 10/3/2021) và 46 năm chiến thắng Phước An- giải
phóng huyện Krông Pắc (17/3/1975-17/3/2021). Tổ chức các hoạt động chào
mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã huyện.
4. Chính sách an sinh xã hội
Ban hành kế hoạch vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2021; 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 năm 2021; Kế hoạch thực hiện chương trình lao động việc
làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Krông Pắc năm 202.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng 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 Đắk Lắk; 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
Triển khai các Đoàn Thanh tra thực hiện theo nội dung Kế hoạch Thanh
tra năm 2021 đã được phê duyệt; Ban hành dự 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 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; dự kiến mở 8
hội nghị tuyên truyền phổ biến các luật mới tại các xã, thị trấn.
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.
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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; nắm bắt và vận động, xem xét, xử 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
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; nắm chắc tình hình địa bàn.
Tổ chức Lễ giao, nhận quân; Lễ ra quân huấn luyện năm 2021.
Tổ chức luyện lập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn
luyện cho các đối tượng theo 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 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03
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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