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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022 

 phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 

I. TÌNH HÌNH KTXH, QPAN NĂM 2022  

1. Phát triển kinh tế 

1.1. Về tăng trưởng kinh tế: Tổng giá trị sản xuất thực hiện đến tháng 

9/2022 là 1.250 tỷ đồng; ước đến 31/12/2022, tổng giá trị sản xuất 1.740 tỷ đồng 

đạt 103% kế hoạch, tăng 12,8% so với cùng kỳ; trong đó: Nông lâm - Thủy sản 

tăng 9,1%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 19,2%, Thương mại - Dịch vụ tăng     

12,4% so với cùng kỳ.  

1.2. Phát triển các ngành kinh tế: 

a. Nông - Lâm - Thủy sản: 

- Tổng diện tích gieo trồng thực hiện đến tháng 9/2022 là 12.783 ha; ước 

đến 31/12/2022, tổng diện tích gieo trồng là 12.797 ha/12.752 ha, đạt 100,3% kế 

hoạch; trong đó, diện tích gieo trồng cây hàng năm ướt đạt 6.790 ha/6.817 ha, đạt 

99,6% kế hoạch (giảm 476 ha so với cùng kỳ)(1), diện tích cây lâu năm đạt 5.867 

ha/5.820 ha, đạt 100,8% kế hoạch (tăng 507 ha so với cùng kỳ)(2). Đã thu hoạch 

cây lúa vụ Đông Xuân với diện tích 523(3) ha/522 ha, đạt 100,2% kế hoạch 

                                           
(1) Diện tích cây hàng năm giảm 476 ha so với cùng kỳ, trong đó: Diện tích 

cây lúa cả năm giảm 108 ha so với cùng kỳ (trong đó: Diện tích cây lúa vụ Đông 

Xuân giảm 05 ha do các công trình đập thủy lợi trên địa bàn các xã, thị trấn 

không đảm bảo đủ lượng nước nước tưới cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-

2022, diện tích lúa rẫy giảm 103 ha so với cùng kỳ do đất canh tác đã bạc màu 

sản xuất không hiệu quả năng suất thấp nên đã chuyển đổi sang trồng cây ăn 

quả, cà phê); diện tích cây ngô giảm 248 ha so với cùng kỳ (ngô vụ Đông Xuân 

đạt 12 ha/11 ha, đạt 104,55 % Kế hoạch, Ngô vụ 1: 625 ha/631 ha, đạt 98,97% 

Kế hoạch, ngô vụ 2: 141 ha/248 ha, đạt 56,9% Kế hoạch) do diện tích gieo trồng 

cây ngô đã canh tác lâu năm không hiệu quả nên đã chuyển đổi sang trồng các 

loại cây khác (Cây ăn quả cây mắc ca, cà phê, cao su, hồ tiêu); Diện tích cây chất 

bột lây củ giảm 125 ha so với cùng kỳ do chuyện sang trồng cây bạch đàn và các 

loại cây lâu năm khác; diện tích cây thực phẩm tăng 5 ha.  
(2) Diện tích cây lâu năm tăng 507 ha so với cùng kỳ, do chuyển đổi một số diện tích sản xuất cây lúa rẫy, cây 

ngô và cây chất bột lấy củ, đất đã bạc màu sản xuất không hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây ăn quả (mít, 

bơ, chuối, sầu riêng, chanh dây và cây mắc ca và trồng cây bạch đàn) và mở rộng diện tích trồng cây ăn quả trong 

vườn nhà, trồng cây ăn quả cải tạo vườn tạp và trồng xen trong vườn cây cà phê. 
(3) Diện tích cây lúa vụ Đông Xuân 523 ha (Đăk Kôi: 114 ha; Đăk Ruồng: 108 ha; xã Đăk Tơ Lung: 63 

ha; Đăk Tờ Re: 83 ha; xã Tân Lập: 98 ha; Thị trấn Đăk Rve: 24 ha và xã Đăk Pne: 39 ha). 
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(giảm 05 ha so với cùng kỳ), năng suất bình quân đạt 63 tạ/ha, sản lượng đạt 

3.315 tấn. Diện tích cây khác 3.143 ha/3.233 ha, đạt 97,2% kế hoạch (tăng 611 

ha so với cùng kỳ)(4). Đã trồng mới 410,9 ha cây ăn quả, đạt 108,1% kế hoạch(5), 

diện tích chủ yếu được trồng xen trong vườn cà phê, trồng trong vườn nhà và cải 

tạo vườn tạp gồm các loại cây: Bơ, Mít, Chuối, Sầu riêng và chanh dây (trong 

đó: Các xã, thị trấn là 170,9 ha; Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Tây Nguyên 

là 240 ha). Đã trồng mới 80,4 ha cây mắc ca(6), đạt 100,44% kế hoạch (diện tích 

giao chỉ tiêu cho doanh nghiệp 27 ha chưa xuống giống); 56,8 ha cây dược 

liệu(7) (sâm dây, đương quy, đinh lăng và các loại cây dược liệu gia vị khác), đạt 

113,6% kế hoạch. Tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng trên địa bàn 

huyện trong thời gian qua ở mức thấp và được phòng, trừ kịp thời, đạt hiệu 

quả(8).  

- Tổng đàn gia súc, gia cầm thực hiện đến tháng 9/2022 là 110.811 con; 

ước thực hiện đến 31/12/2022 là 118.375 con(9)/118.279 con, đạt 100,08% kế 

hoạch (tăng 4.968 con so với cùng kỳ). Triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp 

thời sự chỉ đạo của ngành, cấp trên về phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, 

gia cầm; vì vậy, từ đầu năm đến nay không phát hiện dịch bệnh nguy hiểm trên 

đàn gia súc, gia cầm. 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 61 ha/61 ha, đạt 100% kế hoạch, trong đó: 

Diện tích nuôi ao hồ nhỏ 34 ha; diện tích nuôi ao hồ lớn 27 ha; sản lượng nuôi 

trồng thủy sản sản 173 tấn, đạt 97,35% kế hoạch, tăng 3 tấn so với cùng kỳ; 

sản lượng khai thác thủy sản 10 tấn, đạt 80,08% kế hoạch.  

- Từ nguồn vốn khoa học công nghệ, huyện đã triển khai thực hiện mô hình 

chăn nuôi bò cái nền sinh sản tại xã Đăk Pne với tổng kinh phí 135 triệu đồng/07  

hộ tham gia.  

- Tiếp tục hỗ trợ 05 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh(10) tham gia các hoạt 

động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của 

địa phương trong và ngoài tỉnh. Tập trung hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ pháp 

                                           
(4) Diện tích cây khác tăng 611 ha, do thực hiện chỉ tiêu trồng mới rừng sản xuất giai đoạn 2021-2025; đã rà 

soát thống kê diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp, đất trống đồi núi trọc để triển khai công tác trồng rừng trên địa 

bàn các xã, thị trấn. 
(5) Xã Đăk Kôi 26 ha, Đăk Ruồng 20 ha, Đăk Tơ Lung 21 ha, Đăk Tơ Re 32 ha, Tân Lập 31 ha, thị trấn 21 

ha, Đăk Pne: 20 ha, doanh nghiệp 240 ha. 
(6)  Xã Đăk Kôi 5,8 ha, Đăk Ruồng 12,1 ha, Đăk Tơ Lung 8 ha, Đăk Tờ Re 11,5 ha, Tân Lập 12,5 ha, thị 

trấn 7,2 ha, Đăk Pne: 23,3 ha. 
(7) Xã Đăk Kôi 6,6 ha, Đăk Ruồng 7,3 ha, Đăk Tơ Lung 4,6 ha, Đăk Tờ Re 13,6 ha, Tân Lập 8,0 ha; thị 

trấn 6,7 ha, Đăk Pne: 10 ha. 
(8) Đối với cây lúa, vi sinh vật gây hại như bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, bệnh đạo ôn lá. Đối với cây 

sắn, bệnh khám lá hại sắn trên sắn lưu vụ tại xã Đăk Kôi với diện tích khoảng 20 ha, người dân đã thu hoạch 

xong củ và tiêu hủy toàn bộ cây, không ảnh hưởng đến sản lượng. 
(9) Trong đó: Trâu 183 con, bò 11.250 con, lợn 22.500 con, dê 3.012 con; đàn gia cầm 81.430 con. Tổng đàn 

tăng, chủ yếu là đàn lợn và gia cầm, do một số xã Đăk Tờ Re, Đăk Ruồng và xã Tân Lập xây dựng trang trại nuôi 

heo thịt, heo sinh sản và cơ sở chăn nuôi gia cầm.   
(10) Chuối sấy Bà Gà Đeo, Rượu ghè Y Thơi (xã Đăk Tơ Lung), Dưa lưới Brosfarm (xã Đăk Tờ Re), Măng 

chua ớt cay (xã Đăk Pne), Nước uống đóng chai Epic Water (xã Đăk Ruồng). 
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lý tham gia dự thi phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, cấp tỉnh năm 2022, 

phấn đấu có từ 03 sản phẩm trở lên đạt 03 sao cấp tỉnh(11). 

- Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững đạt 

được kết quả tốt(12). Phương án thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, 

hộ gia đình phát triển kinh tế rừng trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện (13). 

Công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm 

sản trái pháp luật được tăng cường(14). Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 

Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững (15). Đã trồng mới 437,1(16)ha 

rừng, đạt 102,84% kế hoạch. Tổ chức trồng 64.000 cây phân tán, tạo môi 

trường cảnh quan  góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, thị 

trấn(17). Đối với diện tích đất trống tại khu vực đèo Măng Đen đã được thống 

kê, rà soát để trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán đảm bảo theo kế 

hoạch đề ra. Rà soát diện tích rừng để khoanh nuôi bảo vệ tái sinh rừng với tổng 

diện tích 832 ha(18)/500 ha, đạt 166,4% kế hoạch. 

                                           
(11) Sản phẩm: Hạt Macca Nhật Long (Hộ kinh doanh Nhật Long FARM, xã Đăk Ruồng); Măng khô Đăk 

Kôi (Hộ kinh doanh Út Sáng, xã Đăk Kôi); Hạt tiêu Sơn Ka (Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông 

nghiệp tổng hợp, thị trấn Đăk Rve); Sầu riêng Vỹ Thịnh (Hộ kinh doanh Vũ Văn Vỹ, xã Tân Lập); Măng Khô 

Đăk Rve (HTX nông nghiệp và Dịch vụ Hoa Nam, thị trấn Đăk Rve); Sản phẩm Gà đồi Kon Braih (Hợp tác xã 

Dịch vụ Nông nghiệp Tây nguyên, xã Đăk Ruồng). 
(12)  Xây dựng kế hoạch tổ chức đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm trong công tác 

quản lý bảo vệ rừng trước, trong và sau các dịp nghỉ Lễ, Tết. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã 

phối hợp tổ chức tuần tra, truy quét được 79 đợt với 559 lượt người tham gia. 
(13) Diện tích giao đất, giao rừng cho hộ gia đình (theo Quyết định 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh): 12.850,49 ha/938 

hộ, trong đó: Xã Đăk Kôi: 3.095,29 ha/249 hộ, Đăk Pne: 228,12 ha/27 hộ, Đăk Ruồng: 1.500 ha/55 hộ, Đăk Tờ 

Re: 1.738,32 ha/173 hộ; Đăk Tơ Lung: 6.288,76 ha/434 hộ. 

Diện tích giao đất, giao rừng cho Cộng đồng quản lý (Đối với diện tích rừng do UBND xã quản lý): 

1.062,69ha/09 cộng đồng, trong đó: Xã Đăk Kôi: 219,02 ha/01 cộng đồng và Đăk Tơ Lung: 843,67 ha/08 cộng đồng. 

Diện tích giao đất, giao rừng cho chủ rừng là tổ chức (Đối với diện tích rừng do UBND xã quản lý): 

455,93 ha, trong đó: Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy: 388,63 ha (TT.Đăk Rve: 8,37 ha; Đăk Kôi: 

11,86 ha; Đăk Ruồng: 300,99 ha và Tân Lập: 67,41 ha) và Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy: 67,30 ha 

(TT.Đăk Rve: 41,44 và Đăk Kôi: 25,86). 
(14) Trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã kiểm tra phát hiện 06 vụ vi phạm Luật 

Lâm nghiệp (giảm 05 vụ; khối lượng lâm sản tăng 11,57 m3 gỗ quy tròn các loại so với cùng kỳ). Diện tích thiệt 

hại: 0,281 ha rừng sản xuất và rừng phòng hộ; khối lượng gỗ thiệt hại 24,698 m3 gỗ quy tròn. trong đó: 02 vụ 

phá rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 13, tiểu khu 520 lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy quản 

lý và khoảnh 11, tiểu khu 529 lâm phần UBND xã Đăk Pne quản lý. 01 mua bán, tàng trữ lâm sản trái pháp luật 

xảy ra tại thôn 4, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy. 02 vụ về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm 

sản xảy ra tại khoảnh 4, tiểu khu 519 và khoảnh  2, tiểu khu 521 lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy 

quản lý. 01 vụ vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật. Công tác xử lý vi phạm: Xử lý hành chính: 04 vụ 

(trong đó: 02 vụ phá rừng trái pháp luật, 01 vụ mua bán lâm sản trái pháp luật, 01 vụ vận chuyển, mua bán 

lâm sản trái pháp luật). Tịch thu 13,723 m3 gỗ tròn, phạt tiền 193.500.000 đồng. Xử lý hình sự: 02 vụ Vi phạm 

quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, khối lượng gỗ thiệt hại: 10,975 m3 gỗ quy tròn, cụ thể: 01 vụ xảy 

ra tạ lô 6, khoảnh 4, tiểu khu 519 ; 01 vụ xảy ra tạ lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 521 lâm phần Ban quản lý rừng phòng 

hộ Kon Rẫy quản lý, địa giới hành chính thị trấn Đăk Rve. Hạt Kiểm lâm đã khởi tố vụ án và chuyển cơ quan 

Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kon Rẫy tiếp tục điều tra. 
(15) Diện tích khoán quản lý bảo vệ rừng của đơn vị chủ rừng: 14.028,19 ha. Trong đó: Công ty TNHH 

MTV lâm nghiệp Kon Rẫy: 10.028,19ha/14 cộng đồng và BQL rừng phòng hộ Kon Rẫy: 4.000 ha/13 cộng đồng 

và 03 tổ chức). 
(16). Xã Đăk Kôi 53,2 ha, Đăk Ruồng 35,6 ha, Đăk Tơ Lung 88,1 ha, Đăk Tờ Re 68,6 ha,  Tân Lập 49,9 

ha, thị trấn 56,5 ha, Đăk Pne: 48,7 ha; Công Ty TNHHLN Kon Rẫy 15 ha, Ban Quản rừng phòng hộ  21,54 

ha. 
(17) Trong đó: Tại các xã, thị trấn, đơn vị: 9.400 cây, xã hội hóa: 29.600 cây, Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Kon Rẫy 15.000 cây; Ban quản lý rừng phòng hộ 10.000 cây. 
(18) Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy: 500 ha. 
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b. Công nghiệp - Xây dựng 

- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 512 tỷ đồng, tăng 19,1% so với 

cùng kỳ. Tiềm năng, thế mạnh về thủy điện được khai thác và phát huy hiệu quả; 

đã có 06 công trình thủy điện vừa và nhỏ hoàn thành, đưa vào khai thác với tổng 

cộng suất 37,6 MW(19), đóng góp vào thu ngân sách huyện khoảng 7 tỷ đồng.  

- Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng được chỉ đạo thường 

xuyên, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự xây dựng và vi phạm hành 

lang an toàn đường bộ(20). 

- Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện 

trong thời gian qua được chú trọng, từng bước nâng cao, cơ bản đảm bảo trật tự 

và thiết lập kỷ cương trong công tác quản lý quy hoạch. Triển khai kiểm tra, rà 

soát hệ thống cầu treo dân sinh trên địa bàn huyện(21) để có phương án sửa chữa.  

- Hoàn thành dự thảo phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất các trụ sở cũ tại thị trấn Đăk Rve, hiện đang xin ý kiến của các sở, 

ban, ngành; tổ chức bán đấu giá theo thẩm quyền. 

c. Thương mại - Dịch vụ 

- Tình hình thị trường và giá cả hàng hóa trên địa bàn huyện diễn ra cơ bản 

ổn định, lượng hàng hóa được chuẩn bị để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp 

Tết Nguyên đán 2022 khá dồi dào; trong những ngày giáp Tết giá cả thị trường 

có tăng nhẹ một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu(22) nhưng sau đó giảm dần và ổn 

định trở lại, hàng hóa đáp ứng nhu cầu mua sắm của Nhân dân. Tổng mức lưu 

chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường 9 tháng đầu năm 

102 tỷ đồng; ước thực hiện đến 31/12/2022 dự tính đạt 137 tỷ đồng, đạt 100,1% 

kế hoạch, tăng 2,3% so với cùng kỳ.  

- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý các hành vi buôn lậu, 

gian lận thương mại được tăng cường(23). Tiếp tục cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, 

vùng sâu, vùng xa tiếp tục được thực hiện.  

                                           
(19) Thủy điện Đăk PôNe 2; Thủy điện Đăk PôNe 2AB; Thủy điện Đăk Pia; Thủy điện Đăk GRet; Thủy 

điện Đăk Ne; Thủy điện Đăk BLa 1.  
(20) Đã cấp 15 giấy phép xây dựng, 10 bộ hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch; từ đầu năm đến nay phát 

sinh 03 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ tại 02 xã Đăk Ruồng và Đăk Tơ Lung. Sau 

khi phát hiện vi phạm, đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tháo dỡ đối với 03 trường hợp mới phát sinh. Bên 

cạnh đó, vận động tháo dỡ thêm 02 trường hợp tồn năm trước. Lũy kế đến thời điểm báo cáo, toàn huyện có 03 

trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ (Tờ Re 02 trường hợp, Tân Lập 01 trường hợp), 

đang tiến hành vận động tháo dỡ.  
(21) Tổng số  23 cầu treo (Đăk Rve: 01 cầu; Tân Lập: 02 cầu; Đăk Tờ Re: 03 cầu; Đăk Tờ Lung: 04 cầu; 

Đăk Kôi: 06 cầu; Đăk Pne: 07 cầu). Trong đó có 04 cầu treo qua thời gian khai thác sử dụng hiện nay qua kiểm 

tra phát hiện có các dấu hiệu bị hư hỏng cần được duy tu sửa chữa (Cầu trêo thôn 3 thị trấn Đăk Rve; cầu treo 

thôn 3 xã Đăk Tờ Re; cầu treo thôn 2 xã Đăk Kôi; cầu treo thôn 3 đi thôn 4 xã Đăk Pne), tuy nhiên cưa được bố 

trí nguồn kinh phí để sữa chữa.  
(22) Giá cả một số mặt hàng tươi sống (thịt bò, thịt heo, gia cầm, cá, hoa quả… có biến động tăng từ 10-

15%) vào những ngày cận tết nhưng đã ổn định trở lại sau Tết. 
(23) Đã tổ chức kiểm tra 30 cơ sở; phát hiện 11 cơ sở vi phạm về buôn bán sản phẩm hết hạn sử dụng, nhắc 

nhở, tiêu huỷ tại chỗ gồm 112,3 kg thực phẩm khô, 37 mặt hàng mỹ phẩm, 20 chai sữa tắm, 136 sản phẩm sữa, 

nước giải khát, tổng giá trị lô hàng bị tiêu huỷ ước khoảng 40 triệu đồng. 
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d. Thu, chi ngân sách: 

- Tổng thu ngân sách thực hiện đến tháng 9/2022 là 211.988 triệu đồng; ước 

thực hiện đến 31/12/2022 là 350.660 triệu đồng, đạt 141,1% dự toán và tăng 

21,2% so với cùng kỳ. Thu địa bàn 70.676 triệu đồng đạt 113,1% dự toán, bằng 

97,1% so với cùng kỳ (thu điều tiết ngân sách huyện hưởng 53.278 triệu đồng đạt 

119,4% dự toán và bằng 90,5% so với cùng kỳ); thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 

258.650 triệu đồng; thu chuyển nguồn, kết dư 38.732 triệu đồng. 

- Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến tháng 9/2022 là 166.004 

triệu đồng; ước thực hiện đến 31/12/2022 là 350.660 triệu đồng đạt 100% nhiệm 

vụ chi và tăng 21,7% so với cùng kỳ (24).  

- Công tác thu hồi nợ đọng thuế được tích cực triển khai. Tổng số nợ đọng 

thuế trên địa bàn huyện đến ngày 31/12/2021 là 2.267 triệu đồng, phát sinh nợ 

năm 2022 là 359 triệu đồng. Đến nay đã thu được 396 triệu đồng, số nợ thuế còn 

lại 2.230 triệu đồng(25); ước thực hiện đến 31/12/2022, tổng số nợ thuế 1.787 

triệu đồng (giảm 21% so với cùng kỳ); trong đó, nợ có khả năng thu là 1.690 

triệu đồng, nợ khó thu là 97 triệu đồng. Qua rà soát tình trạng nợ thuế, huyện đã 

chỉ đạo Chi Cục thuế khu vực số 01 tiếp tục theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ thuế 

theo quy định của Luật quản lý thuế.  

đ. Đầu tư phát triển:  

- Công tác phân bổ và đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được 

chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát, đánh giá đầu tư nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư 

công đúng mục đích, hiệu quả. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 là 

100.581 triệu đồng (bao gồm 35.650 triệu đồng vốn ngân sách Trung ương hỗ 

trợ thực hiện các Chương trình MTQG đã giao), đã giải ngân 18.713 triệu đồng, 

đạt 18,6% kế hoạch; ước đến 31/1/2023 giải ngân 100.581 triệu đồng, đạt 100% kế 

hoạch, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương 65.650 triệu đồng(26), đã giải ngân 

2.500 triệu đồng, đạt 3,8% kế hoạch; ước 31/01/2023 giải ngân 65.650 triệu đồng, 

đạt 100% kế hoạch; vốn chi ngân sách tỉnh 20.000 triệu đồng(27), đã giải ngân 6.000 

triệu đồng đạt 30% kế hoạch; ước 31/01/2023 giải ngân 6.000 triệu đồng, đạt 100% 

kế hoạch; vốn ngân sách huyện 14.931 triệu đồng(28), đã giải ngân 10.213 triệu 

đồng đạt 68,4% kế hoạch; ước đến 31/1/2023 giải ngân 14.931 triệu đồng, đạt 

100% kế hoạch.  

- Đã phân bổ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia, phù hợp 

với mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn; cân đối vốn 

                                           
(24) Trong đó: Chi đầu tư phát triển 66.004 triệu đồng; chi thường xuyên 279.887 triệu đồng; chi dự 

phòng 4.769 triệu đồng. 
(25) Do Công ty TNHH Trường Thịnh khai thác tài nguyên cát trên địa  bàn xã Đăk Tờ Re đã nợ thuế 

1.388 triệu đồng; đã tổ chức triển khai nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế. 
(26) Thực hiện chuyển tiếp 01 công trình (đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện 

Kbang, Gia Lai và bố trí các danh mục thuộc chương trình MTQG thực hiện năm 2022). 
(27) Thực hiện khởi công mới 02 công trình. 
(28) chuyển tiếp 04 công trình; khởi công mới 15 công trình. 
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đối ứng từ ngân sách địa phương bố trí thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia bảo đảm theo quy định. Hiện nay, các đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục 

tiếp theo để giải ngân nguồn vốn được giao. 

g. Thu hút đầu tư; phát triển doanh nghiệp, Hợp tác xã: 

- Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh tiếp tục được chú trọng. Đã tổ chức xây dựng và chỉ đạo triển khai 

có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao 

năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục 

dự án thu hút đầu tư để phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh. Xây dựng và 

triển khai chính thức Hệ thống giám sát, theo dõi quản lý tiến độ dự án đầu tư 

tỉnh Kon Tum.  

- Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp huyện được chú trọng, đã chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết 

của ngành, cấp trên; xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa những 

nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp huyện. Bên cạnh đó, huyện đã chủ động tiếp xúc, kêu gọi, theo dõi, 

làm việc với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà 

đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến địa bàn tìm hiểu để 

triển thực hiện dự án(29). Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 18 dự án đang thực 

hiện đầu tư, 33 dự án đang nghiên cứu, khảo sát, lập thủ tục đầu tư. 

- Từ đầu năm đến nay đã cấp 47 giấy phép cho hộ kinh doanh cá thể. Đến 

thời điểm hiện tại, toàn huyện có 17 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng doanh 

thu 37.826 triệu đồng, doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu tập trung vào 

lĩnh vực xây dựng và bán buôn. Có 386 hộ kinh doanh cá thể; 09 tổ hợp tác, thu 

hút 112 thành viên và người lao động tham gia; 13 hợp tác xã(30), trong đó 09 

                                           
(29) 06 tháng đầu năm 2022 có 06 dự án đầu tư và được UBND cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát trên 

địa bàn huyện Kon Rẫy: Dự án Điện gió Đăk Tờ Re, Đăk Ruồng của Công ty CP Năng lượng Bitexco (Văn bản 

số 1073/UBND-HTKT ngày 15/4/2022); Dự án Làng rượu - Khu vật lý trị liệu - Nghỉ dưỡng nước nóng Đăk Kôi 

của Công ty Cổ phần Sâm dây Kon Tum (Văn bản số 1230/UBND-KTTH ngày 28/4/2022); Dự án khu du lịch 

sinh thái thác Kôi Tó, thác Đắk Kôi của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Doanh nghiệp Kon Tum (Văn bản số 

1607/VP-HTKT ngày 06/5/2022); Dự án Trang trại chăn nuôi lợn tập trung gắn kết chế biến sản phẩm của Công 

ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao Tây Nguyên (Văn bản số 605/VP-NNTN ngày 25/02/2022); Dự án Du lịch 

sinh thái dưới tán rừng, lưu trú nghỉ dưỡng kết hợp nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Cổ phần Charm 

Group (Văn bản số 495/UBND-HTKT ngày 23/02/2022); Dự án chăn nuôi heo công nghệ mới trên địa bàn xã 

Đắk Ruồng, Đắk Tờ Re của Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư xây dựng 79 Gia Lai (Văn bản số 

2794/UBND-NNTN ngày 04/3/2022); 03 dự án được UBND tỉnh ra quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư: Dự án Thủy điện Đăk Bla 1 của Công ty TNHH Trung Việt (Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 

28/01/2022); Dự án Thủy điện Đăk Pia của Công ty TNHH Trung Việt (Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 

28/01/2022); Dự án Thủy điện Đăk Nghé của Công ty Cổ phần GE Tây Nguyên (Quyết định số 488/QĐ-UBND 

ngày 05/8/2022) 
(30) 1. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xanh; 2. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp-lâm 

nghiệp-xây dựng Đăk Tơ Lung xanh; 3. HTX Trung lộ quán Tân Lập; 4. HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tây 

Nguyên; 5. HTX Dịch vụ tổng hợp; 6. HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp công nghệ cao xây dựng 

Tân Lập; 7. Hợp tác xã SX KD DV Tổng hợp; 8. Hợp tác xã Hoa Nam; 9. Hợp tác xã Nông nghiệp; 10. HTX 

Tuyến Huyền; 11. HTX NN&Thương mại dịch vụ Tây Nguyên Xanh; 12. Hợp tác xã nông sản dược liệu sạch 

Kon Rẫy, 13. HTX Hoa Thiên Đăk Kôi. 
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hợp tác xã(31)đang hoạt động với 130 thành viên; 03 hợp tác xã chờ giải thể(32); 01 

hợp tác xã đã giải thể(33).  

h. Tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động thực hiện đến tháng 9/2022 là  

996.508 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch; ước đến 31/12/2022, tổng nguồn vốn 

huy động 998.520, đạt 105% kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ; dư nợ tín dụng 

1.222.059 triệu đồng đạt 98% kế hoạch, tăng 41,8% so với cùng kỳ; nợ xấu 9.280 

triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,75%/tổng dư nợ. Các tổ chức tín dụng chấp hành tốt các 

quy định về lãi suất huy động, mặt bằng chung lãi suất cho vay tiếp tục duy trì ổn 

định(34).  

J. Lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản  

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp UBND các xã, thị trấn chủ 

động kiểm tra, nắm tình hình việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực đất đai, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng lấn, chiếm, hủy 

hoại đất, các trường hợp sử dụng đất không hiệu quả của các tổ chức, cá nhân 

được giao quản lý sử dụng. 

- Triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 

18/5/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

huyện; quản lý việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch UBND tỉnh đã phê duyệt 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tại Quyết định số 135/QĐ-UBND 

ngày 22/03/2022. 

- Đăng ký bổ sung danh mục, công trình, dự án trình HĐND tỉnh thông qua 

danh mục thu hồi đất năm 2022 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn huyện 

Kon Rẫy. 

- Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 

hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy 

phép khai thác khoáng sản(35).  

- Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được giải 

quyết kịp thời, đúng quy định. Trong 9 tháng đã tiếp nhận 663 hồ sơ (hồ sơ đăng 

                                           
(31) 1. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp-lâm nghiệp-xây dựng Đăk Tơ Lung xanh; 2. 

HTX Trung lộ quán Tân Lập; 3. HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên; 4. HTX Dịch vụ tổng hợp; 5. HTX sản 

xuất kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp công nghệ cao xây dựng Tân Lập; 6. Hợp tác xã SX KD DV Tổng hợp; 7. 

Hợp tác xã Hoa Nam; 8. Hợp tác xã Nông nghiệp; 9. HTX Hoa Thiên Đăk Kôi. 
(32) 1. HTX Tuyến Huyền; 2. HTX NN&Thương mại dịch vụ Tây Nguyên Xanh; 3. Hợp tác xã dịch vụ 

nông nghiệp xanh 
(33) Hợp tác xã nông sản dược liệu sạch Kon Rẫy. 
(34) NHCSXH: Lãi suất tiếp tục duy trì ổn định phổ biến 3,3%/năm đối với ngắn hạn, từ 5,8%/năm đến 

9%/năm đối với trung và dài hạn; NHNN: 8,5%/năm đối với ngắn hạn, từ 9,5% đến 10%/năm đối với trung và dài 

hạn. 
(35) Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 29/03/2022 của UBND huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra 

việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, doanh nghiệp 

được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra 112) và Kế hoạch số 51/KH-UBND 

ngày 29/03/2022 của UBND huyện về Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt 

động khai thác khoáng sản của các tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn 

huyện Kon Rẫy. 
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ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất 350 hồ sơ; hồ sơ đăng ký xóa thế chấp 313 

hồ sơ); trả kết quả cuối cùng 663 hồ sơ; ước đến 31/12/2022, tiếp nhận 750 hồ 

sơ (hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất 390 hồ sơ; hồ sơ đăng ký 

xóa thế chấp 360 hồ sơ); trả kết quả cuối cùng 750 hồ sơ. 

1.3. Xây dựng nông thôn mới, công tác đền bù giải phóng mặt bằng; công 

tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: 

a. Xây dựng nông thôn mới:  

- Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt ngay từ đầu 

năm(36). Chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch chi tiết thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm đạt chuẩn 

theo lộ trình đã đề ra. Toàn huyện có 04 xã (Đăk Ruồng, Tân Lập, Đăk Tơ Lung, 

Đăk Tờ Re) đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số tiêu chí đã đạt toàn huyện là 

105/114 tiêu chí(37), đạt 92,11%, bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã. Xã Tân Lập đã 

được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới 

nâng cao năm 2021(38); thôn 3, xã Tân Lập đã được Chủ tịch UBND huyện quyết 

định công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021(39). 

Bên cạnh đó, huyện tập trung huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện nâng 

cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, năm 2022 phấn đấu: Xã Tân Lập xã đạt 

chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; xã Đăk Ruồng xã đạt chuẩn xã nông thôn 

mới nâng cao; thôn 9, xã Đăk Ruồng đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 

08 thôn được chọn làm điểm cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn 

mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số(40); đạt chuẩn thêm 02 tiêu chí xã nông thôn 

mới (tiêu chí số 2 về giao thông tại xã Đăk Pne và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất 

văn hoá tại xã Đăk Kôi). 

b. Công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu: 

- Công tác khắc phục các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương, giao 

thông nông thôn, cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng do mưa lũ năm 2021 gây ra 

được chỉ đạo tích cực. Chủ động trong công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, 

ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra(41). Đẩy 

mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó thiên tai đến cấp 

                                           
(36) Đã tổ chức Lễ phát động ra quân xây dựng nông thôn mới đầu năm 2022  đồng loạt trên phạm vi toàn 

huyện. Qua đó đã huy động được 6.810 lượt cán bộ, Nhân dân tham gia; bê tông hoá 242 m đường nội thôn; phát 

quang, dọn vệ sinh, vét rãnh thoát nước 23.800 m tuyến đường làng, ngõ xóm, đường vào khu sản xuất; cải tạo 

300 m đường hoa, hàng rào cổng ngõ; cải tạo, san gạt, đổ bê tông gần 3.500 m2 sân thể thao.  
(37) Còn 09 tiêu chí chưa đạt chuẩn (xã Đăk Pne còn 04 tiêu chí: Tiêu chí số 2, tiêu chí số 9, tiêu chí số 10, 

tiêu chí số 11; xã Đăk Kôi còn 05 tiêu chí: Tiêu chí số 2, tiêu chí số 6, tiêu chí số 9, tiêu chí số 10, tiêu chí số 11). 
(38) Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 về Công nhận xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 
(39) Quyết định số 870 QĐ-UBND ngày 07/10/2021 về việc công nhận thôn3, xã Tân Lập đạt chuẩn Bộ 

tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. 
(40) Điểm cấp huyện (Thôn 5 (làng Kon Băp Ju), xã Tân Lập); Điểm cấp xã (Thôn 4 (Làng Kon Bưu), xã Tân 

Lập; Thôn 2 (làng Kon Gol 1), xã Đăk Pne; Thôn 1, thị trấn Đăk Rve; Thôn 6 (làng Kon Rá), xã Đăk Tơ Lung; 

Thôn 3 (làng Kon GRỗh), xã Đăk Kôi; Thôn Đak Jri, xã Đăk Tờ Re và Thôn 8 (làng Kon Nhên), xã Đăk Ruồng). 
(41) Tiếp tục triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết trong công tác phòng chống ứng 

phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 
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xã, thị trấn, nhất là trọng điểm dân cư sinh sống, sản xuất tại các khu vực thường 

xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; chuẩn bị vật tư, phương tiện, trang thiết bị 

cần thiết để thực hiện công tác phòng chống thiên tai có hiệu quả, hạn chế đến 

mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn 

huyện không xảy ra tình trạng hạn hán. 

- Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt trong 

vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu; 

thôn nông thôn mới kiểu mẫu; thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS 

trên địa bàn các xã, thị trấn. Trong đó chú trọng việc triển khai xây dựng, hoàn thiện 

các nội dung trong xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS tại 

thôn 5, xã Tân Lập (thôn điểm cấp huyện). Vận động tuyên truyền và di dời các 

chuồng trại chăn nuôi không đảm bảo quy định ra khỏi khu vực đông dân cư.  

- Chỉ đạo các đơn vị là chủ đầu tư, chính quyền địa phương nghiêm túc 

triển khai các  quy định về đất đai, môi trường đối với các công trình xây dựng 

trước khi khởi công xây dựng các công trình theo quy định của Luật Môi trường 

năm 2020. Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì 

môi trường năm 2022 trên địa bàn huyện. 

2. Về văn hóa - xã hội 

- Công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

được chỉ đạo thực hiện. Dự kiến đến 31/12/2022, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 

96,5%, tỷ lệ bao phủ BHXH 18,6%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp 9,4%. 

Công tác giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng(42). Công tác 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tiếp tục triển khai thực hiện(43). 

- Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo thực hiện; dự kiến đến 

31/12/2022, số hộ nghèo 1.372 hộ, tỷ lệ hộ nghèo 18,26% (giảm 6,6% so cùng 

kỳ). Các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, 

thực hiện đầy đủ, kịp thời, đặc biệt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

cho Nhân dân theo chủ trương “mọi người, mọi nhà đều được vui tết, đón xuân, 

bảo đảm an sinh xã hội”. Đã triển khai đến các xã, thị trấn thăm, tặng 2.634 suất 

quà cho đối tượng Người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn 

nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 20 năm ngày chia tách, thành lập huyện với 

tổng kinh phí 3.029 triệu đồng(44). Tiếp nhận và cấp phát 25.320 kg gạo hỗ trợ của 

Chính phủ hỗ trợ cho Nhân dân trong dịp đói giáp hạt năm 2022 cho 407 hộ/1.688 

khẩu; tổ chức mừng thọ cho 206 cụ, với tổng kinh phí 102,8 triệu đồng; hỗ trợ 

                                           
(42) Giải ngân 6.275 triệu đồng từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, tạo việc làm mới cho 135 lao 

động.  
(43) Đã mở 05 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 175 học viên (nông nghiệp 04 lớp với 140 học 

viên, phi nông nghiệp 01 lớp với 35 học viên).  
(44) Quà Trung ương tặng 476 suất, tổng số tiền 255,6 triệu đồng; quà của Tỉnh ủy- HĐND-UBND-

UBMTTQVN tỉnh và các đơn vị đỡ đầu của tỉnh tặng 295 suất, tổng số tiền 98,6 triệu đồng; quà của huyện tặng 

607 suất quà, tổng số tiền 232,02 triệu đồng; quà của các đoàn từ thiện tặng 1.073 suất quà, tổng số tiền 2.402, 

85 triệu đồng; quà của UBND các xã, thị trấn tặng 183 suất, tổng số tiền 40,46 triệu đồng. 
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1.734 hộ nghèo và 1.027 hộ cận nghèo với tổng kinh phí 1.348,5 triệu đồng(45);  

phối hợp với Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội đưa 04 trẻ mồ côi về trung tâm 

nuôi dưỡng(46); triển khai hỗ trợ nhà tình thương tại thị trấn Đăk RVe do Hội Bảo 

vệ Quyền trẻ em và bảo trợ Người khuyết tật tỉnh hỗ trợ, với số tiền 50 triệu đồng. 

Xảy ra 07 cặp tảo hôn(47), xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.000.000 

đồng, không có trường hợp vi phạm về hôn nhân cận huyết thống.  

- Công tác giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số tiếp tục được chú trọng, đến nay, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở khoảng     

99,81% đạt 102,8% kế hoạch; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất khoảng     

99,58%, đạt 102,5% kế hoạch. 

- Quy mô trường lớp được đầu tư, nâng cấp ngày càng khang trang, cơ bản 

đáp ứng nhu cầu học tập của người dân(48). Tỷ lệ học sinh ra lớp ngày càng tăng, 

năm học 2021-2022 tổng số học sinh các cấp ra lớp là 8.952  học sinh(49) (tăng 475  

học sinh so với cùng kỳ); tuy nhiên, học sinh bỏ học vẫn còn diễn ra, năm học 

2021-2022 có 56 học sinh bỏ học(50). Chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích 

cực(51). Chương trình giáo dục phổ thông mới được quan tâm triển khai tích cực(52). 

Năm học 2022-2023, tổng số học sinh ra lớp các cấp, bậc học là 8.887 học sinh(53). 

- Đến nay, toàn huyện có 383 phòng học, trong đó kiên cố là 147 phòng 

chiếm 38,3 % và bán kiên cố là 236 phòng chiếm  87,7%, không còn phòng học 

tạm bợ. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm,  

toàn huyện có 08 trường đạt chuẩn quốc gia(54), hiện UBND tỉnh đang hoàn tất 

thủ tục, hồ sơ công nhận thêm 01 trường(55) đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường 

                                           
(45) Hộ nghèo:1.734 hộ với mức hỗ trợ: 600.000 đồng/hộ; Hộ cận nghèo: 1.027 hộ với mức hỗ trợ: 

300.000 đồng/hộ. 
(46) 02 trẻ mồ côi thị trấn; 01 trẻ mồ côi xã Tân Lập và 01 trẻ mồ côi xã Đăk Pne. 

(47)  07 cặp tảo hôn tại UBND xã Đăk Pne. 
(48) Đến nay, tổng số trường trên địa bàn huyện là 26 trường (Mầm non 08 trường, Tiểu học 09 trường, THCS 

07 trường, THPT-PTDTNT 02 trường), giảm  01 trường so với cuối năm học 2020-2021. Lý do giảm: Thực hiện 

sáp nhập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục 

đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
(49) Mầm non 94 lớp với 2.381  học sinh; Tiểu học 158 lớp với 3.685  học sinh; THCS  69 lớp với 2.196 

học sinh; THPT 17 lớp với 577 học sinh; bổ túc, THPT (hệ giáo dục thường xuyên) 05 lớp với 113  học sinh. 
(50) TH 02 em, chiếm tỷ lệ 0,05%; THCS 10 em, chiếm tỷ lệ 0,54%; THPT 33 em, chiếm tỷ lệ 5,4%; 

THPT hệ giáo dục thường xuyên 11 em, chiếm tỷ lệ 8,8%. Nguyên nhân: Chuyển trường về TP Kon Tum, học 

lực yếu, gia đình khó khăn ở nhà làm rẫy với cha mẹ, tham gia nghĩa vụ quân sự. 
(51) Năm học 2021-2022, Cấp tiểu học có 3.582 em/3.685 em hoàn thành chương trình Tiểu học; cấp THCS 

học sinh đạt học lực khá, giỏi 962 em, chiếm tỷ lệ 43,8%, tăng 4,5% so với năm học trước; cấp THPT học sinh 

đạt khá, giỏi 223 em, chiếm tỷ lệ 38,6%, tăng 6% so năm học trước; THPT hệ giáo dục thường xuyên đạt khá 9 

em, chiếm tỷ lệ 16,7%, tăng 2% so năm học trước. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã có 156/162 thí sinh đậu 

tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ 96,3% (Trường Chu Văn an 75 thí sinh/75 thí sinh, đạt 100%; Trường Dân tộc Nội trú 70 

thí sinh/70 thí sinh, đạt 100%; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 11 thí sinh/17, đạt 

64,7%); 118/156 thí sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng (Trường Dân tộc Nội trú 64 thí sinh, Trường Chu 

Văn an 54 thí sinh), chiếm tỷ lệ 75,6%. 
(52) Triển khai sử dụng phần mềm Office 365 trong công tác quản lý và dạy học phần mềm SMAS  trong 

quản lý nhà trường về quản lý sổ điểm, học bạ học sinh, sổ đăng bộ điện tử từ năm học 2021-2022.  
(53) Mầm non 93 lớp với 2.389  học sinh; Tiểu học 162 lớp với 3.685  học sinh; THCS  74 lớp với 2.196 

học sinh; THPT 18 lớp với 562 học sinh; Trung học phổ thông (hệ giáo dục thường xuyên) là 03 lớp với 55  học 

sinh. 
(54) Trường Mầm non 19/5, TH Số 1 Đắk Rve, TH Tân Lập, THCS Đăk Rve, TH Lê Qúy Đôn, MN Ánh 

Dương, THCS Đăk Ruồng, TH Đăk Rve. 
(55)  Trường THCS Tân Lập. 
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đạt chuẩn quốc gia lên 9 trường (tăng 01 trường so với cùng kỳ). Đến nay, có 

7/7 xã, thị trấn đạt chuẩn về phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo 

dục trung học cơ sở mức độ 2 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 

tuổi; 7/7 xã, thị trấn đã triển khai thực hiện các Trung tâm học tập cộng đồng, 

đảm bảo hoạt động theo quy định. 

- Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trong những tháng đầu 

năm, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

test nhanh cho cán bộ công chức, viên chức trở lại công tác sau dịp Tết Nguyên 

đán. Đồng thời, tập trung triển khai các hoạt động vệ sinh, khử khuẩn tiêu độc; 

tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, học sinh và Nhân dân trên địa 

bàn. 

- Từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 2.555 ca mắc mới, đã được cách ly, điều 

trị. Lũy tích đến thời điểm báo cáo, toàn huyện đã ghi nhận 2.649 ca mắc dịch 

COVID-19; trong đó có 2.649 ca được xác định khỏi bệnh, hiện tại không ghi 

nhận ca mắc COVID-19 nào. Hoạt động tiêm chủng phòng chống dịch COVID-

19 được triển khai theo tiến độ với tỷ lệ bao phủ cao (56). Các dịch bệnh khác 

được kiểm soát và ổn định(57); không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.  

- Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, chú trọng đến sự hài lòng 

của người bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh 

COVID-19; công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai thường xuyên tại 

100% xã, thị trấn; việc đưa bác sỹ về cơ sở, luân phiên cán bộ y tế cho cơ sở y tế 

tuyến dưới bước đầu đáp ứng nhu cầu khám, điều trị cho bệnh nhân tuyến cơ 

sở(58). Trang thiết bị phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh được quan tâm 

đầu tư, ngày càng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số, 

kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, tổ chức và cung cấp chiến dịch sức 

khỏe sinh sản tại các xã, thị trấn. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 

tiếp tục được chú trọng(59), từ đầu năm đến nay không ghi nhận vụ ngộ độc thực 

phẩm trên địa bàn. Toàn huyện có 7/7 xã được công nhận đạt Bộ Tiêu chí quốc 

gia y tế xã, chiếm tỷ lệ 100%.   

- Luôn bám sát nội dung định hướng tuyên truyền, thông tin phản ánh kịp 

thời và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, 

huyện(60). Công tác phát sóng được tiếp tục duy trì(61). Tổ chức thành công Đại 

hội thể dục thể thao và tham gia đầy đủ các hoạt động thể thao do tỉnh tổ chức. 

                                           
(56) Số liều Vắc xin thực nhận 89.060 liều, đã triển khai tiêm 88.630 liều. Tỷ lệ tiêm vắc xin trên tổng dân 

số là 86%.  
(57) Trong 9 tháng đã ghi nhận 1.689 ca cúm; 20 ca thủy đậu, 02 ca quai bị, 35 ca Sốt xuất huyết, 04 ca 

Tay - chân - miệng, không ghi nhận ca mắc mới các bệnh: Bệnh do vi rút Adeno, sởi, , sốt rét, dại, bạch hầu, .... 
(58) Đã có 7/7 trạm y tế xã có bác sỹ (đạt 100%).  

(59)  Đã kiểm tra 31 cơ sở, trong đó đạt tiêu chuẩn 29 cơ sở,  02 cơ sở nhắc nhở. 
(60) Tuyên truyền 20 năm ngày chia tách và thành lập huyện Kon Rẫy (31/01/2002) và các hoạt động 

chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc năm Nhâm Dần 2022.Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng 
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- Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của 

các dân tộc và các di tích lịch sử cách mạng đã được xếp hạng trên địa bàn 

huyện được quan tâm chỉ đạo(62). Hoạt động văn hóa đọc ngày càng chú trọng(63). 

Các di tích lịch sử cách mạng được bảo tồn, phát huy. Phong trào thể dục thể 

thao được đẩy mạnh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

ngày càng đi vào chiều sâu(64). Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng 

cường; các tôn giáo cơ bản chấp hành theo đúng chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước(65).  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số 

chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, dư luận của 

người dân để giải đáp kịp thời, tránh tình trạng gây bức xúc trong xã hội. 

3. Về cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công 

tác phòng chống tham nhũng, lãng phí 

- Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành 

chính, kiện toàn tổ kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc chấp hành 

quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính của huyện. Kiểm tra đột xuất 

việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy chế văn hóa công sở 

tại 10 đơn vị(66), qua kiểm tra các đơn vị đã chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, quy chế văn hóa công sở. Quyết định giải quyết tinh giản biên chế cho 01 

trường hợp(67); thông báo nghỉ hưu đối với 01 trường hợp(68); trình cấp có thẩm 

                                                                                                                                    
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2022); 

Ngày Chiến thắng Đăk Tô- Tân Cảnh; Tuyên truyền 47 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất 

đất nước 30/1975-30/4/2022 và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2022)... và các ngày lễ, sự kiện 

chính trị quan trọng diễn ra trong 6 tháng đầu năm. Thực hiện 503 tin, 26 bài, phóng sự; 02 Trang truyền hình 

địa phương phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum, Cộng tác tin, bài với Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh Kon Tum: 80 tin và 19 bài. Làm mới 650 m2 toàn bộ nội dung tuyên truyền trên hệ thống pano 

các loại và 20 cụm pano hộp vuông, 170 cờ hồng kỳ, cờ chuối (0,6x1,2m) tại các khu vực Trung tâm, cầu Đăk 

Ruồng trong các đợt (kỷ niệm 20 năm ngày chia tách và thành lập huyện, mừng Đảng - mừng Xuân, Ngày thành 

lập Đảng; Ngày thành lập tỉnh Kon Tum; Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường 

Sơn - Tây Nguyên mở rộng lần thứ III năm 2022; Đại hội TDT huyện Kon Rẫy lần thứ VII năm 2021 gắn với 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022). In, căng 86 câu khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ; 400 m2 

phông, khẩu hiệu trang trí tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội TDTT huyện lần thứ VII và Ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân năm 2022; Tuyên truyền bằng  xe lưu động được 27 lượt.   
  (61)  Tổng số giờ phát truyền thanh trong 9 tháng đầu là: 8.437 giờ/12.625 đạt 66,8 % so kế hoạch (trong 

đó truyền thanh huyện 2.137 giờ (tăng 15 giờ phát trong dịp tết); truyền thanh các xã: 6.300 giờ). Ước thực 

hiện đến 31/12/2022, tổng số giờ phát truyền thanh 11.328 giờ/12.625 đạt 89 % so kế hoạch. 
(62) Toàn huyện hiện có 03 di tích lịch sử cấp tỉnh đã được xếp hạng; Lễ hội Ét đông của dân tộc Banah 

(nhán Jơ Lơng) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. 

Đến nay 100% thôn, làng trên địa bàn huyện Kon Rẫy có bộ cồng chiêng.    
(63) Toàn huyện có 01 thư viện cấp huyện; 07 thư viện, phòng đọc cấp xã.  
(64) Đến nay, toàn huyện có 43/49 thôn, làng đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa, đạt 87,7%; có 6 nhà văn 

hóa cấp xã và 01 nhà văn hóa cấp huyện. 
(65) Toàn huyện có 9.015 tín đồ tôn giáo: Đạo Công giáo 8.493 tín đồ, Phật giáo 313 tín đồ; Tin lành 208 

tín đồ; Cao đài 01 tín đồ. Trong 9 tháng đầu năm, huyện luôn quan tâm tạo điều kiện các tôn giáo hoạt động, 

thăm hỏi động viên kịp thời vào các dịp lễ, tết. 
(66) Phòng Kinh tế - Hạ tầng; UBND xã Tân lập, UBND xã Đăk Kôi; Phòng Dân tộc; UBND xã Đăk Tơ 

Lung; Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện; UBND xã Đăk Pne; Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội; UBND xã Đăk Tờ Re và xã Đăk Kôi.. 
(67) Gồm 01 trường hợp về nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế (viên chức Lê Thị 

Thắng). 
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quyền giải quyết nghỉ hưu trước tuổi  đối với 04 trường hợp(69); quyết định nghỉ 

hưu 08 trường hợp(70). Rà soát sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức theo 

đúng số lượng biên chế được giao, phù hợp với vị trí việc làm và đúng cơ cấu 

chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định. 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung triển khai, UBND 

huyện thường xuyên quán triệt các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và 

UBND các xã cập nhật kịp thời, niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ các thủ tục 

hành chính liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý tại 

trụ sở cơ quan, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và công khai 

trên trang thông tin điện tử của huyêṇ dựa trên các quyết định công bố danh mục 

TTHC của UBND tỉnh; niêm yết công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức tại trụ sở cơ quan, Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả cấp huyện, cấp xã và trên Trang thông tin điện tử của huyêṇ, đảm bảo 

thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã đã thực hiện đảm bảo 

việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC: Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính 

đã tiếp nhận trong 9 tháng là 5.415 hồ sơ, đã giải quyết: 5.388 hồ sơ (trước hạn 

5.242 hồ sơ, trong hạn 146 hồ sơ) đang giải quyết trong hạn 27 hồ sơ. 

- Đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông 

tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt 

động của cơ quan Nhà nước huyện Kon Rẫy giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng 

cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất 

lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính quyền điện tử dựa trên 

dữ liệu, hướng đến Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; đảm bảo an toàn 

thông tin và an ninh mạng. Triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ 

thông tin dùng chung: Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu (LGSP); chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ; Hệ thống thư điện tử công vụ; Trung tâm giám sát an 

toàn thông tin (SOC).  

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa 

bàn huyện được triển khai thường xuyên(71).  

- Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng theo quy định của pháp 

luật. Trong 9 tháng đầu năm 2022, tiếp tục triển khai 03 cuộc thanh tra chuyển 

tiếp của năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Hội đồng Bồi 

thường hỗ trợ và tái định cư huyện Kon Rẫy; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện. Triển khai 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch của 

năm 2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình lập, thẩm 

định hồ sơ tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

                                                                                                                                    
(68)  01 công chức; 04 viên chức. 
(69)  04 viên chức. 
(70) 07 viên chức, 01 công chức. 
(71) Trong 9 tháng đầu năm, cấp huyện tổ chức 10 cuộc với khoảng 648 lượt người tham dự; UBND các 

xã, thị trấn 55 cuộc với khoảng 4.042 lượt người tham dự; ước đến 31/12/2022, cấp huyện tổ chức 12 cuộc với 

khoảng 972 lượt người tham dự; UBND các xã, thị trấn 68 cuộc với khoảng 5.542 lượt người tham dự.  
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ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn xã Tân Lập và xã Đăk 

Ruồng và triển khai cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản 

lý, sử dụng tài sản công; quản lý đầu tư xây dựng tại UBND xã Đăk Tơ Lung; 

thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật tại UBND xã 

Đăk Tơ Lung và 01 cuộc kiểm tra tại Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị 

huyện. Hiện nay, đã kết thúc 05 cuộc thanh tra, qua thanh tra đã chỉ ra một số 

thiếu sót trong công tác quản lý tài chính - kế toán và đào tạo nghề, kiến nghị thu 

hồi nộp ngân sách nhà nước với số tiền 8.016.000 đồng do sai phạm trong quá 

trình thực hiện các lớp đào tạo nghề (hiện nay đơn vị đã nộp số tiền sai phạm vào 

ngân sách Nhà nước). Qua các cuộc thanh tra, không phát hiện tham nhũng. 

- Công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được nghiêm túc 

thực hiện. Trong 9 tháng, phát sinh 28 đơn kiến nghị(72). Đã giải quyết: 25/28 đơn, 

đạt 93%, hiện còn 03 đơn(73) đang trong thời gian giải quyết. 

4. Về quốc phòng, an ninh 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc diễn biến 

tình hình, xử lý kịp thời và có hiệu quả các tình huống xảy ra. Quán triệt, triển 

khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của các cấp về 

nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022(74). Hoàn thành việc khảo sát xác định 

vị trí trường bắn, thao trường huấn luyện mới và căn cứ chiến đấu số 2 của 

huyện(75). 

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán cơ bản được đảm bảo, hiện không còn người tin theo Tà đạo Hà Mòn. 

Tăng cường kiểm tra cư trú, nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các 

trường hợp vi phạm. Trong 9 tháng, tổ chức tuần tra, kiểm soát 178 đợt, phát hiện 

768 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt tiền 

573 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 545 triệu đồng. Công tác đấu tranh 

                                           
(72) Trong đó thuộc thẩm quyền UBND xã, thị trấn: 20 đơn; thuộc thẩm quyền UBND huyện: 08 đơn (đã giao 

các phòng, ban tham mưu giải quyết). Nội dung liên quan đến đất đai: 21 đơn, công tác đền bù giải phóng mặt bằng: 

03 đơn, các nội dung khác: 04 đơn.   
(73) Tại UBND xã Đăk Ruồng: 01 đơn bà Đỗ Thị Thắm; tại UBND xã Tân Lập: 01 đơn ông Mai Văn Bình, 

tại UBND thị trấn Đăk Rve: 01 đơn ông Nguyễn Hữu Hiệp. 
(74) Tổ chức Lễ đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương (65/68 quân nhân; 03 

quân nhân học SQDB); tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022 (64/64 công dân, trong đó Quân sự 55; Công an 

09)) đạt 100% chỉ tiêu. Hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến thường xuyên, kế hoạch A4 đúng thời gian quy 

định và nội dung diễn tập cho 02 xã Đăk Ruồng và Đăk Kôi. Tham gia luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ năm 

2022 cùng Quân khu và Bộ CHQS tỉnh, quân số 19/34 đ/c, kết quả: Khá. Tổ chức và tham gia Hội thi mô hình học 

cụ, giáo án, bài giảng, sổ sách hành chính và sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2022 (Nhất khối 06 huyện nội địa). 

Tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” năm 2022 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức (Nhất khối 06 huyện 

nội địa). Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 (quân số 30/30 đ/c). Tổ chức huấn luyện Trung đội tự vệ SMPK 

12,7mm , Nông trường Cao su Đăk Tờ Re (quân số 28/30 đ/c). Huấn luyện lực lượng Dân quân năm thứ nhất (quân số 

100 đ/c); huấn luyện lực lượng Dân quân từ năm 2 đến năm 4 của 07 xã, thị trấn (tổng quân 266 đ/c). Tổ chức phúc 

tra QNDB tham gia huấn luyện năm 2022 (quân số 99 đ/c); tổ chức huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật cho lực 

lượng tự vệ Ban Chỉ huy quân sự Huyện ủy và Văn phòng HĐND&UBND huyện năm 2022; tổ chức diễn tập chiến 

đấu phòng thủ tại xã Đăk Ruồng, kết quả đạt loại khá; xã Đăk Kôi, kết quả đạt loại tốt. 
             (75) Vị trí trường bắn, thao trường huấn luyện mới của huyện, diện tích  khoảng 114ha; căn cứ chiến đấu số 

2 của huyện, diện tích khoảng 500ha tại thôn 7, Đăk Tơ Lung. 
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ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm được chỉ đạo thực hiện quyết liệt(76). Xảy ra 

02 vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đã làm 03 người tử 

vong, 01 người bị thương, 01 xe ô tô và 02 xe mô tô bị hư hỏng (giảm 03 vụ, 

giảm 03 người chết, giảm 03 người bị thương so với cùng kỳ). 

* Đánh giá chung 

Trong năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và 

đạt được kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng của huyện đạt và vượt chỉ tiêu kế 

hoạch như: Thu ngân sách nhà nước (đạt 113,1%); trồng cây ăn quả (đạt 

108,1%), cây mắc ca (đạt 100,4%) và phát triển rừng (đạt 102,8%). Hoàn thành 

việc phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cho các 

phòng, ban, UBND các xã, thị trấn bảo đảm theo quy định. Tình hình dịch bệnh 

ở người được kiểm soát tốt; hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh 

đậu tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt cao. Các chế độ, chính sách đối với người có 

công với cách mạng, an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời. 

Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được triển khai nghiêm 

túc. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, tồn tại đó là: 

Tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra; học sinh bỏ học ở cấp Trung học phổ thông 

còn cao; công tác tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, 

đơn vị còn chậm và chất lượng chưa cao. 

Nguyên nhân của những hạn chế: Ý thức của một bộ phận phụ huynh chưa 

thật sự quan tâm đến việc học tập của con, em; do phần lớn người dân sống ở 

nhà đầm nên công tác phổ biến, tuyên truyền về tảo hôn chưa mang lại hiệu quả; 

vai trò tham mưu, đề xuất của người đứng đầu và cán bộ, công chức ở một số đơn 

vị chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, 

có việc chưa tốt.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC 

PHÒNG - AN NINH NĂM 2023 

1. Mục tiêu tổng quát: Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đẩy 

mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và chỉnh 

trang đô thị; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và 

tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể 

thao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cải thiện đời sống vật chất và tinh 

thần của Nhân dân gắn với giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh, 

phúc lợi xã hội; bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi 

khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách 

bộ máy; giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn huyện. 

                                           
(76) Trong 9 tháng, tổng số tin báo, vụ việc: 20 tin; giải quyết: 17/20 tin. Tổng số vụ án thụ lý điều tra: 17 vụ 

- 18 bị can; giải quyết 15 vụ - 17 bị can. 
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2. Chỉ tiêu chủ yếu 

2.1 Về kinh tế: Tổng giá trị sản xuất 1.930 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu 

người 37,7 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước tại địa bàn 70.676    

triệu đồng; tổng diện tích gieo trồng (bao gồm cả diện tích dược liệu) đạt 12.885    

ha; trồng mới tăng thêm 205 ha cây ăn quả; 30 ha cây Mắc ca; 268 ha rừng và phát 

triển mới 48,5 ha cây dược liệu; tổng đàn gia súc 37.460 con; tổng đàn gia cầm      

81.898 con; tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 11 tấn. 

2.2 Về Văn hóa - xã hội: Dân số trung bình 31.551 người; tỷ lệ tăng dân số 

tự nhiên 1,53%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 52,7%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 

6,6%/năm (theo chuẩn nghèo mới); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 97%; tỷ lệ bao 

phủ bảo hiểm thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9,5%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm 

xã hội 18,8%; tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện 8,2%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh 

dưỡng theo chiều cao xuống còn 19,8%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng theo 

cân nặng xuống còn 16,8%; bảo đảm chỉ tiêu giường bệnh 145 giường; tỷ lệ hộ 

gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 85%; tỷ lệ thôn, làng đạt danh hiệu thôn, 

làng văn hóa 91,84%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh    

99%; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở đạt trên 99%; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có 

đất sản xuất đạt trên 99%; huy động học sinh đến lớp các cấp học 8.902 học 

sinh. 

2.3 Về quốc phòng, an ninh: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 

kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; tỷ lệ xã, thị trấn có phong trào bảo vệ an ninh Tổ 

quốc từ loại khá trở lên đạt 100%; tỷ lệ giao quân đạt 100%; giảm ít nhất 5% số 

vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2022. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm  

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tăng cường đầu tư kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng để triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện.  

- Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng 

dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; phát triển cây dược liệu 

(sâm dây, đinh lăng, đương quy…); cây ăn quả (cây sầu riêng, bơ, mít, chanh dây, 

cây mắc ca).  

- Tạo điều kiện về cơ chế chính sách để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp, công nghiệp có tiềm năng, lợi thế trên địa bàn huyện như: Chế biến 

nông, lâm sản, điện mặt trời, điện gió, du lịch...Tiếp tục tạo điều kiện để dự án trồng 

cây ăn quả của Công ty TNHH nông nghiệp sạch Tây Nguyên tại xã Đăk Tơ Lung. 

- Chỉ đạo khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn huyện, cân đối 

nhiệm vụ chi theo tiến độ nguồn thu. Triển khai hiệu quả các nguồn vốn đầu tư 

trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn tài 

nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên 

tai.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng nguồn nhân 
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lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; chú trọng phát huy giá trị văn 

hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; quan tâm chăm lo an sinh xã hội 

và phúc lợi xã hội cho Nhân dân.  

- Tập trung khai thác các tiềm năng về du lịch cộng đồng mang đậm bản 

sắc văn hóa các dân tộc; tăng cường mở rộng liên kết với các địa phương trong 

phát triển du lịch và quảng bá sản phẩm. 

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phục vụ trực tiếp cho công 

tác giảm nghèo, nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo; chú trọng nhân rộng các mô hình 

giảm nghèo bền vững. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, 

chính sách dân tộc; quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, 

người có công với cách mạng, người cao tuổi, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, người 

khuyết tật. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy 

đảm bảo tinh gọn; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực 

cạnh tranh, hiệu quả.  

4. Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 

4.1. Về kinh tế 

- Tập trung xây dựng một số sản phẩm chủ lực của huyện, gắn với nâng cao 

hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phấn đấu có thêm 03 sản 

phẩm đạt 03 sao cấp tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng có 

lợi thế và giá trị kinh tế cao; ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào trồng trọt, chăn nuôi; đưa các giống cây trồng có năng  suất, chất lượng 

cao vào sản xuất; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc và chất lượng các loại giống 

cây trồng, vật nuôi. Tập trung trồng mới các loại cây trồng như cây ăn quả, cây 

mắc ca, cây dược liệu. Khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp 

hữu cơ; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả để nhân rộng.  

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng; phát triển đàn gia súc, 

gia cầm theo hướng tập trung gắn với bảo vệ môi trường và đi đôi với phòng, 

chống dịch bệnh; tận dụng các diện tích đất trống để trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia 

súc; chú trọng phát triển nguồn lợi thủy sản ở các mặt hồ nước lớn, các công trình 

thủy lợi, thủy điện. Xây dựng Kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, nhất 

là các phương án phòng chống bão, lũ quét, sạt lở đất tại các vị trí ven sông, 

suối; phương án di dời dân đến nơi an toàn, không để bị động, bất ngờ, kể cả 

trong các tình huống thiên tai bất lợi. 

- Thu hút các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát và thực hiện các dự án gắn 

với các lòng hồ thủy điện, đập thủy lợi, thác nước tự nhiên ở các xã Đăk Kôi, 

Đăk Pne, Đăk Tơ Lung...để nuôi cá lồng, phát triển du lịch, dịch vụ và phát triển 

điện gió, điện mặt trời; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các dự 

án đầu tư du lịch, trồng cây công nghiệp. 

- Kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý hàng giả, hàng lậu, 

kém chất lượng, bán hàng đa cấp vi phạm pháp luật. Chủ động áp dụng các 
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biện pháp kiểm soát hoạt động tín dụng để nâng cao hiệu quả và chất lượng; 

đẩy mạnh xử lý nợ xấu ngân hàng; tiếp tục ưu tiên cho vay lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ . 

- Lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng, 

từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn thành lập thị trấn mới tại khu vực Đăk 

Ruồng-Tân Lập. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình xây 

dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 04 thôn đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn 

mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số(77), xã Đăk Pne và xã Đăk Kôi đạt chuẩn 

tiêu chí nhà ở dân cư. Đối với các xã đã chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu có kế hoạch giữ vững các tiêu chí đã đạt. 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tạo điều kiện để 

các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay để trồng cây dược liệu 

dưới tán rừng, nhằm phát triển rừng bền vững gắn với đảm bảo sinh kế của 

người dân sống gần rừng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận 

chuyển, khai thác lâm sản trái phép.  

- Quản lý và khai thác tốt các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên về đất đai, 

khoáng sản, tài nguyên nước, tài nguyên rừng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

các hành vi hủy hoại, xâm hại tài nguyên. Triển khai công tác quy hoạch và quản lý 

quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch khai thác quỹ đất đạt hiệu 

quả, chất lượng. Khai thác quỹ đất để phát triển đô thị tại trung tâm huyện lỵ và ven 

các sông Đăk Snghé, Đăk Pne. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án từ nguồn ngân sách Trung ương, 

tỉnh đầu tư các công trình như: Đường từ xã Đăk Pne đi huyện Kbang (tỉnh Gia 

Lai), Cầu bê tông thôn 12 qua thôn 14 xã Đăk Ruồng, Nâng cấp sửa chữa đường 

ĐH 22, nâng cấp tuyến liên xã từ thị trấn Đăk Rve đi xã Tân Lập, Đăk Ruồng 

(khu dân cư phía nam). Đồng thời tranh thủ các nguồn vốn ngân sách Trung 

ương, tỉnh để triển khai các dự án quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng 

đô thị và kết nối sản xuất: Đường Giao thông Trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon 

Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư phía Tây), đường giao thông nông 

thôn từ xã Đăk Tờ Re đi xã Ngọc Réo (huyện Đăk Hà) và các công trình quy mô 

lớn khả năng ngân sách huyện không cân đối được.  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã 

hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ưu tiên đầu tư cho 

các công trình, dự án quan trọng, cấp bách của huyện; các dự án khắc phục thiên 

tai, hạn hán, đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt; giảm nghèo, xây dựng nông 

thôn mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia 

và đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.  

- Chủ động xây dựng các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng triển 

khai các dự án đã được quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, 

                                           
(77) Năm 2023: Thôn 3, thị trấn Đăk Rve; Thôn 7 (Kon Lung), xã Đăk Tơ Lung; Thôn Kon Rơ Pen, xã Đăk 

Tờ Re; Thôn 13 (Đăk Toa), xã Đăk Ruồng.  
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giám sát, đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn 

vốn ngân sách Nhà nước. Tập trung quản lý thực hiện tốt Quy hoạch sử dụng 

đất. Tổ chức quản lý và có kế hoạch sử dụng hiệu quả diện tích đất được 

UBND tỉnh thu hồi giao về cho địa phương nhằm tạo quỹ đất để phát triển 

sản xuất và thu hút đầu tư. 

- Kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý hàng giả, hàng lậu, 

kém chất lượng, bán hàng đa cấp vi phạm pháp luật. Chủ động áp dụng các 

biện pháp kiểm soát hoạt động tín dụng để nâng cao hiệu quả và chất lượng; 

đẩy mạnh xử lý nợ xấu ngân hàng; tiếp tục ưu tiên cho vay lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh, khu vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ . 

- Tổ chức thực hiện tốt cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao 

quát toàn bộ các nguồn thu; đẩy mạnh phát triển sản xuất để tạo nguồn thu, tăng 

tỷ trọng thu nội địa; tiếp tục quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ thuế. Thực 

hiện sắp xếp, cơ cấu lại nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng cân đối ngân sách 

địa phương; xây dựng dự toán chi ngân sách chi tiết đến từng nhiệm vụ trên cơ 

sở định mức, chính sách, chế độ quy định; chủ động sắp xếp để cân đối cho 

nhiệm vụ mới phát sinh, triệt để tiết kiệm. 

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra việc thực hiện cải cách 

thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức 

đối với việc giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện hiệu quả việc cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, 

thủ tục hành chính, tập trung thu hút đầu tư các dự án lớn, trọng điểm theo danh 

mục kêu gọi đầu tư đã ban hành.  

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh hiện đang đảm nhiệm nhằm 

chuẩn hóa nguồn nhân lực trong các cơ quan Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

4.2. Về văn hoá - xã hội 

- Tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự 

án đã ban hành tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm cho người lao 

động. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động để giải quyết việc làm và giảm nghèo. Kịp 

thời thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với 

cách mạng. Thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án 

về giảm nghèo bền vững, nhất là đối với các xã nghèo; các chương trình, dự án 

về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Xây dựng môi trường sống an toàn, 

thân thiện với trẻ em; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em. Duy trì 

các mô hình, dự án về bình đẳng giới; lồng ghép các nhiệm vụ về bình đẳng giới 

vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

- Tăng cường kỷ cương, nề nếp trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tiếp tục thực hiện đồng bộ 

các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục vùng sâu, 

vùng xa. Chú trọng việc huy động học sinh đến lớp, hạn chế tình trạng học sinh 

đi học không chuyên cần và bỏ học. Đổi mới công tác quản lý trường học, nâng 
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cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Làm tốt công tác 

tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục, đào tạo. 

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý 

đảm bảo đạt chuẩn về chất lượng, đáp ứng đủ về số lượng, cơ cấu. Ứng dụng 

mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giảng dạy và trong quản lý của nhà trường.  

Thực hiện Đề án sáp nhập các đơn vị trường năm 2023 theo lộ trình đã đề ra. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên 

người. Tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn 

huyện năm 2023 theo đúng tiến độ, hướng dẫn của Bộ Y tế, không được chủ 

quan với dịch COVID-19, nhất là sự xâm nhập của biến thể phụ BA.5 của 

Omicron. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý ngành y và chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. 

Duy trì mức sinh hợp lý; chủ động theo dõi, phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan các 

dịch bệnh ở người. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao khả năng 

tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ y tế thiết yếu. 

- Tuyên truyền, phổ biến và thông tin sâu rộng về ý nghĩa, mục tiêu, nội 

dung các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 

đến toàn thể người dân trên địa bàn; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nhất là cơ 

chế, chính sách gắn liền với cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh 

nghiệp. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; tiếp tục tổ chức 

thực hiện có hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” và cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; 

bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Phát triển phong trào thể dục, thể 

thao quần chúng, phát triển các môn thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao mà 

huyện có thế mạnh. 

4.3. Công tác nội vụ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất, chú trọng 

công tác tự kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm; 

tập trung giải quyết nhanh chóng những bức xúc của Nhân dân, đề cao trách 

nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng; công khai, minh bạch và thực 

hiện kiên quyết, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng. 

4.4. Quốc phòng, an ninh và công tác tôn giáo 

- Thực hiện tốt kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an ninh, 

trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị và 

trong các dịp diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước, tỉnh, huyện . Xây 

dựng lực lượng Quân sự, Công an vững mạnh nhằm phát hiện, ngăn chặn mọi 

âm mưu hoạt động chống phá, gây bạo loạn của các thế lực thù địch. Hoàn 

thành công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; huấn luyện, diễn 

tập; tổ chức giao quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.   
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- Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp 

các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế 

lực thù địch. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Kon Rẫy về tình hình thực hiện các nhiệm 

vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 

2023./. 

Nơi nhận:                                                   
- Sở KH & Đầu tư tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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