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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-UBND     Kon Rẫy, ngày         tháng        năm   

BÁO CÁO 

Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022;  

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

                 Kính gửi: HĐND huyện khóa XV, kỳ họp thứ 5. 

Thực hiện Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 28/10/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 5 Hội đồng 

nhân dân huyện Khóa XV; UBND huyện Kon Rẫy báo cáo kết quả công tác chỉ 

đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, 

cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2022 

1. Thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện, các nhiệm vụ 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao và xây dựng, ban hành văn bản  

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ huyện và 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Ngay từ đầu năm 2022, 

bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và sự 

giám sát Thường trực HĐND huyện, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển 

khai giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2022(1); ban hành Chương trình hành động triển khai 

thực hiện(2); Đồng thời, UBND huyện xây dựng Chương trình công tác trọng 

tâm năm 2022(3) với 89 nội dung công việc. Bên cạnh đó, UBND huyện đã ban 

hành 02 Chỉ thị, 1.394 Công văn, 148 Kế hoạch, 05 Chương trình, 131 Thông 

báo kết luận để chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, trong 

đó, xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và tiến độ thực hiện. 

UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Các đơn vị, địa phương đã chủ động nghiên cứu, 

xây dựng, cụ thể hóa và trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xem xét, 

thông qua các kế hoạch, báo cáo. Đến nay(4), đa số các nhiệm vụ đã được các 

phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

đảm bảo nội dung và thời gian theo yêu cầu.  

Nhìn chung, trong năm 2022, Chương trình công tác và các nhiệm vụ được 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao được các đơn vị, địa phương thực 

hiện nghiêm túc, chất lượng ngày càng được được nâng lên; văn bản được xây 

dựng, ban hành đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền và quy định của pháp 

luật. Tuy nhiên, vẫn chưa khắc phục triệt để được tình trạng chậm trễ trong công 

                                                 
(1) Quyết định 612/QĐ-UBND ngày 22/12/2021. 
(2) Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 04/3/2022. 
(3) Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 19/01/2022. 
(4) Tính đến ngày 10/11/2022.  
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tác tham mưu, có một số nội dung chưa đạt yêu cầu, chưa thực sự sát với tình 

hình của địa phương nên thời gian tham mưu kéo dài. 

2. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện 

Các hoạt động của UBND huyện đều đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tuân 

thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND huyện, thực hiện 

nguyên tắc làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao 

trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng Ủy viên UBND 

huyện. UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện giải quyết 

công việc thường xuyên theo đúng Quy chế làm việc, quy trình chặt chẽ và khẩn 

trương, đề cao tính chủ động của cơ quan tham mưu và vai trò thẩm tra, tổng 

hợp của Văn phòng HĐND&UBND huyện trong việc trình xử lý công việc. Các 

Ủy viên UBND huyện tham gia có trách nhiệm trong việc giải quyết các công 

việc chung của tập thể UBND huyện, đảm bảo quan hệ phối hợp trong công tác, 

xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi lĩnh vực được phân công.  

Trong năm 2022, ngoài tham dự các cuộc họp, hội nghị do Trung ương, 

UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện tổ chức; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyên đã chủ trì các cuộc họp, hội nghị và làm việc với các đơn vị, địa 

phương; làm việc UBND tỉnh, các Đoàn giám sát HĐND tỉnh và các Sở, ngành 

của tỉnh về xây dựng, thu hút đầu tư, quản lý, sử dụng ngân sách, thực hiện chỉ 

tiêu nông nghiệp, trồng rừng, giáo dục, y tế, văn hóa... Ngoài xử lý công việc 

thường xuyên, Lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức các buổi kiểm tra, làm việc tại 

cơ sở để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đôn đốc triển khai các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Để chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức trên địa bàn 

huyện; UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển 

khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh(5). Đồng thời, 

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ 

trưởng các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao 

tính chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm 

quyền và lĩnh vực được phân cấp(6).   

3. Công tác phối hợp của UBND huyện với các Ban của HDND huyện, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, 

các Ban xây dựng đảng và các cơ quan tư pháp ở địa phương 

UBND huyện đã phối hợp với các Ban của HĐND huyện trong việc xây 

dựng chương trình, chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp HĐND huyện khóa XV, 

cơ bản đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định; thực hiện tốt trách nhiệm 

                                                 
(5)  Thông báo số 54-TB/TW ngày 16/4/2019 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo 

và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, 

đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 26/2016/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước; Kết luận số 

1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn...  
(6) Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 11/01/2022 về việc tăng cường vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng các 

phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thực thi nhiệm vụ được giao. 
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báo cáo, giải trình theo yêu cầu của HĐND huyện, nghiêm túc tiếp thu và chỉ 

đạo xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời nghiêm túc những vấn đề mà đại 

biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm.  

Chỉ đạo các phòng, ban ngành phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện trong việc phát huy 

sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã 

hội. UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc luôn coi trọng 

khâu lấy ý kiến tham gia, đóng góp, phản biện về các chủ trương, chính sách để 

đảm bảo sự phù hợp, sát thực tế; tạo điều kiện để các tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp hoạt động hợp pháp theo pháp luật. 

 Tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các cơ quan tư pháp ở địa phương trong 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định như: Công tác phối hợp giữa 

UBND huyện với Tòa án nhân dân huyện trong xử lý các vụ án hành chính, dân 

sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hình sự và chỉ đạo 

các ngành, địa phương triển khai thực hiện. 

Tóm lại, trong chỉ đạo, điều hành, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện 

luôn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện; 

thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; bảo đảm nguyên tắc tập 

trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân; phối 

hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, 

các Ban xây dựng đảng, các đoàn thể Nhân dân và cơ quan tư pháp địa phương 

trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

4. Về chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc 

phòng an ninh 

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 tại địa bàn vượt 70,9% dự toán (trong đó, thu 

điều tiết ngân sách huyện hưởng vượt 86,6% dự toán và tăng 41,5% so với cùng 

kỳ), trồng cây ăn quả (đạt 108,1%), cây mắc ca (đạt 100,4%) và phát triển rừng 

(đạt 102,8%). Đã 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. Công tác 

giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo. 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. 

Trường lớp học được quan tâm đầu tư; chất lượng học tập được nâng lên. Công tác 

phòng, chống dịch bệnh thực hiện, hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng 

lên, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt cao; chất lượng khám bệnh, 

chữa bệnh được nâng lên. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh 

được thực hiện mạnh mẽ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã 

hội được đảm bảo.Một số kết quả nổi bật, cụ thể như sau: 

 4.1. Về kinh tế 

Chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn địa 

phương chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng hàng năm, cây lâu năm; thực 
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hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, đưa các giống 

cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; theo dõi chặt chẽ tình hình 

dịch bệnh trên cây trồng; phát triển đàn gia súc, gia cầm gắn với bảo vệ môi 

trường và đi đôi với phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên kiểm tra, rà soát 

các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt trên địa bàn để có kế hoạch sửa chữa, 

đảm bảo phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. 

Công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, 

vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng được tăng 

cường, có hiệu quả(7). Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát 

triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; công tác quản lý bảo vệ và phát triển 

rừng được chú trọng thực hiện tốt. Đã chủ động trong công tác chuẩn bị phòng, 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm giảm thiểu 

thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai kịp thời, đúng quy 

định. 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(8). Công tác chỉnh trang đô thị, thực hiện 03 lĩnh vực đột 

phá phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt ngay từ 

đầu năm. Chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch chi tiết để 

thực hiện. Đến nay, 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, đạt 92,11%, bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã. Xã Tân Lập đạt chuẩn xã nông 

thôn mới nâng cao; thôn 3, xã Tân Lập đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu. 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, cuối năm 2022 phấn đấu: xã 

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

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

mẫu; 08 thôn đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số; đạt chuẩn thêm 02 tiêu chí xã nông thôn mới. 

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

tranh cấp huyện được chú trọng triển khai thực hiện, 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, tiếp tục đổi 

mới công tác chỉ đạo điều hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành 

chính; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến địa bàn tìm hiểu để triển thực hiện dự án(9).  

Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt và vượt kế 

hoạch đề ra, đảm bảo thu đủ, thu đúng trên các lĩnh vực gắn với việc tiết kiệm 

                                                 
(7) Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm 05 vụ - tương ứng giảm 42% so với cùng kỳ. 
(8) Trong năm 2022, đã xử lý dứt điểm 06 trường hợp vi phạm phát sinh; các trường hợp vi phạm hành 

lang an toàn đường bộ từ năm 2013 đến nay cơ bản đã được xử lý. 
(9) Dự án của Công ty Cổ phần Nông lâm Đăk Ruồng, Đăk Tờ Re; Công ty TNHH Ba Farm Tây Nguyên; 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vị Trí Vàng; Công ty Cổ phần Sinh Lợi Kon Tum; Công ty TNHH Đầu tư khai thác 

khoáng sản Thái Sơn... 
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chi ngân sách đảm bảo đúng luật ngân sách nhà nước. Dành nguồn lực ngân 

sách để hỗ trợ đầu tư phát triển các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của huyện; 

giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng hợp lý chi đầu tư phát triển(10).  

Bên cạnh công tác chỉ đạo, điều hành, UBND huyện đã chủ động tham 

mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo triển 

khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp ủy cấp trên; xin ý 

kiến Ban Thường vụ Huyện ủy về các chủ trương đảm bảo đúng quy chế. 

4.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện theo đúng 

quy định. Công tác thăm, tặng, chuyển quà của Chủ tịch nước, của các cơ quan, 

đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân đến người có công với cách mạng, hộ 

nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đón Tết được thực hiện chu đáo. Công tác bảo 

vệ chăm sóc trẻ em ngày càng được quan tâm. Thực hiện đầy đủ chính sách đối 

với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chế độ bảo trợ xã hội; thực hiện 

tốt chính sách đối với người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo triển khai. Công tác giải 

quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được chú 

trọng(11). Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh được nâng lên; công tác phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 được triển khai quyết liệt; hoạt động tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 được đẩy mạnh và đạt kết quả cao(12).  

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

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

lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực(13). Chương trình giáo dục phổ thông 

mới được quan tâm triển khai đồng bộ. Năm học 2022-2023, tổng số học sinh ra 

lớp các cấp, bậc học là 8.957 học sinh, đạt 100% kế hoạch(14).  

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm triển khai, 

toàn huyện có 08 trường đạt chuẩn quốc gia(15), hiện nay UBND tỉnh đang hoàn 

tất thủ tục, hồ sơ công nhận thêm 01 trường(16) đạt chuẩn quốc gia, nâng số 

trường đạt chuẩn quốc gia lên 9 trường (tăng 01 trường so với cùng kỳ); 7/7 xã, 

                                                 
(10) Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện đạt 153,5% dự toán và tăng 31,6% so với cùng kỳ; thu địa 

bàn đạt 170,9% dự toán, tăng 46,6% so với cùng kỳ (thu điều tiết ngân sách huyện hưởng đạt 186,6% dự toán và 

tăng 41,5% so với cùng kỳ).  
(11) 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. 
(12) Đối tượng 5-12 tuổi: Mũi 1 đạt 100%, Mũi 2 đạt 99%; Đối tượng 12-17 tuổi: Mũi 1 và Mũi 2 đạt 100%, 

Mũi 3 đạt 96%; đối tượng từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1 và Mũi 2 đạt 100%, Mũi 3 đạt 99%, Mũi 4 đạt 95%.  
(13) 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%. 
(14) MN 93 lớp với 2.401  học sinh; Tiểu học 162 lớp với 3.681 học sinh; THCS  74 lớp với 2.266 học 

sinh; THPT 18 lớp với 553 học sinh; Trung học phổ thông (hệ giáo dục thường xuyên) là 03 lớp với 56 học sinh. 
(15) Trường Mầm non 19/5, TH Số 1 Đắk Rve, TH Tân Lập, THCS Đăk Rve, TH Lê Quý Đôn, MN Ánh 

Dương, THCS Đăk Ruồng, TH Đăk Rve. 
(16)  Trường THCS Tân Lập. 
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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.  

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm, đã chỉ 

đạo, giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn theo đúng quy định 

của pháp luật.  

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

tố cáo 

Huyện đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

thực hiện quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc(17), qua 

kiểm tra các đơn vị đã chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế văn 

hóa công sở.  

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

luật. Trong năm 2022, tiếp tục triển khai 03 cuộc thanh tra chuyển tiếp của năm 

2021; triển khai 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Đến 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 

triệu đồng. Qua các cuộc thanh tra, không phát hiện tham nhũng. 

Trong năm, đã có 32 lượt công dân kiến nghị. Qua làm việc đã trao đổi, giải 

thích tại chỗ, đáp ứng nguyện vọng của công dân; 34 đơn kiến nghị(18). Đã giải 

quyết 31/34 đơn, đạt 91%, hiện còn 03 đơn đang trong thời gian giải quyết.  

4.4. Quốc phòng, an ninh 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; theo dõi, nắm 

chắc các địa bàn trọng điểm; tổ chức giao, nhận quân nghĩa vụ quân sự đúng chỉ 

tiêu, đảm bảo chất lượng.  

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đấu tranh 

ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm được chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, 

có hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông(19). Công tác 

đấu tranh xóa bỏ tà đạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. 

5. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

5.1. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế: 

Trong năm, tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra(20), công tác tham mưu triển khai 

thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương có việc còn chậm và 

chất lượng chưa cao. 

5.2. Nguyên nhân của những hạn chế: Một bộ phận phụ huynh chưa thật sự 

quan tâm đến con em, hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền về tảo hôn chưa 

thực sự cao. Vai trò tham mưu, đề xuất của người đứng đầu và cán bộ, công chức, 

                                                 
(17) 13 đơn vị (15 lượt): Ban Quản lý DA ĐTXD, Phòng Nông nghiệp&PTNT, Phòng Tư pháp, Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Phòng TN&MT, Phòng GD&ĐT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Y tế, Phòng 

Dân tộc, UBND xã Đăk Kôi; UBND xã Đăk Tơ Lung; UBND xã Đăk Tờ Re và thị trấn Đăk Rve. 
(18) Trong đó, đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện 11 đơn; thuộc thẩm quyền của UBND các xã, thị 

trấn: 23 đơn. 
(19) Năm 2022 đã được kéo giảm cả 03 tiêu chí, cụ thể: giảm 50% số vụ, giảm 43% số người chết, giảm 

75% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2021. 
(20) Xảy ra 07 cặp tảo hôn tại xã Đăk Pne. 
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sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện một số nhiệm vụ 

có lúc, có việc chưa tốt.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 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. 

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 76.310    

triệu đồng; tổng diện tích gieo trồng đạt 12.900 ha; trồng mới tăng thêm 205 ha 

cây ăn quả; 30 ha cây Mắc ca; 268 ha rừng. 

2.2. Về Văn hóa - xã hội: Dân số trung bình 31.355 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 97,2%; 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 9.009 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, giải pháp trọng tâm  

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND 

huyện khóa XV, kỳ họp thứ 5 sau khi được HĐND thông qua và chương trình 

hành động của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó, xác định, 

phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo triển khai thực 

hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
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xã hội của ngành, địa phương mình trong năm và xem đây là nhiệm vụ chính trị 

quan trọng của từng đơn vị, địa phương. 

- Rà soát, đánh giá nửa nhiệm kỳ tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện 

trong thời gian tới, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Xây dựng và thực hiện 

kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm 

điểm. 

- 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 trên địa bàn; 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... 

- Tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ và nâng cao chất lượng 

dạy và học; thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh cấp THCS. Thực hiện 

các chế độ chính sách hỗ trợ công tác dạy và học đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng 

đối tượng theo quy định.  

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người 

dân chấp hành các quy định của Pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình; Luật 

bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...; tranh thủ và phát huy vai trò của các tổ 

chức chính trị - xã hội, trưởng thôn, già làng, người có uy tín tham gia thực hiện 

công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt luật bảo vệ trẻ em, 

không để xảy ra tình trạng tảo hôn. 

- Nâng cao trách nhiệm, vai trò tham mưu, đề xuất của người đứng đầu và 

cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, cùng như nâng cao hiệu 

quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, kết hợp tốt giữa 

công tác giao việc với kiểm tra đôn đốc và xử lý trách nhiệm theo quy định.  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 

năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND huyện Kon Rẫy./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- CT, 02 PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

   Võ Văn Lương 
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