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THÔNG BÁO 

Kết luận của UBND huyện tại Hội nghị tổng kết năm 2022,  

triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

 

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm 

2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện Thường 

trực HĐND huyện, các Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

Thường trực Đảng ủy, HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ban ngành, 

CBCC UBND xã, thị trấn.  

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị, 

đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện, thay mặt UBND huyện kết 

luận: 

I. Năm 2022 vừa qua, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng 

của dịch Covid 19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của Hội 

đồng nhân dân huyện, cùng với sự vào cuộc, quyết tâm cao của cả hệ thống 

chính trị, các thành viên UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các địa phương, sự 

đồng lòng hăng say của người dân trên địa bàn, sự ủng hộ của các tổ chức doanh 

nghiệp, kinh tế - xã hội của huyện trong năm đã có những bước tiến và chuyển 

biến rất quan trọng; các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so 

với Nghị quyết HĐND huyện giao từ đầu năm (35/35 chỉ tiêu chính đã đạt và 

vượt Nghị quyết HĐND huyện đề ra). Chương trình xây dựng nông thôn mới 

được chỉ đạo triển khai quyết liệt và đạt kế hoạch; công tác quản lý tài nguyên, 

khoáng sản, phòng chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường 

xuyên và hiệu quả; đặc biệt là công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đạt 

nhiều kết quả đáng ghi nhận; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan 

tâm đầu tư; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội được chú 

trọng; Công tác phòng chống dịch Covid 19 được đặc biệt chú trọng, nhất là 

tiêm vắc xin Covid 19 đạt được kết quả cao; cải cách hành chính được thực hiện 

mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh 

được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất tinh thần 

của người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc.  

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 cũng còn những tồn 

tại, hạn chế, những nội dung, nhiệm vụ chưa hoàn thành như: việc xử lý ô nhiễm 

môi trường trong khu dân cư chưa hiệu quả; công tác xử lý các trường hợp vi 

phạm trật tự xây dựng chưa quyết liệt; vi phạm quy định về hành lang giao 

thông đường bộ vẫn còn; hoạt động của HTX chưa hiệu quả, tỷ lệ người DTTS 

tham gia HTX còn thấp; chất lượng cung cấp nước sạch có lúc chưa đảm bảo; 

việc thực hiện chỉnh trang đô thị, khu dân cư chưa thường xuyên; tình trạng tảo 

hôn, học sinh bỏ học ở các cấp học, vi phạm về chính sách dân số KHHGĐ còn 
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xẩy ra; chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật một số nội 

dung chưa cao; 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. 

II. Đối với các dự thảo nội dung trình Hội nghị: UBND huyện thống 

nhất thông qua các nội dung. Giao các cơ quan chủ trì tham mưu tiếp thu đầy 

đủ các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh nội dung và trình Lãnh đạo UBND huyện 

trước ngày 05/01/2023 xem xét, ban hành để triển khai thực hiện. 

III. Về nhiệm vụ năm 2023, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, 

địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những 

khuyết điểm và tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng để hoàn thành cao nhất 

các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được UBND 

tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện đề ra. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt, 

đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây: 

1. Khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm năm 2022 đã 

được Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện và Hội nghị tổng kết chỉ ra;  

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ 

động xây dựng kế hoạch khắc phục của đơn vị, địa phương mình; đồng thời tham 

mưu đề xuất các nội dung kế hoạch khắc phục của UBND huyện; hoàn thành và 

gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) trước ngày 

05/01/2023. 

- Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, tổng hợp, tham mưu kế 

hoạch khắc phục của UBND huyện; hoàn thành trước ngày 15/01/2023. 

2. Tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về KT-XH và dự toán ngân sách Nhà 

nước ngay từ đầu năm 2023. Triển khai ngay việc xây dựng chương trình, kế 

hoạch hành động để cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp tình hình thực tế của 

đơn vị, địa phương, trong đó, phải xác định rõ từng nội dung công việc, nguồn 

lực thực hiện, thời gian hoàn thành và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo triển 

khai thực hiện. 

3. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, huy động, lồng ghép các 

nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn; đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn như: Dự án 

cầu bê tông thôn 12 qua thôn 14 xã Đăk Ruồng; dự án nâng cấp sửa chữa 

đường ĐH 22; dự án nâng cấp tuyến liên xã từ thị trấn Đăk Rve đi xã Tân 

Lập, Đăk Ruồng (khu dân cư phía nam); đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai dự án đường giao thông 

Trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư 

phía Tây) gắn với việc thực hiện khai thác quỹ đất mở rộng không gian khu 

Trung tâm huyện lỵ, hoàn thiện tiêu chí đô thị loại V. 

4. Tập trung triển khai các giải pháp để duy trì, củng cố và nâng cao chất 

lượng các tiêu chí, xã, thôn đã đạt chuẩn nông thôn mới qua các năm; phấn 
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đấu trong năm có thêm 04 thôn đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số; có thêm 02 tiêu chí đạt chuẩn NTM (01 tiêu chí tại 

xã Đăk Pne và 01 tiêu chí tại xã Đăk Kôi).  

5. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đảm bảo chỉ 

tiêu được giao; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm Luật lâm nghiệp.  

6. Nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng việc huy động học sinh đến 

lớp, hạn chế tình trạng học sinh đi học không chuyên cần và bỏ học. Thực hiện 

đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; bảo trợ xã hội; 

giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các 

các chương trình, dự án về công tác trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn 

xã hội. Nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế trong 

việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân.  

7. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; bảo tồn, 

phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, 

cuộc vận động: Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào 

dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền 

vững”.  

8. Tăng cường cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm 

cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số 

cải cách hành chính (PAR Index). Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nghiên 

cứu đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, cải tiến lề lối làm việc theo hướng sâu 

sát, quyết liệt hơn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 

thái độ làm việc của công chức trong thực thi công vụ. Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại 

các cơ quan, đơn vị, đảm bảo thu gọn đầu mối gắn với nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động. 

9. Thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng - an 

ninh, trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị và tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ 

kết hợp phòng thủ dân sự năm 2023 đạt kết quả cao và đảm bảo an toàn.  

IV. Đối với công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023:  

Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn: 

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, huyện về việc tăng cường các biện 

pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 

kiệm. Không để người dân nào không có tết. 

- Tăng cường công tác QLBVR&PCCCR trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán năm 2023; thường xuyên tuần tra, truy quét, theo dõi, bám nắm địa bàn để kịp 

thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vị phạm.  

- Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự; tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn 

công, trấn áp tội phạm; tích cực phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về 

pháo và đảm bảo an toàn giao thông. 
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V. Đối với các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương: 

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành việc giải tỏa, di dời khu vực chợ 

tạm tại thôn 9 đến trước ngày 01/02/2023 như đề xuất của UBND xã Đăk Ruồng. 

UBND xã Đăk Ruồng: Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xử lý chưa 

kịp thời, hiệu quả các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, hành lang an toàn 

đường bộ, lấn chiếm lòng lề đường, giải tỏa khu vực chợ tạm. Yêu cầu UBND xã 

xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục các hạn chế, không để các 

trường hợp tương tự xẩy ra. 

 2. UBND xã Tân Lập: Nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực 

hiện chưa nghiêm các chỉ đạo của UBND huyện về xử lý ô nhiễm môi trường do 

chăn nuôi ở khu dân cư, hành lang an toàn đường bộ, giải tỏa khu vực chợ tạm tại 

thôn 3. Yêu cầu UBND xã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục các 

hạn chế; hoàn thành việc xử lý các tồn tại trước ngày 31/3/2023, nhất là giải tỏa 

khu vực chợ tạm tại thôn 3. 

Đề nghị Đảng ủy xã Tân Lập quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã và các 

ngành liên liên quan của xã thực hiện tốt việc khắc phục các nội dung hạn chế 

năm 2022. 

3. Phòng Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, thị trấn đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm 

học tập cộng đồng (bao gồm cả việc sử dụng các nguồn kinh phí); tham mưu 

UBND huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề về Nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các Trung tâm học tập cộng đồng; hoàn thành trước 30/4/2023. 

Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                     
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện,  

- Ủy viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Văn phòng: LĐ và các CV; 

- Lưu: VT, TH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
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