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Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I
và chƣơng trình công tác quý II năm 2020
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2020
1. Hoạt động của các đồng chí lãnh đạo UBND huyện
Trong quý, lãnh đạo UBND huyện tập trung chỉ đạo các công việc trọng tâm
sau:
- Chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra;
- Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND huyện tại Kỳ
họp thứ 11 - khóa XII, UBND huyện đã ban hành kế hoạch hành động, tổ chức giao
kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển từ
nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020
đúng theo các quy định, hướng dẫn của cấp trên; đôn đốc triển khai các nhiệm vụ kế
hoạch năm 2020 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm và rà soát hoàn thành
các nhiệm vụ còn lại của năm 2019;
- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính,
kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm chế độ làm việc theo quy định; tuyệt đối không đi
lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi
nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan, gặp mặt đầu Xuân ảnh hưởng đến thời gian và
hiệu quả làm việc; không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân
công;
- Đôn đốc, hướng dẫn nhân dân tập trung gieo trồng, chăm sóc các loại cây
trồng vụ Đông Xuân 2019-2020 kịp thời vụ và triển khai các biện pháp phòng, chống
hạn cho các loại cây trồng; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch
bệnh gia súc, gia cầm; phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2020. Chỉ đạo các
lực lượng duy trì hoạt động của các Tổ công tác để tăng cường công tác tuần tra,
kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, phá rừng
làm nương rẫy, lấn chiếm đất rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép;
- Tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai; đôn
đốc các ngành chức năng, các xã, thị trấn triển khai công tác thu ngân sách và hoàn
thành hồ sơ thủ tục, triển khai thi công các công trình XDCB năm 2020 ngay từ đầu
năm; phân khai các nguồn vốn sự nghiệp năm 2020; tổ chức thành công Hội nghị gặp
mặt doanh nghiệp, Hợp tác xã lần thứ nhất năm 2020;
- Tập trung triển khai thực hiện chu đáo kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán
Canh Tý năm 2020; cấp phát kịp thời kinh phí hỗ trợ Tết, gạo cứu đói trong dịp Tết
và đói giáp hạt đến tận tay các đối tượng thụ hưởng. Chỉ đạo ngành chức năng tăng
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cường công tác quản lý giá, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả trên địa bàn nhất là dịp Tết Nguyên đán; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh
môi trường, chỉnh trang đô thị, bố trí chợ hoa Tết;
- Chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên trực bảo vệ cơ sở vật chất trong dịp Tết Nguyên đán; thông báo
cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời yêu cầu các
đơn vị trường học tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp sạch sẽ và phun thuốc khử khuẩn
để phòng, chống dịch bệnh. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức
khỏe cho nhân dân; tăng cường công tác trực cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, công
tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, nhất là dịp Tết nguyên đán. Đẩy
mạnh các hoạt động tuyên truyền Mừng đảng, Mừng xuân Canh Tý năm 2020; tăng
cường quản lý các hoạt động vui Xuân, đón Tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm phù hợp
với thuần phong mỹ tục và tập quán của địa phương;
- Triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cấm sản
xuất, tàng trữ, buôn bán và đốt các loại pháo nổ,… trên địa bàn huyện trước, trong và
sau Tết. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã-thị trấn triển khai thực hiện các
biện pháp đảm bảo tình hình an ninh chính trị-TTATXH trên địa bàn; tăng cường
tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm Luật Giao thông đường bộ; tổ chức tốt đợt giao quân năm 2020 theo số lượng
chỉ tiêu trên giao. Tổ chức tốt hoạt động đối ngoại với chính quyền huyện Đun Mia Campuchia sang thăm và làm việc với huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm
2020;
- Duy trì tốt công tác tiếp công dân, tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các
đơn thư, khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.
2. Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh
2.1. Trên lĩnh vực kinh tế
2.1.1. Về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
- Trồng trọt: Vụ Đông xuân 2019-2020: trên địa bàn huyện đã gieo trồng được
1.708,5 ha cây trồng các loại, đạt 104,2% kế hoạch (KH)1; qua kiểm tra, các loại cây
trồng đều sinh trưởng và phát triển bình thường;
Cây công nghiệp dài ngày: Cà phê đang trong giai đoạn chăm sóc, tưới nước,
hiện nay các địa phương cơ bản tưới nước xong đợt 3. Hồ tiêu cơ bản đã thu hoạch
xong, năng suất trung bình đạt 32 tạ/ha. Cây điều đang thu hoạch cuối vụ, năng suất
ước đạt 14,3 tạ/ha, sản lượng (ước) 7.938 tấn.
Xây dựng kế hoạch tái canh cà phê năm 2020 trên địa bàn huyện; tiến hành
kiểm tra, đánh giá thực tế tại các vườn cà phê đăng ký tái canh trong năm 2020.
-Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện ước đến ngày
20/3/2020 có 230.313 con2. Trong tháng 01/2020 phát hiện 01 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn
1

Trong đó: Trong đó lúa nước 1.394,5, đạt 99,6 %KH; ngô 40 ha đạt 200% KH; Rau các loại 223 ha, đạt 101,4
%KH; các cây trồng ngắn ngày khác 51 ha, gồm 26 ha đưa hấu tại xã Ia Chía, 25 ha khoai lang tại xã Ia Bă.
2

Trong đó: Đàn trâu: 422 con, đạt 88,65% KH; đàn bò 14.492 con, đạt 99,2% KH; đàn heo 27.989 con, đạt
77,7% KH; đàn gia cầm 186.150 con, đạt 84,61% KH; đàn dê: 1.260 con, đạt 88,4% KH; có 34 nhà Yến.
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Châu Phi tại Thôn 1 xã Ia Tô, đã tiến hành tiêu hủy 65 con lợn bị bệnh, với tổng
trọng lượng 3.638 kg, đồng thời triển khai các biện pháp khống chế, dập dịch; đến
nay dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện được khống chế và đã ban hành
Quyết định công bố hết dịch;
Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc,
gia cầm trên địa bàn huyện. Triển khai tháng tiêu độc, khử trùng môi trường chăn
nuôi đợt 1 năm 2020 trên địa bàn huyện.
- Thường xuyên chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá nguồn nước tại các công
trình thủy lợi; vận động nhân dân nạo vét, phát dọn kênh mương, tích trữ nước để
đảm bảo nguồn nước cho các loại cây trồng trong mùa khô năm 2020; đồng thời xây
dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống hạn hán, nhằm giảm thiểu thiệt hại
do hạn hán gây ra.
-Chương trình MTQG XD NTM: Hoàn thành hồ sơ, công nhận 04 làng (làng
Bẹk xã Ia Bă, làng Breng 2 xã Ia Dêr, làng Bồ xã Ia Yok và làng Jrăng Krái xã Ia
Khai) đạt chuẩn làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Chỉ
đạo ngành chức năng và xã Ia Bă chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ
công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Xây dựng kế hoạch triển khai xây
dựng 02 xã, 12 làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 20203.
2.1.2. Về lâm nghiệp
Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm
2019-2020; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác
quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; hiện nay trên địa bàn huyện chưa
xảy ra vụ cháy rừng nào;
Chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục duy trì hoạt động của các Tổ công tác để
tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm về khai thác, vận
chuyển lâm sản trái phép, phá rừng làm nương rẫy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm; trong quý I năm 2020 đã phát hiện và xử lý 07 vụ
vi phạm Luật Lâm nghiệp4 (giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm trước), ngành chức năng
đã tiến hành xử lý hành chính 04 vụ, tịch thu hơn 4,7 m3 gỗ các loại và các phương
tiện, dụng cụ khác; chuyển Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý hình sự 03 vụ phá
rừng trái pháp luật.
2.1.3. Về Tài nguyên -Môi trường, bồi thường-giải phóng mặt bằng
Thường xuyên chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường công tác quản lý
đất đai, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;
đẩy nhanh công tác thẩm định, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực
đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định;
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động, giải phóng mặt bằng dự
án lát gạch Block vỉa hè đường Hùng Vương, thị trấn Ia Kha và dự án đường dây
3

Xã đạt chuẩn nông thôn mới: Ia Tô, Ia Sao. Làng đạt chuẩn nông thôn mới: Làng De Lung 1 xã Ia Tô (đang
xin ý kiến chuyển sang làng Del); làng: Bía Ngó, Nú 2, Kom Yố, Kom Ngó, Lang-xã Ia Chía; làng: Mít Kom 1, Mít
Kom 2, Mít Jép, O, Lân, Cúc-xã Ia O.
4
trong đó: 04 vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn xã Ia Chía; 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật
tại xã Ia O; 02 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật tại xã Ia O, Ia Khai.
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500Kv Dốc Sỏi-Pleiku 2, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2020; tiếp tục chỉ đạo giải
quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng xây dựng các công trình, dự án: Đường liên xã (đoạn thị trấn Ia Kha đi xã Ia
Pếch); đường dây 110Kv Ia Grai- nhánh rẽ;
- Chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn tiến hành thu gom và xử lý rác
sinh hoạt ứ đọng sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 nhằm đảm bảo vệ sinh môi
trường; triển khai kế hoạch công tác môi trường năm 2020. Xác nhận đăng ký cam
kết bảo vệ môi trường cho 04 cơ sở sản xuất và kinh doanh trên địa bàn huyện. Triển
khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm
2020;
- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các trường
hợp vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, qua kiểm tra đã xử lý vi phạm
hành chính đối với 03 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách 13,5 triệu đồng.
2.1.4. Về Thương mại - dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ quý I ước đạt 645 tỷ đồng,
tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, các mặt hàng bán lẻ chủ yếu như: Hàng nông
sản, thực phẩm, xăng dầu, vật liệu xây dựng, phân bón, thuốc trừ sâu...; lượng hàng
hoá cung ứng trên thị trường phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và
sản xuất của người dân, kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2.1.5. Về Kinh tế và Hạ tầng, xây dựng cơ bản
- Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng Quý I năm 2020 ước đạt 677,9 tỷ
đồng, đạt 19,8% kế hoạch, trong đó giá trị sản xuất điện ước đạt 265,84 tỷ đồng; một
số sản phẩm chủ yếu: Điện thương phẩm ước thực hiện 409 triệu KWh; phân vi sinh
16.544 tấn; Đá xây dựng 105.000 m3; Mộc dân dụng 131m3; Xay xát lương thực
10.904 tấn; Sản phẩm cơ khí 75 tấn.
- Về giao thông - vận tải: khối lượng vận chuyển hàng hoá 158.000 tấn; khối
lượng luân chuyển hàng hoá 8,7 triệu tấn.Km; khối lượng vận chuyển hành khách
486.000 hành khách; khối lượng luân chuyển hành khách 78,354 triệu HK.Km.
- Chỉ đạo ngành chức năng giải tỏa các trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè,
lòng, lề đường, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; cấp giấy
phép xây dựng theo thẩm quyền cho 09 công trình xây dựng với diện tích xây dựng
2.511,29m2, diện tích sàn 3.111,29m2; trong đó 08 công trình nhà ở riêng lẻ, 01 công
trình của tổ chức. Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra đề xuất phạm vi lập
quy hoạch xây dựng vùng giáp ranh giữa thành phố Pleiku và huyện Ia Grai. Triển
khai thực hiện việc rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới. Tiến hành hướng
dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp
nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020.
- Về xây dựng cơ bản: Năm 2020, tổng số công trình đầu tư từ các nguồn vốn
đầu tư trên địa bàn huyện là 102 công trình, với tổng mức đầu tư là 185.937 triệu
đồng, kế hoạch vốn năm 2020 là 70.673 triệu đồng, đến nay khối lượng thực hiện
được 8.600 triệu đồng, đạt 12%KH; giải ngân được 8.310 triệu đồng, đạt 12% KH
năm 2020;
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Giao kế hoạch vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho các đơn vị, địa phương thực
hiện; tiến hành phân khai các nguồn vốn sự nghiệp năm 2020 để các đơn vị triển khai
thực hiện.
2.1.6. Về Tài chính-Tín dụng
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I năm 2020 ướt đạt 203.758
triệu đồng, đạt 47% so với dự toán tỉnh giao và bằng 44% dự toán HĐND huyện đề
ra; trong đó: Phần huyện thu trên địa bàn 17.282 triệu đồng, đạt 34% so với dự toán
tỉnh giao và bằng 21% dự toán HĐND huyện đề ra;
- Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện Quý I/2020: 125.657 triệu đồng, đạt
30% so với kế hoạch tỉnh giao và bằng 28% kế hoạch HĐND huyện giao;
- Cấp mới 54 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể,
với tổng vốn đăng ký là 10.800 triệu đồng; cấp đổi 11 giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh cho hộ kinh doanh cá thể;
- Tổ chức thành công hội nghị gặp mặt các doanh nhân đại diện cho các doanh
nghiệp trên địa bàn huyện lần thứ nhất năm 2020, với gần 200 đại biểu tham dự.
2.2. Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội
2.2.1. Công tác Giáo dục
Hoàn thành việc sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020; tổ chức thi chọn lọc học
sinh giỏi lớp 9 cấp huyện và triển khai kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
cấp huyện tham gia dự thi cấp tỉnh.
Thực hiện việc trực và bảo quản cơ sở vật chất trong dịp Tết Nguyên đán Canh
Tý năm 2020 theo quy định. Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường
học cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời tổ chức
tổng vệ sinh trường, lớp, bàn ghế, thiết bị, dụng cụ dạy học; phối hợp với ngành y tế
phun thuốc diệt khuẩn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo xây dựng phương
án sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý cho các đơn vị trường học còn thiếu.
2.2.2. Công tác Y tế
Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, đội phản ứng nhanh, phân công
nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo, Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid -19 gây ra trên địa bàn huyện, tổ
chức cách li các trường hợp về từ vùng dịch và tiếp xúc với người bệnh; đồng thời
thực hiện công tác báo cáo tình hình liên quan về Sở Y tế, UBND tỉnh theo đúng quy
định. Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh tại các tuyến; đặc biệt công tác khám
chữa bệnh BHYT và khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em; trong quý xảy ra 16
ca mắc bệnh Sốt xuất huyết, ngành y tế đã triển khai các biện pháp khống chế không
để lây lan thành dịch; Trung tâm Y tế, các phòng khám khu vực và Trạm y tế các xã,
thị trấn đã khám và điều trị cho 25.556 lượt người (số người được hưởng quỹ BHYT
17.345 người, Trẻ em dưới 6 tuổi 2.030 người, người cao tuổi 2.471 người); thực
hiện nghiêm túc việc trực, cấp cứu trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý
năm 2020. Tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn
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huyện, qua kiểm tra 145 cơ sở phát hiện 01 cơ sở vi phạm, đã xử phạt hành chính với
số tiền 4 triệu đồng.
2.2.3. Hoạt động Văn hoá và Thông tin, Truyền thanh-TH
Chỉ đạo các ngành chức năng, các xã thị trấn tuyên truyền, tổ chức dọn dẹp vệ
sinh môi trường nơi công cộng, công sở, nhà dân, cắt tỉa cây cảnh, chỉnh trang đô thị,
treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu “Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý”; tuyên truyền kỷ
niệm các ngày Lễ lớn của dân tộc5, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn
huyện năm 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Tăng
cường quản lý các hoạt động vui xuân, đón Tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm phù hợp
với thuần phong mỹ tục và tập quán của địa phương, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện
tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, các hành vị thu lợi bất chính.
Ban hành kế hoạch tổ chức Hội đua thuyền trên sông Pô Cô lần thứ II, năm 2020;
triển khai kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2020.
Trong Quý I, Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện; các Đài truyền
thanh xã đã tiếp âm phát sóng được 1.395 giờ truyền thanh + FM. Triển khai lắp đặt
hệ thống loa truyền thanh không dây tại xã Ia Khai, Ia Tô, Ia Sao và khắc phục hư
hỏng tại 04 cụm loa FM thị trấn Ia Kha.
2.2.4. Công tác Chính sách-Xã hội
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đã tổ chức đi thăm và tặng quà
cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các đối tượng chính sách người có công,
đối tượng xã hội và hỗ trợ tiền tết cho cán bộ, công chức hành chính, sự nghiệp khối
Đảng, Nhà nước, Đoàn thể với tổng số tiền 3.977.850.000 đồng (trong đó: Ngân sách
tỉnh cấp bổ sung năm 2020 là 1.798.500.000 đồng; Dự phòng ngân sách huyện là
2.179.350.000 đồng); ngoài ra đã phối hợp với các đơn vị của tỉnh, các Công ty,
Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người
nghèo nhân dịp tết; việc tặng quà và hỗ trợ tiền tết được thực hiện hoàn thành trước
Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 và đúng đối tượng. Tiếp nhận và cấp phát kịp
thời 79,45 tấn gạo để hỗ trợ cho các hộ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020
và đói giáp hạt; việc cấp gạo cứu đói được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và
không có hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán;
Xây dựng và triển khai kế hoạch Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa
bàn huyện năm 2020, phấn đấu đến cuối năm hộ nghèo giảm 1,7% (Tương đương với
465 hộ), tỉ lệ hộ nghèo còn 3,14%.
2.2.5. Công tác dân tộc
- Công tác dân tộc: Thực hiện có hiệu quả các chính sách cho đồng bào dân tộc
thiểu số; lập danh sách đề nghị Ban Dân tộc tỉnh cấp bò giống, phân bón, giống cây
trồng cho 94 đối tượng là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại đơn vị
hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn của huyện. Tổ chức tuyên truyền về tình
trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.
5

90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); kỉ niệm 31 năm ngày Biên phòng
toàn dân; 61 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng; 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ; 45 năm ngày giải phóng Gia
Lai
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- Công tác Tôn giáo: Tình hình hoạt động của các điểm nhóm Tôn giáo trên địa
bàn huyện nhìn chung ổn định và tuân thủ các quy định của pháp luật. Công tác quản
lý Nhà nước về Tôn giáo được tăng cường. Các Chùa, Tịnh xá, phật tử tổ chức vui
xuân đón Tết Nguyên đán trong không khí phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo vệ
sinh môi trường.
2.3. Trên lĩnh vực nội chính
2.3.1. Tình hình an ninh chính trị - TTATXH
- Tình hình an ninh chính trị ổn định; ngành chức năng đã làm tốt công tác đảm
bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; các vụ việc phát sinh
được phát hiện, chỉ đạo giải quyết kịp thời;
- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 08 vụ (giảm 04 vụ so với cùng kỳ), gồm: 01 vụ
giết người (xã Ia Khai), 01 vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người (xã Ia Pếch),
02 vụ đánh bạc (Ia Sao, Ia Dêr) 02 vụ trộm cắp tài sản (xã Ia Grăng, thị trấn Ia Kha),
01 vụ làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức (xã Ia Chiă), 01 vụ tàng trữ vũ khí quân dụng
trái phép (xã Ia O); thiệt hại do tội phạm gây ra làm 03 người chết (tăng 03 người),
01 người bị thương, về tài sản hơn 165 triệu đồng;
- Tội phạm ma túy: Phát hiện 02 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy (Ia Hrung, Ia
Chía), 01 vụ sử dụng trái phép chất ma túy (Ia Kha), tạm giữ 04 đối tượng phục vụ
công tác điều tra, xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp;
- Tai nạn khác: Xảy ra 02 vụ tự tử (Ia Krăi, Ia Bă), 01 vụ điện giật (Ia Yok)
làm 03 người chết.
- Cháy nổ: Xảy ra 04 vụ cháy tại thị trấn Ia Kha, Ia Dêr, Ia Khai và xã Ia O,
thiệt hại về tài sản gần 1,8 tỉ đồng.
- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Chỉ đạo ngành chức năng tăng
cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Qua
tuần tra, kiểm soát phát hiện, lập biên bản 504 trường hợp vi phạm luật giao thông
đường bộ (tăng 17 trường hợp so với cùng kỳ năm trước), tiến hành xử lý vi phạm
hành chính, thu nộp ngân sách hơn 305 triệu đồng. Trong tháng, xảy ra 02 vụ tai nạn
giao thông (Ia O, Ia Hrung) làm 02 người chết, 01 người bị thương (giảm 03 vụ, 02
người chết, 02 người bị thương so với cùng kỳ năm trước).
2.3.2. Công tác Quân sự địa phương
Duy trì tốt các chế độ trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng
không, đảm bảo huy động lực lượng khi có tình huống xảy ra; tiếp tục làm tốt công
tác tuần tra, kiểm soát đường biên giới và các hành lang đường tiểu mạch, kiểm tra
công trình khu vực phòng thủ, cột mốc biên giới, quản lý chặt chẽ người và phương
tiện qua lại biên giới; thường xuyên tổ chức kiểm tra, duy tu bảo dưỡng công trình
phòng thủ, ngụy trang kín đáo bảo đảm bí mật, an toàn; chỉ đạo 02 Tiểu đội dân quân
thường trực tại 02 xã biên giới làm tốt công tác phối hợp với 02 Đồn Biên phòng
trong việc tuần tra, kiểm soát địa bàn, chống địch xâm nhập và người vượt biên trái
phép. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ trong
dịp Tết Nguyên đán Cánh Tý năm 2020. Tổ chức tốt lễ giao, nhận quân năm 2020
cho các đơn vị theo đúng quy định.
2.3.3. Hoạt động hành chính tư pháp
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Ban hành các kế hoạch: Theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi
phạm hành chính năm 2020; triển khai công tác pháp chế và công tác văn bản quy
phạm pháp luật năm 2020; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở
cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; công tác Tư pháp trọng tâm năm 2020. Chỉ
đạo phòng Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai nhiệm vụ
đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Thẩm tra hồ sơ
thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch cho 01 trường hợp. Trong quý, các Ban và Tổ hòa
giải các xã, thị trấn tổ chức tiếp nhận và tiến hành hòa giải 07 vụ việc (hòa giải thành
05 vụ việc, đang hòa giải 02 vụ việc);
Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã thụ lý và đưa ra thi hành 709 vụ việc với
tổng số tiền hơn 86 tỷ đồng, trong đó số vụ việc cũ chuyển sang là 472 vụ, thụ lý mới
237 vụ. Kết quả đã thi hành xong 118 vụ việc, tổng số tiền đã thu hơn và giải quyết
gần 1,2 tỉ đồng; đình chỉ thi hành án 01 vụ việc, ủy thác thi hành án 02 vụ việc với
tổng số tiền hơn 3,6 tỉ đồng; chuyển sang kỳ sau giải quyết 588 vụ việc, tổng số tiền
hơn 81 tỷ đồng.
2.3.4. Công tác thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
Hoàn thành 02 cuộc thanh tra hành chính về quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y
tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuộc chữa bệnh trên địa
bàn huyện; quản lý và sử dụng ngân sách tại trường THCS Phan Bội Châu; qua thanh
tra đã thu hồi số tiền sai phạm hơn 110 triệu đồng (Trong đó: hơn 9 triệu đồng nộp
vào ngân sách huyện, hơn 101 triệu đồng nộp trả quỹ bảo hiểm xã hội tỉnh). Trong
Quý, Uỷ ban nhân dân huyện đã tiếp nhận 6 đơn (01 khiếu nại, 05 kiến nghị-phản
ánh), qua kiểm tra, giải quyết của ngành chức năng huyện, người khiếu nại đã có đơn
xin rút 01 đơn khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật, đã giải quyết xong 03 đơn
kiến nghị-phản ánh, còn lại 02 đơn còn trong thời gian xác minh giải quyết.
Duy trì lịch tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân, kết quả đã tiếp được 28 lượt
công dân (trong đó: Tiếp thường xuyên là 12 lượt, tiếp định kỳ là 16 lượt). Qua công
tác tiếp dân đã làm hạn chế số lượng đơn phát sinh trên địa bàn huyện.
2.3.5. Công tác Nội vụ, cải cách hành chính
- Công tác Nội vụ: Ban hành các Quyết định Kiện toàn, thành lập các Hội
đồng, Ban chỉ đạo; điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, cho nghỉ hưu, nâng lương đối
với cán bộ, công chức theo thẩm quyền6. Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh, UBND tỉnh xem
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Quyết định Thành lập Đoàn thẩm định thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới huyện Ia Grai giai đoạn 20192020; Ban Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020; Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết
Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn huyện; Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất
kinh doanh, hoạt động khai thác khoáng sản và hoạt động về tài nguyên nước trên địa bàn huyện; Ban Quản lý di tích
lịch sử Chiến thắng Chư Nghé, xã Ia Krăi; Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện; Hội
đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; Ban chỉ đạo tái canh cà phê; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
CoVod-19; Tổ công tác triển khai dự án chuyển đổi nông nhiệp bền vững; Điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo,
quản lý 01 trường hợp; Bổ nhiệm lại CC lãnh đạo quản lý 01 trường hợp; Luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý: 01
trường hợp; Thuyên chuyển viên chức giáo viên: 01 trường hợp; Hủy quyết định thuyên chuyển viên chức giáo viên: 01
trường hợp; Nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH: 03 trường hợp (VCGV: 03; VC: 00; CC: 00); Phụ cấp thâm niên nghề: 07
trường hợp (VC: 07, CC: 00); Bố trí kế toán kiêm nhiệm ở các đơn vị trường học: 02 trường hợp; Tinh giản biên chế:
01 trường hợp (CC: 00; VC: 01); Thôi việc CCVC: 01 trường hợp (CC: 00; VC: 01); Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chính trị
viên Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Yok; Quyết định cho hưởng, thôi hưởng phụ cấp những người hoạt động không chuyên
trách, hỗ trợ hàng tháng đối với các chức danh ở thôn, làng xã Ia O; Quyết định bổ nhiệm Phó Chỉ huy Trưởng BCHQS
xã Ia Hrung: 01 trường hợp; Quyết định bổ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Ia Khai; Quyết định thôi bố trí
kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách cấp xã: 02 trường hợp; Quyết định bố trí kiêm nhiệm chức danh không
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xét tuyển dụng đặc biệt đối với 01 công chức, điều động 01 công chức. Báo cáo số
lượng, chất lượng cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở
cơ sở và số lượng, chất lượng HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021; báo
cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, những người hoạt động không
chuyên trách và chính quyền cơ sở năm 2019 theo quy định. Văn bản gửi Công an
tỉnh về việc điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã
Ia Sao.
- Công tác Thi đua - Khen thưởng: Công tác thi đua khen thưởng được triển
khai thực hiện kịp thời, góp phần động viên tổ chức, cá nhân phấn đấu thi đua nhằm
thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc
phòng trên địa bàn huyện7.
- Công tác cải cánh hành chính: Ban hành kế hoạch và văn bản hướng dẫn tổng
kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2010-2020; báo cáo bổ sung
tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Chỉ
đạo cập nhật thường xuyên các quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ sung vào danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định.
NHẬN XÉT CHUNG
Với những kết quả về kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng đã đạt được trong
Quý I/2020 thể hiện được sự tập trung chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, sự nỗ
lực phấn đấu của các ngành chức năng trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ
được giao. Trong Quý đã nổi lên những ưu điểm cơ bản đó là:
Các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, dự toán ngân sách năm 2020 được triển khai kịp thời; cung ứng và hỗ trợ kịp
thời các điều kiện cho nhân dân sản xuất đảm bảo kế hoạch đề ra; chỉ đạo quản lý,
điều tiết nguồn nước tưới hợp lý, tiết kiệm đảm bảo nguồn nước tưới cho các loại cây
trồng, đồng thời triển khai quyết liệt, nhiều phương án, biện pháp chống hạn. Công
tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được triển khai tích cực, đã khống chế,
dập tắt các ổ dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện; chỉ đạo quyết liệt công tác
quản lý bảo vệ rừng. Công tác thu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, phân khai các
nguồn vốn sự nghiệp được chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm; các vụ việc nổi cộm
liên quan đến đất đai được quan tâm chỉ đạo xử lý, giải quyết.
Các mặt văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ: Công tác tuyên truyền và tổ chức các
ngày lễ lớn được chú trọng. Các chương trình Y tế quốc gia được triển khai tích cực,
công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
chuyên trách cấp xã: 02 trường hợp; Quyết định miễn nhiệm Trưởng Công an xã: 04 trường hợp; Quyết định bố trí kiêm
nhiệm chức danh Văn phòng-Thống kê xã Ia Khai. Nâng lương thường xuyên cho 11 cán bộ, công chức cấp xã.
7

tặng giấy khen cho 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội người cao tuổi giai đoạn 20152020; tặng giấy khen đột xuất cho 01 tập thể, 02 cá nhân; tặng giấy khen cho 08 tập thể đạt danh hiệu khu dân cư văn
hóa 5 năm liên tục; tặng giấy khen cho 16 tập thể, 186 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm
2019; tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 31 tập thể; lao động tiên tiến cho 181 cá nhân; chiến sĩ thi đua cơ sở
cho 22 cá nhân; đơn vị tiên tiến cho 02 đơn vị; Chiến sĩ tiên tiến cho 23 cá nhân. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
tặng bằng khen cho 04 cá nhân; tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân; tập thể lao động xuất sắc cho
03 tập thể; cờ thi đua của Ủy ban nhân dan tỉnh cho 03 tập thể.
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Corona (Covid-19) được triển khai hiệu quả; công tác đảm bảo vệ sinh thực phẩm
được tăng cường. Việc hỗ trợ quà Tết, cấp gạo cứu đói và cấp các mặt hàng chính
sách kịp thời, đúng đối tượng, không để hộ dân nào đói trong dịp Tết; làm tốt công
tác thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, gia đình có công trong dịp tết
Nguyên đán; Chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên; triển khai thực hiện
nhiều biện pháp hữu hiệu để duy trì sỹ số học sinh.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế, đó là:
Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giá cả các mặt hàng nông
sản thấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn
huyện và việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đề ra. Xảy
ra tình trạng vỡ nợ đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; xếp
hạng chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2019 giảm. Vẫn còn xảy ra tình trạng
phá rừng trái phép; kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc chấp hành sự chỉ đạo điều
hành có nơi vẫn chưa nghiêm; việc tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của
công dân ở một số ngành chức năng còn chậm. Tính chủ động, trách nhiệm, hiệu quả
quản lý nhà nước ở một số ngành, chính quyền cơ sở chưa cao, một số chỉ đạo của
UBND huyện chưa được triển khai đúng tiến độ yêu cầu.
II. CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2020
1. Theo dõi chặt chẽ quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng; chỉ đạo
chính quyền, nhân dân các xã chuẩn bị các điều kiện về đất, giống và phân bón, đồng
thời hỗ trợ kịp thời các điều kiện để sản xuất vụ mùa. Tiếp tục điều tiết nước tưới hợp
lý, tiết kiệm để đảm bảo nguồn nước tưới cho các loại cây trồng trong mùa khô năm
2020; triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh gia súc,
gia cầm. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống sản xuất, kinh doanh các mặt
hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy
sản không đảm bảo chất lượng, sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm, trong
chăn nuôi. Triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2020.
Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo kế
hoạch năm 2020 đề ra, phấn đấu xã Ia Tô, Ia Sao và 12 làng đạt chuẩn nông thôn mới
năm 2020. Tổ chức lễ công bố xã Ia Bă đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
2. Tiếp tục tuyên truyền các quy định về quản lý và bảo vệ rừng đến mọi tầng
lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ
rừng; Tăng cường lực lượng truy quét các đối tượng khai thác, mua bán, vận chuyển
lâm sản trái phép và chặt phá rừng làm nương rẫy, xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm; Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong
mùa khô năm 2020. Triển khai kế hoạch thu hồi đất rừng để chuyển cây trồng phù
hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng năm 2020.
3. Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động khai thác khoáng sản, chú trọng
công tác quản lý bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện
tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2020; hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019,
cấp xã hoàn thành trước ngày 30/4, cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/5/2020; tập
trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án năm
2020. Thực hiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới các xã phù hợp
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với điều kiện thực tế và đúng quy định. Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.
4. Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thủ tục để triển khai thi công các công trình xây
dựng cơ bản năm 2020 và thường xuyên giám sát chất lượng công trình; tập trung chỉ
đạo công tác quyết toán vốn các công trình, dự án hoàn thành và thu hồi số tiền chênh
lệch sau quyết toán. Triển khai các hạng mục công trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp,
nguồn vốn chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2020; chỉ đạo thực hiện tốt công tác
quản lý và thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy định, nhằm quản lý dự án và sử
dụng nguồn vốn hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.
5. Chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, trị trấn chủ động đề ra các giải pháp
phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2020 đã đề ra; triển khai quyết
liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn chi ngân
sách; hoàn thành kiểm tra quyết toán kinh phí của các cơ quan đơn vị, các xã-thị trấn
năm 2019; Tăng cường kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn. Triển khai kêu gọi đầu tư các dự án
thuộc danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2021 (Chợ nông thôn
xã Ia Tô, Bến xe huyện). Chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh
nghiệp, Hợp tác xã.
6. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dạy và học, đặc
biệt là sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện các biện
pháp duy trì sĩ số học sinh tại các đơn vị trường học, đặc biệt là các trường học ở các
xã cánh Tây; triển khai sửa chữa cơ sở vật chất theo kế hoạch; rà soát và thống kê
quy mô trường lớp học để xây dựng kế hoạch cho năm học mới 2020-2021.
7. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân
của đội ngũ y, bác sỹ; cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời phục vụ nhu cầu khám chữa
bệnh của nhân dân. Triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh xảy ra trên địa bàn,
đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
(Covid-19), Sốt xuất huyết, Thủy đậu, Quai bị, Tay chân miệng, cúm gia cầm lây qua
người. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo phân công
cán bộ trực và đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tại các trạm y tế cơ
sở; tiếp tục triển khai chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ năm 2020.
8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật nhà nước, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước;
Thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh các loại hình văn hóa và
dịch vụ văn hóa, viễn thông trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Xây
dựng kế hoạch quản lý, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá cơ sở, Nhà văn
hóa, nhà rông văn hoá, các cơ sở hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao công cộng trên
địa bàn. Chỉ đạo xây dựng các tin bài về xây dựng nông thôn mới, các gương sản xuất
giỏi, gương người tốt việc tốt để tuyên truyền và nhân rộng ra toàn huyện. Thường
xuyên kiểm tra chấn chỉnh việc trực tiếp âm, phát sóng của các Trạm truyền thanh xã.
Tổ chức lễ hội đua thuyền trên sông Pô Cô lần thứ 2 năm 2020.
9. Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn
và giải quyết việc làm năm 2020; giải quyết kịp thời các chế độ cho người có công,
các đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch giảm nghèo trên
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địa bàn huyện; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn thực hiện
có hiệu quả công tác quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại cộng đồng, đẩy mạnh
công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện. Triển khai các biện pháp nhằm
tăng cường công tác phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh.
10. Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội đoàn thể
trong công tác thông tin truyên truyền để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận cao trong
quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm
2020. Phối hợp thực hiện phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, cuộc vận động “toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
11. Tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng chủ động các mặt công tác trên các lĩnh
vực an ninh chính trị, tập trung nắm hoạt động liên lạc chỉ đạo của FULRO lưu vong
vào nội địa và các vấn đề liên quan đến tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ,
an ninh biên giới, an ninh mạng để phòng ngừa, đấu tranh; Đặc biệt tăng cường công
tác chống trốn, vượt biên trái phép; tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm về tấn công,
trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện; điều tra, xử lý nhanh
chóng các vụ án còn tồn đọng, đấu tranh quyết liệt và có hiệu quả đối với các loại tội
phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác vận động, thu
hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép trong nhân dân; gia tăng công tác tuần
tra kiểm soát ổn định trật tự và kiềm chế tai nạn giao thông; tổ chức kiểm tra công
trình phòng thủ, ngụy trang kín đáo bảo đảm bí mật. Duy trì tốt công tác tiếp công
dân; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng và mới
phát sinh; thi hành dứt điểm các vụ án có điều kiện thi hành. Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm chống lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương
12. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả, hiệu quả công việc; thực hiện nghiêm túc
quy chế, nội quy làm việc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
nhà nước và cải cách hành chính; tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” cấp huyện, cấp xã.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và chương
trình công tác quý II/2020 của UBND huyện; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị, Chủ tịch UBND các xã-thị trấn tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về
UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh (B/c);
- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện (B/c);
- TT UBMTTQVN huyện (P/h);
- Các cơ quan, đơn vị (T/h);
- UBND các xã, thị trấn (T/h);
- Lưu: VT, QLVBĐH.
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