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BÁO CÁO
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022

và một số nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2023

Thực hiện Chương trình Công tác năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Nam 
được ban hành tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2022; Nghị quyết số 06-
NQ/HU ngày 27/12/2021 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; 
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 27/10/2021 của HĐND huyện về Kế hoạch phát 
triển kinh tế -xã hội năm 2022; UBND huyện đã ban hành Chương trình Công tác 
năm 2022 tại Quyết định số 63/QĐ-UBDN ngày 14/01/2022 và các văn bản chỉ đạo, 
điều hành để triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 
một số nội dung chính đã triển khai thực hiện như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN THỰC 
HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

1. Thực hiện hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với phòng, chống dịch theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch Covid-19

Đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, 
khó lường, tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 
Song, dưới sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết 
liệt của chính quyền các cấp, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc; sự quyết liệt, chủ động của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cùng sự 
nỗ lực của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp; UBND huyện đã thực hiện nghiêm quan 
điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương 
theo nguyên tắc “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; 
tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, cứng nhắc trong phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 và các loại dịch bệnh khác.

Chủ động theo dõi, đánh giá, nhận định đúng tình hình, cấp độ dịch trên địa 
bàn huyện để triển khai các giải pháp, phương án xử lý kịp thời, hiệu quả với tinh 
thần “sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết”; đến nay dịch bệnh được kiểm 
soát rất tốt. Đồng thời, tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo 
theo kế hoạch, nhất là tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và cho trẻ từ 
05 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng đảm bảo kịp thời, an toàn theo hướng 
dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế.

Tập trung thực hiện các giải pháp tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát 
triển sản xuất kinh doanh và đời sống cho người dân và doanh nghiệp. Quản lý chặt 
chẽ giá cả, theo dõi biến động giá cả thị trường để có giải pháp phù hợp, hạn chế sự 
tăng giá bất thường, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, nâng giá, làm hàng giả; 
chủ động triển khai các biện pháp phù hợp để đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn huyện.
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Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; công tác giải ngân vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. Thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư dự án 
hoàn thành theo đúng quy định; tiếp tục xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản 
kéo dài. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình; đặc biệt là các dự án, công 
trình trọng điểm. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng theo quy hoạch. Tập 
trung phát triển hạ tầng giao thông thông suốt giữa các tuyến đường. Chỉ đạo các 
ngành, địa phương xử lý, khắc phục kịp thời các tuyến giao thông vận tải trên địa 
bàn huyện; đảm bảo phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và an sinh xã hội trong mùa 
mưa lũ.

Chỉ đạo tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, 
chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung khắc phục nhanh hậu quả 
do các cơn bão gây ra; sớm ổn định đời sống và sản xuất cho Nhân dân, nhất là 
những vùng xảy ra sạt lở đất và lũ quét; rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện và xã; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo để trực tiếp theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, 
kịp thời triển khai các giải pháp, phương án để chủ động phòng, chống lụt bão; tập 
trung rà soát, kiểm tra những khu dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất 
để bố trí, sắp xếp, di dời dân cư về nơi ổn định, an toàn.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển văn hóa, thể thao, 
du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông, 
thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm hướng về cơ sở. 
Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được thực hiện rộng rãi với nhiều hình thức 
đa dạng và phong phú nhằm chào mừng các ngày lễ, sự kiện trong năm diễn ra trên 
địa bàn huyện đến đông đảo các đối tượng và thực hiện trang tin truyền thanh truyền 
hình phản ánh các hoạt động đời sống kinh tế xã hội địa phương1.

Công tác sưu tầm, sưu tra các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được quan 
tâm thực hiện; Xây dựng nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân 
cư2; một số nghề truyền thống như: dệt dồ, đan lát đồ gia dụng, rèn truyền thống tiếp 
tục được khôi phục, phát triển các làn điệu hát Ting Ting, lễ cúng, lễ cưới truyền 
thống được phục dựng; ẩm thực truyền thống cũng được quan tâm bảo tồn, phát 
triển. Đặc biệt, trong năm đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến từ các già làng, người uy 
tín về phục dựng lại những bộ trang phục, trang sức truyền thống của dân tộc nhằm 
phát huy, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc địa phương3; trang bị mua sắm cồng chiêng 
và mời nghệ nhân dạy đánh cồng chiêng cho 02 xã Trà Don, Trà Dơn.

1 Xây dựng 135 chương trình thời sự phát thanh, với hơn 1.048 tin, 151 bài viết phóng sự, 36 chương trình tiếng 
cadong, 352 chuyên mục phát thanh để phản ánh các sự kiện kinh tế - chính trị - xã hội, các hoạt động diễn ra trên địa 
bàn huyện. Riêng đối với Lễ Hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 4 đã thực hiện 15 bài phát thanh, 28 bài về các chuyên mục 
tuyên truyền, 02 phóng sự, 07 phim truyền hình và khoảng 10 tin truyền hình gởi QRT.
2 Triển khai xây dựng 10 nhà sinh hoạt cộng đồng ở các khu dân cư tại 08 xã. Số nhà sinh hoạt cộng động hiện tại là 
68/115 KDC, đạt 59,13% chỉ tiêu Nghị quyết đặt ra (chỉ tiêu 40%).
3 Đối với dân tộc Ca Dong, khảo sát lấy ý kiến tại 03 cụm: 01 cụm tại xã Trà Dơn và Trà Tập; 01 cụm tại xã Trà Vân 
và Trà Vinh; 01 cụm về dân tộc  Xêđăng được tổ chức tại xã Trà Nam (gồm Trà Linh và rà Nam, Trà Cang); Dân tộc 
B’hnoong được tổ chức tại xã Trà Leng.
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Duy trì các Phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản từ ngày 01-03 hàng 
tháng; tổ chức thành công Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ IV năm 2022; tổ chức sôi 
nổi các hoạt động thể thao: cầu lông, bóng chuyền, bóng đá trên địa bàn huyện; 
hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước 
Võ Chí Công (7/8/1912-7/8/2022); chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phân công cán 
bộ, tham gia phối hợp cùng đoàn làm phim thực hiện dự án truyền thông “Việt Nam 
trong tôi - My Việt Nam”. Tăng cường quảng bá tiềm năng du lịch trên mạng xã hội 
Youtube và Facebook4.

Tiếp tục vận hành có hiệu quả hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ 
huyện đến xã và liên thông đến tỉnh nhằm phục vụ công tác CCHC, hiện đại hóa nền 
hành chính tại 01 điểm cầu huyện và 10/10 xã. Hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống 
mạng viễn thông phục vụ nhân dân được đảm bảo; đã tổ chức làm việc với các doanh 
nghiệp viễn thông bàn giải pháp nâng cao chất lượng mạng di động, mạng 4G trên 
địa bàn huyện.

Thực hiện việc sắp xếp lại mạng lưới trường, điểm trường, lớp học gắn với 
việc bố trí đội ngũ viên chức ngành giáo dục. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục 
và đào tạo; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022, triển khai năm học mới 
2022-2023. Chỉ đạo tổ chức thành công đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo 
an toàn, đúng quy định.

Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, giải quyết các hồ 
sơ liệt sỹ, thương binh còn tồn đọng. Thực hiện tốt chính sách khuyến khích thoát 
nghèo bền vững; đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội, lao động đi làm việc ở 
nước ngoài. Thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch COVID-19 theo quy định. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử 
dụng lao động của các doanh nghiệp.

3. Thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng, khai thác tài 
nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý đất đai, quản lý quy 
hoạch, quản lý hiện trạng; nhất là quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực trung 
tâm hành chính huyện. Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư triển 
khai chậm, chưa triển khai thực hiện. Tập trung xử lý, tháo gỡ những tồn tại, khó 
khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư 
để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, công 
tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 
04/11/2016 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 
HĐND tỉnh, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/5/2016 và Quyết định số 266/QĐ-
UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh; triển khai thực hiện Cơ chế khuyến khích 
đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh giai đoạn 2020-2030 theo Nghị quyết 
01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh; triển khai các biện pháp xử lý 

4 Trong năm, có gần 17.000 lượt khách đến tham quan, du lịch, đạt 56,67% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra; riêng 
trong lễ hội sâm Ngọc Linh đã đạt 11.000 lượt.
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tình trạng ô nhiễm tại bãi chứa rác xã Trà Don.
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chấp hành các quy định về môi 

trường; kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nếu có các hành vi vi 
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý 
lâm khoáng sản trên địa bàn.

Thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền; 
thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ-
CP của Chính phủ. Triển khai kế hoạch hành động và chương trình hỗ trợ ứng phó 
với biến đổi khí hậu; chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

4. Chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính; cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh

Tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục ứng dụng hệ thống 
Qoffice mới và email công vụ trong xử lý công việc nhằm tăng tính chủ động và 
trách nhiệm thực thi nhiệm vụ. Chú trọng thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử; tăng cường khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử huyện, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành 
chính trên địa bàn huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
trong giải quyết hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4; Đề án 06 về “ Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 
định dạnh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn huyện.

Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải 
quyết của huyện; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi nhũng 
nhiễu người dân và doanh nghiệp. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu 
trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực 
hiện tốt công tác tiếp, giải quyết các kiến nghị của tổ chức, công dân và doanh nghiệp 
theo đúng quy định, đúng thẩm quyền.

5. Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 
13/9/2016 và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện; 
nhất là việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND 
huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ 
tịch UBND tỉnh giao cho UBND huyện. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn 
vị, địa phương trong việc tham gia phối hợp giải quyết công việc. Tập trung xử lý 
những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm. Giải quyết các kiến nghị của cử tri đảm 
bảo chất lượng, đúng thời gian.

Triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022; tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 
xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 
doanh nghiệp trong giải quyết công việc; thực hiện tốt việc đổi mới công tác tiếp 
công dân theo đúng quy định; kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 
Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham 
nhũng gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
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Minh” năm 2022.
6. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự 

an toàn xã hội; công tác nội vụ, ngoại vụ
Hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022 theo kế hoạch; 

chỉ đạo công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã năm 2022 và các nhiệm vụ quốc 
phòng, công tác quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế 
trận an ninh nhân dân. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 
2022 đảm bảo số lượng và chất lượng.

Tăng cường công tác phòng, chống ma túy; quản lý đối tượng nghiện và đưa 
người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở xã hội. Thực hiện tốt công 
tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Tiếp tục thực hiện đề án tinh giản biên chế. Tổ chức tuyển dụng viên chức 
giáo viên đối với người đi học theo chế độ cử tuyển; thi tuyển công chức cấp xã năm 
2022 theo đúng quy định. Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 
và đào tạo huyện Nam Trà My năm 2022.

Công tác quản lý nhà nước về đoàn ra, đoàn vào theo quy định; vận động, tiếp 
nhận triển khai các chương trình, dự án; theo dõi, quản lý các đoàn vào (phi chính 
phủ nước ngoài) đến khảo sát, thăm hoạt động dự án, hoạt động tình nguyện nhân 
đạo vào địa bàn huyện.

II. VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN
1. UBND huyện đã thực hiện nghiêm Quy chế làm việc
Trong chỉ đạo điều hành, tập thể lãnh đạo UBND huyện đã bám sát Quy chế 

làm việc, chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, 
đồng bộ và có hiệu quả các lĩnh vực công tác. Các giải pháp chỉ đạo, điều hành của 
UBND huyện ngày càng được chủ động, công khai, minh bạch và hiệu quả; các nội 
dung chỉ đạo điều hành được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện và 
phương tiện thông tin truyền thông huyện, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, 
có hiệu quả trên các lĩnh vực phụ trách; các vấn đề như công tác cán bộ, công tác 
quy hoạch, kế hoạch, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản ,... đều được thông qua tập 
thể UBND huyện trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH 
Huyện ủy và HĐND huyện quyết định. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát tại cơ 
sở, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhất là khi có diễn biến bất 
thường xảy ra như thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề cấp bách khác.

Công tác chỉ đạo của UBND huyện và sự phối hợp giữa các phòng, ban chuyên 
môn được đẩy mạnh, triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; các cơ quan đơn vị, 
UBND các xã đã chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện để triển 
khai thực hiện chương trình công tác tháng, quý đạt hiệu quả. Chế độ thông tin báo 
cáo được thực hiện cơ bản nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ, chất lượng các văn bản 
tham mưu UBND huyện đã được thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị quan tâm chuẩn 
bị khá tốt. Công tác kiểm tra thực hiện chỉ đạo của UBND huyện được đề cao, kịp 
thời phát hiện những thiếu sót, từ đó có giải pháp khắc phục các vấn đề phát sinh.

Tổ chức phiên họp thường kỳ UBND huyện nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện 
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tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, triển khai các giải pháp, nhiệm vụ của tháng 
tiếp theo. Tăng cường chỉ đạo thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề 
lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công 
chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành 
chính cho người dân đảm bảo kịp thời đúng theo quy định; tiếp tục chỉ đạo triển khai 
quyết liệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tiếp tục, nâng cao hiệu quả công tác tiếp 
dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội,...

Để chỉ đạo điều hành, trong năm 2022, UBND huyện đã ban hành trên 2.675 
quyết định, 372 báo cáo, 105 thông báo, 06 chỉ thị và trên 1.800 văn bản hành chính 
thông thường khác.

2. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, phối hợp 
chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các 
Tổ chức chính trị - xã hội và Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Bám sát Chương trình công tác năm, tháng của Thường trực Huyện ủy, Ban 
Thường vụ Huyện ủy, BCH Huyện ủy, UBND huyện xây dựng kế hoạch, chương 
trình làm việc cụ thể, khoa học, không chồng chéo, đảm bảo đúng quy chế làm việc. 
Chủ động, tích cực chuẩn bị tốt các Đề án, Kế hoạch, báo cáo và các nội dung trình 
Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy. Trên cơ sở tham 
mưu, đề nghị của UBND huyện, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy 
đã nhất trí cho chủ trương thực hiện nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác 
cán bộ, điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ phát sinh liên quan đến ngân sách nhà 
nước và đầu tư phát triển.

UBND huyện luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện 
trong việc chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của HĐND huyện, triển khai thực hiện 
các Nghị quyết của HĐND và kiến nghị Thường trực HĐND huyện. Chủ động phối 
hợp nâng cao chất lượng các kỳ họp, các văn bản trình tại kỳ họp, các Nghị quyết 
được ban hành. Công tác chuẩn bị các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình HĐND 
huyện luôn được UBND huyện chú trọng, đảm bảo nội dung chất lượng, hoàn thành 
đúng tiến độ. Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri theo quy định; chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh 
bức xúc, những vấn đề chính đáng mà cử tri kiến nghị, báo cáo trả lời cử tri đảm bảo 
đúng theo quy định. Chỉ đạo, giao nhiệm vụ, đôn đốc và kiểm tra các cơ quan thực 
hiện các kết luận, báo cáo của HĐND huyện, Thường trực HĐND, các Ban HĐND 
huyện sau các cuộc giám sát, khảo sát. Công tác phối hợp giữa UBND huyện với Ủy 
ban MTTQVN và các Đoàn thể huyện ngày càng chủ động, thực chất và hiệu quả; 
kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo điều kiện cần thiết để cơ quan, tổ 
chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác tiếp xúc cử tri, khảo sát, hoạt 
động giám sát và phản biện xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc huyện 
thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính quyền.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ
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Bên cạnh những kết quả đạt được, trong chỉ đạo, điều hành còn một số tồn tại 
hạn chế cần khắc phục đó là:

1. Trên lĩnh vực kinh tế:
- Trong sản xuất nông nghiệp, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn 

hạn chế, chưa hình thành được các chuyên canh quy mô lớn phục vụ cho sản xuất 
công nghiệp; việc phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại chưa đạt yêu cầu mục 
tiêu tiềm năng, thế mạnh của địa phương (chưa giải ngân được nguồn vốn do tỉnh 
hỗ trợ thực hiện chương trình này); công tác quản lý rừng, cho thuê dịch vụ môi 
trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu dưới tán rừng còn hạn chế; 
chưa vận động được người dân (hộ/nhóm hộ) trồng sâm khai báo về số lượng, cũng 
như diện tích trồng sâm Ngọc Linh.

- Tiến độ thi công một số công trình xây dựng cơ bản, công tác đền bù, giải 
phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại một số dự án còn chậm, gặp nhiều vướng mắc 
bất cập như các tuyến ĐH1, ĐH5, Trường PTDTBT TH-THCS Trà Vinh...; tiến độ 
giải ngân các nguồn vốn tỷ lệ đạt thấp; công tác thanh - quyết toán các công trình 
chậm. Công tác xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn còn hạn chế, 
trong năm chưa thu hút, kêu gọi được doanh nghiệp nào vào đầu tư (không tính các 
doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh).

- Thực hiện chỉ tiêu bê tông hóa giao thông nông thôn theo Nghị quyết Huyện 
ủy, Nghị quyết HĐND huyện chưa đạt; tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao 
thông đường bộ xảy ra ở một số nơi; việc thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch 
chưa đảm bảo yêu cầu thực tiễn, chậm thực hiện điều chỉnh quy hoạch nông thôn 
mới. Triển khai chương trình khởi nghiệp, sáng tạo trên địa bàn huyện chưa đạt yêu 
cầu.

- Công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập: một số công trình, dự án đã hoàn 
thiện và đưa vào sử dụng nhưng vẫn chưa tiến hành lập hồ sơ giao đất, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất; nhiều dự án không đăng ký kế hoạch sử dụng đất 
hằng năm, không thực hiện công tác thu hồi đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng 
quy định của pháp luật; một số dự án công trình đã thực hiện xong công tác thu hồi 
đất, bàn giao cho chủ đầu tư quản lý, sử dụng nhưng quản lý chưa chặt chẽ, dân đến 
người dân tái lấn chiếm, sử dụng xây dựng trái phép. Việc giao đất và cấp GCNQSD 
đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện, nhất là đất lâm nghiệp do vướng 
mắc quy hoạch 03 loại rừng.

- Tình hình khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra ở một số xã, chưa 
được UBND các xã chỉ đạo xử lý dứt điểm.

- Một số xã chưa tổ chức triển khai, giám sát, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực hiện cam kết các biện pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn 
quản lý để đảm bảo tiêu chí số 17 về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới. Nguồn lực đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường chưa đáp ứng so với 
yêu cầu thực tế đặt ra. Hiện nay hầu hết các xã chưa tự cân đối thu chi khi thực hiện 
Đề án quản lý chất thải rắn, việc tham gia đóng phí vệ sinh môi trường trên địa bàn 
huyện chỉ được áp dụng chủ yếu ở khu vực trung tâm huyện và khu vực các xã lân 
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cận.
2. Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội:
Chất lượng giáo dục ở một số nơi thấp; tình trạng học sinh đi học không chuyên 

cần vẫn còn xảy ra; tình trạng thiếu giáo viên xảy ra ở nhiều trường học thuộc huyện 
quản lý; công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân ở tuyến cơ sở còn hạn 
chế; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn cao, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên cao; 
bệnh sốt xuất huyết xuất hiện và lây lan trên địa bàn huyện; đời sống tinh thần và 
vật chất của Nhân dân còn nhiều khó khăn; tình trạng tái nghèo vẫn còn xảy ra; công 
tác sưu tầm, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện chưa được quan 
tâm đúng mức, chưa xây dựng được kế hoạch dài hạn để phát triển; việc triển khai 
thực hiện chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số còn chậm so với kế 
hoạch đã đề ra.

3. Về nội chính - quốc phòng:
- Tình trạng khai thác lâm - khoáng sản trái phép còn xảy ra; quản lý việc thuê 

dịch vụ môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh chưa chặt chẽ; hoạt động của đội 
ngũ kiểm lâm địa bàn thiếu thường xuyên, công tác phối hợp giữa các lực lượng 
trong việc quản lý bảo vệ rừng còn nhiều bất cập.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu, giải quyết 
các công việc thiếu chặt chẽ; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một 
số cơ quan, đơn vị, các xã chưa nghiêm; chấp hành chưa nghiêm chế độ thông tin 
báo cáo, chế độ hội họp theo quy định; công tác cải cách hành chính còn hạn chế.

- Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở một số 
xã chưa thật sự vững chắc, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các xã chưa 
nghiêm, khả năng chủ động xử lý tình huống tại một số địa phương còn hạn chế; xây 
dựng đơn vị có nề nếp chính quy ở các xã chưa hiệu quả.

- Công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc 
chưa tốt; tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra.

IV. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2023
1. Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các xã kiểm ra, rà soát triển khai thực hiện 

nghiêm, hiệu quả các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện ủy 
và HĐND huyện.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-
19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh; trong đó tập trung chỉ đạo công tác tiêm 
phòng vắc xin đúng tiến độ, đảm bảo an toàn.

3. Tăng cường trách nhiệm, phối hợp để giải quyết công việc giữa các cơ quan, 
đơn vị gắn việc chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ với công tác đôn đốc, kiểm tra tiến độ 
thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, đẩy 
nhanh tiến trình xây dựng Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trong công 
tác quản lý nhà nước.
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4. Kiểm tra, rà soát các thủ tục đầu tư để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng 
mắc của doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư. Làm tốt công tác 
chuẩn bị đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn hiệu quả đầu tư công; thực hiện tốt công 
tác thu, chi ngân sách, chống thất thu ngân sách nhà nước. Chủ động tiết kiệm, sử 
dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách. Lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư xã 
hội; triển khai hiệu quả cơ chế xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, thể thao… Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ hội sâm quốc gia năm 
2023 gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập huyện.

5. Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tiếp 
tục quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng ngành y tế, giáo dục và đào tạo,.... Tập trung 
triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường công 
tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh 
việc chuyển đổi số trong ngành giáo dục tuyển dụng đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng 
tốt yêu cầu phát triển giáo dục; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo 
dục phổ thông 2018. Nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó chú trọng giáo dục đạo 
đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. 

Quan tâm phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác 
trợ giúp xã hội, công tác giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện; 
triển khai thực hiện hỗ trợ cải thiện mức sống theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-
HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức điều dưỡng tập trung 
cho người có công giúp đỡ cách mạng.

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 của Chính phủ. Đẩy 
mạnh thu hút và ứng dụng công nghệ mới, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh. 

Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền 
vững, nông thôn mới, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến 
lược đồng bộ, hiện đại, nhất là về giao thông. Chủ động phương án phòng chống 
thiên tai, cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát 
triển rừng, nhất là phòng cháy, chữa cháy rừng. 

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến tích 
cực về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo môi trường đầu tư, 
kinh doanh thuận lợi. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các xã phải vào cuộc quyết 
liệt và là chủ thể về chuyển đổi số của đơn vị mình. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 
ba đột phá chiến lược gắn với thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao 
năng lực đổi mới, sáng tạo, tiếp cận, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4. 

7. Thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã 
hội. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 
sai phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. 
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Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thanh tra, đặc biệt là phòng, 
chống tham nhũng, lợi dụng chính sách để trục lợi, nhất là các lĩnh vực liên quan 
đến phòng, chống dịch, tài sản công, đầu tư công, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng 
sản… 

8. Tăng cường công tác đi cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý các vấn 
đề thực tế phát sinh. Tăng cường chất lượng tham mưu, trách nhiệm tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ của các Ủy viên UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã. Đẩy mạnh 
thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu và việc thực thi chế độ công vụ của 
cán bộ, công chức. 

9. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản bác thông tin sai lệch, gây hoang mang 
dư luận, định hướng thông tin dư luận đúng đắn. Tiếp tục tăng cường thông tin truyền 
thông về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan Huyện ủy, HĐND huyện, UBMTTQVN huyện, các cơ 
quan Đoàn thể, các Tổ chức chính trị - xã hội huyện; huy động sức mạnh tổng hợp 
của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của huyện. 

Trên đây là Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022 
và một số nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2023./.

Nơi nhận:
- TTTVHU, TTHND huyện;
- Các phòng, bàn, ngành huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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