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I. KIỂM ĐIỂM SỰ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN 6 
THÁNG ĐẦU NĂM.

1. Ưu điểm:
Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức 

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2021; Quyết định 3568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của 
UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị 
quyết số 01-NQ/HU ngày 14/12/2020 của Huyện ủy Nam Trà My về phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2021, Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của 
HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, UBND huyện đã 
ban hành Chương trương trình công tác năm 2021 (tại Quyết định số 219/QĐ-
UBND ngày 21/01/2021) để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ.

Trên lĩnh vực kinh tế: UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành và các xã 
thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/06/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ; chỉ đạo quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn; Tổ chức thực 
hiện nghiêm các quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu; 
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, sử dụng vốn, tránh đầu tư dàn trải, kém 
hiệu quả, gây thất thoát nguồn vốn; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công 
trình, giải ngân các nguồn vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Tập trung chỉ đạo 
khắc phục thiệt hại sau thiên tai nhằm ổn định đời sống nhân dân, nhất là công tác 
khắc phục nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại vào cuối năm 2020; tập trung chỉ đạo 
sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021, vụ Hè thu 2021 đúng lịch thời vụ, chuyển đổi 
cơ cấu giống cây trồng, con vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; 
triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thực hiện tốt 
công tác tiêm phòng vắc xin trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo thực hiện 
có hiệu quả các chương trình mục tiêu như: dự án mở rộng các tuyến đường vùng 
sâm, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình ổn định sắp xếp dân cư và các 
chương trình, Kế hoạch theo Nghị quyết HĐND tỉnh và HĐND huyện đã đề ra; 
tiếp tục phát huy Phiên chợ sâm Ngọc Linh và các mặt hàng nông lâm sản từ ngày 
01 – 03 hằng tháng.         
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Trên lĩnh vực văn hoá xã hội: Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Chỉ đạo kiểm tra tình hình 
đời sống Nhân dân, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện 
hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt và trong dịp tết; chỉ đạo tổ chức các hoạt động đón tết 
Nguyên đán năm 2021 trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tập 
trung chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đại hội thể dục thể thao cấp xã, 
huyện phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tập 
trung chỉ đạo hoàn thành công tác dạy và học năm học 2020-2021; đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền vận động học sinh ra lớp nhằm duy trì sĩ số học sinh, đảm bảo 
chất lượng dạy và học; chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Trên lĩnh vực nội chính, quốc phòng - an ninh: UBND huyện chỉ đạo các 
ngành, địa phương tăng cường các biện pháp cải cách thủ tục hành chính; triển 
khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tăng cường 
kiểm tra lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ; quan tâm giải quyết kịp thời 
đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến 
đấu, đảm bảo trực chỉ huy, trực ban, trực chiến 24/24 giờ; nhất là bảo đảm tình 
hình trước, trong và sau tết theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phục vụ tết của Tỉnh, 
huyện; tổ chức giao nhận quân đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch tỉnh giao.

Tập trung chỉ đạo công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức các đợt kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương 
theo kế hoạch đề ra, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; sử dụng hệ thống 
Qoffice mới và triển khai sử dụng Email công vụ trong giải quyết công việc chuyên 
môn của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; chỉ đạo triển khai thực hiện và sử dụng 
công nghệ thông tin phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo triển 
khai thực hiện và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp huyện, xã; duy trì 
thường xuyên hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã.

Nhìn chung, 6 tháng qua sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện được duy 
trì nề nếp, đảm bảo thực hiện theo quy chế, UBND huyện luôn duy trì tốt mối quan 
hệ với các Sở, ban ngành ở tỉnh, các Bộ, ngành ở Trung ương để tranh thủ sự hỗ 
trợ; giữ vững mối quan hệ phối hợp với cấp ủy Đảng, Thường trực HĐND, 
Thường trực UBMTTQ huyện, các Hội, Đoàn thể trong suốt quá trình tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ. 

2. Tồn tại:
Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo, điều hành còn một số tồn tại hạn chế cần 

khắc phục đó là: 
+ 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 vùng chuyên 
canh quy mô lớn; vùng rau màu cung cấp cho thị trường tại chổ; tỷ lệ tiêm 
phòng vắc xin trên đàn gia súc thấp, dịch viêm da nổi cục ở trâu bò, bệnh dịch tả 
lợn châu phi xuất hiện ở một số nơi. Công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch 
định hướng phát triển kinh tế - xã hội chưa được quan tâm đúng mức; Việc phát 
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triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, chưa đạt yêu cầu mục tiêu tiềm năng, thế 
mạnh của địa phương. 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, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn còn chậm so với kế hoạch; tiến độ cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân chưa đạt yêu cầu. Việc chấn 
chỉnh, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà cửa trái phép tại 
trung tâm huyện tuy được thực hiện quyết liệt nhưng vẫn chưa giải quyết triệt 
để; công tác xúc tiến, thu hút kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn 
(ngoài các doanh nghiệp đăng ký trồng sâm Ngọc Linh) chưa hiệu quả. 

+ Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội: còn có nhiều vấn đề bức xúc cần được chú 
ý như chất lượng dạy và học, duy trì sỹ số học sinh ở các trường chưa bền vững; 
công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân ở tuyến cơ sở còn hạn chế; tỷ lệ 
trẻ em suy dinh dưỡng còn ở mức cao; các hoạt động tuyên truyền cổ động trực 
quan nội dung chưa mang tính chiến lược, còn mang tính thời vụ, chưa tạo ra được 
khí thế sôi nổi; đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân còn nhiều khó khăn; tỷ 
lệ hộ nghèo còn cao; công tác sưu tầm, sưu tra, bảo tồn, phát huy các giá trị văn 
hóa vật thể, phi vật thể truyền thống của đồng bào DTTS còn nhiều hạn chế; công 
tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm còn nhiều hạn chế.

+ Về nội chính - quốc phòng: Tình trạng vi phạm trật tự ATXH; tai, tệ nạn 
có hướng gia tăng. Tình trạng phát rừng làm nương rẫy tuy được tăng cường quản 
lý những vẫn còn xảy ra ở một số nơi; việc quản lý, xử lý khai thác, mua bán lâm 
sản trái phép chưa chặt chẽ, hoạt động của đội ngũ kiểm lâm địa bàn thiếu thường 
xuyên, công tác quản lý bảo vệ rừng ở cấp xã còn nhiều bất cập, trông chờ các 
ngành chức năng của huyện. 

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, các xã 
tuy đã có nhiều cải thiện nhưng còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém; chấp hành không 
nghiêm chế độ thông tin báo cáo, chế độ hội họp theo quy định; công tác soạn thảo 
văn bản, quy trình trình ký văn bản của một số ngành chưa thực hiện đúng quy chế 
của UBND huyện đã ban hành.

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.

Để chỉ đạo điều hành, trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã ban 
hành 1630 quyết định, 156 báo cáo, 60 thông báo, 08 chỉ thị và hơn 800 văn bản 
hành chính thông thường khác. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN MỘT SỐ MẶT CÔNG TÁC:
Trong bối cảnh bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, Đảng bộ, chính 

quyền, nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tập trung quyết liệt 
thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, 
phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống nhân 
dân; đến nay đã đạt được một số kết quả quan trọng, như sau: 
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1. Trên lĩnh vực kinh tế:
1.1. Về sản xuất nông - lâm nghiệp, chăn nuôi được tập trung chỉ đạo:
+ Về sản xuất lương thực, thực phẩm:
- Vụ sản xuất Đông xuân 2020-2021, nhân dân các xã đã cấy được 

554,85/600 ha lúa nước, đạt tỷ lệ 92,47% kế hoạch; gieo tỉa 150/150ha ngô, đạt tỷ 
lệ 100% kế hoạch; diện tích rau màu các loại 29,63/30,00 ha, đạt 98,76% kế 
hoạch. Do thời tiết năng nóng kéo dài, một số diện tích cây trồng bị sâu bệnh 
nhưng nhờ làm tốt công tác đảm bảo nguồn nước tới và kịp thời hướng dẫn nhân 
dân phòng trừ sâu bệnh đã giúp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt nên 
năng suất đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể: năng suất lúa nước là: 35 tạ/ha, 
sản lượng ước đạt 1.941,98/2.070 tấn, đạt 93,82 % so với KH năm 2021; năng 
suất ngô: 9,8 tạ/ha, sản lượng ước đạt 147/150 tấn, đạt 98,82 % so với KH năm 
2021; năng suất rau màu: 9,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt 28,14/2.070 tấn, đạt 93,82 
% so với KH năm 2021.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm toàn huyện đã chuyển đổi được 44 ha cây 
trồng trên đất lúa rẫy sang trồng cây ăn trái (cây sầu riêng) cho 48hộ/5.050 cây. 
Tổng kinh phí thực hiện: 711.575.000 đồng, (trong đó: Ngân sách Nhà nước hỗ 
trợ: 527.575.000 đồng, nhân dân và doanh nghiệp đối ứng: 184.425.000 đồng); 
Tiếp nhận 500 kg giống lúa QP-5 của sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cấp hỗ trợ 
cho nhân dân 07/10 xã; Tiếp nhận 3.000 kg hạt giống Ngô (Giống ngô nếp lai 
MX10-F1) từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 
để phân bổ cho 10/10 xã, mỗi xã 300kg.

- Vụ Hè – Thu năm 2021: Toàn huyện đã tỉa được 280,22ha lúa rẫy, đạt 
46,70% kế hoạch năm 2021 (600ha). Trong thời gian đến tiếp tục chỉ đạo nhân dân 
các xã canh tác, sản xuất đảm bảo diện tích theo kế hoạch đề ra.

Tổng sản lượng cây lương thực có hạt vụ Đông xuân 2020-2021: 
2.241,98/5.507,30 tấn, đạt 40,71 % so với kế hoạch năm 2021 và đạt 109,29% so với 
cùng kỳ ĐX 2019-2020 (2.051,33 tấn), đạt 40,71% (2.241,98/5.507,00 tấn) so với 
Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND huyện Nam Trà My.

+ Về phát triển quế Trà My:
Thực hiện Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND 

Tỉnh, UBND huyện đã xây dựng phương án triển khai thực hiện (Quyết định số 
175/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện) với tổng diện tích trồng mới: 
192,2 ha/360 hộ tham gia/198.620 cây quế giống Trà My. Tổng kinh phí thực hiện: 
1.053.172.000 đồng, trong đó: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ (80%): 934.000.000 
đồng. Nhân dân đối ứng (20%): 119.172.000 đồng. Dự kiến tổ chức trồng từ tháng 
09-12/2021.

+ Về chính sách khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp theo Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND tỉnh:

Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 01/2/2021 của UBND huyện 
Nam Trà My v/v phê duyệt Thuyết minh Dự án Trồng và Phát triển cây giổi xanh 
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nhằm phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
trên địa bàn huyện Nam Trà My năm 2021; thực hiện hỗ trợ cho 90 hộ nông dân 
trên địa bàn huyện/54ha/65.988 cây giổi xanh tại 03 xã: Trà Vân, Trà Don và Trà 
Cang. Tổng kinh phí thực hiện: 1.705.450.000 đồng, trong đó: chủ trì dự án và 
nhân dân đối ứng: 902.450.000 đồng, nhà nước hỗ trợ: 800.000.000 đồng, đến nay 
đã nghiệm thu và giải ngân đạt 100% vốn giao.

+ Về lâm nghiệp: UBND huyện đã chỉ đạo cho ngành chuyên môn của 
huyện tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nhân dân cách chăm 
sóc và bảo vệ các loại cây trồng trong thời gian qua và tiếp tục trồng và phát triển 
trong thời gian đến, chủ yếu là các loại cây dược liệu, cây quế, cây giỗi rừng .... 
Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân không phá rừng làm nương rẫy; triển 
khai các biện pháp bảo vệ và phòng chống cháy rừng…..

Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021, 
tổ chức giao Khoán quản lý bảo vệ rừng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ ngày 14/09/2016: 2.005,27 ha/85 hộ; Chăm sóc rừng khoanh 
nuôi có trồng bổ sung: 200 ha/19 hộ. Triển khai công tác trồng rừng gỗ lớn năm 
2021: 47,11 ha; trồng rừng phòng hộ 62,77 ha (đã thiết kế năm 2020). Ngoài ra 
thực hiện chủ trương tết trồng cây, nhân dân các xã đã tự trồng 250.000 cây quế 
(156 ha), đạt 14% so với Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của 
HĐND huyện Nam Trà My (1.500 ha rừng trồng).

+ Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện là 11.827 con, đạt 
107,51% so với Nghị quyết của HĐND (trong đó: đàn trâu: 1.125 con, đàn bò: 
3.657 con, đàn dê: 2.425 con, đàn lợn: 4.620) và giảm: 1.183 con so với cùng kỳ 
năm 2020. Đàn gia cầm: 51.000 con, tăng 10.877 con so với cùng kỳ năm 2020. 
Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, triển 
khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 
vận chuyển buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn 
huyện; tổ chức tiêm Vắc xin phòng bệnh bổ sung cho đàn gia súc đợt 1 năm 2021 
đảm bảo theo kế hoạch, trong đó số lượng hóa chất đã triển khai là 240 lít.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện tái phát 01 ổ dịch tả lợn 
Châu phi tại xã Trà Nam; 02 ổ dịch viêm da nổi cục ở trâu, bò tại xã Trà Mai, Trà 
Tập. UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai các biện pháp để dập dịch; chỉ 
đạo tạm dừng các hoạt động mua, bán, giết mổ, tiêu thụ trâu, bò và sản phẩm của 
trâu, bò tại các xã có dịch.

+ Về thủy lợi: UBND huyện đã chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn huyện 
phối hợp với UBND các xã kiểm tra, khảo sát các công trình thủy lợi trên địa bàn 
để có kế hoạch sữa chữa, khắc phục kịp thời phục vụ sản xuất trong nhân dân, 
trước mắt đã triển khai cấp phát 15.300 mét ống nhựa fi 63 cho 247 hộ/10 xã để 
kịp thời phục vụ sản xuất; đồng thời, hướng dẫn cho nhân dân nạo vét kênh 
mương, đắp bờ hạn chế để rò rỉ nước ra bên ngoài phục vụ nhu cầu sản xuất trong 
nhân dân. Triển khai sửa chữa 11 công trình nước sinh hoạt và 09 công trình thủy 
lợi hư hỏng trên địa bàn huyện.
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+ Về phương án hỗ trợ phát triển sản xuất: UBND huyện chỉ đạo UBND 
xã chủ động xây dựng phương án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chương trình 30a, 
135, nông thôn mới năm 2021 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để hỗ trợ cho 
nhân dân trong quý II năm 2021. 

1.2. Về công tác quản lý quy hoạch, đầu tư & xây dựng cơ bản:
Tiếp tục làm việc và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

chung đô thị trung tâm huyện Nam Trà My và vùng phụ cận đến năm 2025 và 
tầm nhìn đến năm 2030; lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My giai 
đoạn đến năm 2030 và 2045; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND tỉnh, Sở 
Xây dựng điều chỉnh quy hoạch khu đất xây dựng Trụ sở Công an huyện thuộc 
quy hoạch khu dân cư thôn 4, Trà Tập.

Công tác quản lý thực hiện đầu tư xây dựng trong 6 tháng đầu năm được 
triển khai tốt, chất lượng công trình đảm bảo. UBND huyện tiếp tục thực hiện 
công tác thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, chọn thầu, xét 
thầu một số công trình theo sự ủy quyền, phân cấp của UBND tỉnh.

Thường xuyên chỉ đạo cho các chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán đối với các 
công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng; lập báo cáo giám sát, báo cáo đánh 
giá đầu tư các công trình theo đúng quy định. Chỉ đạo các đơn vị được giao 
nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án khởi công mới trong năm 2021 khẩn trương 
lập đủ hồ sơ thủ tục theo đúng quy định và thực hiện đấu thầu qua mạng đảm 
bảo công khai, minh bạch.

Nguồn vốn đầu tư XDCB do ngân sách địa phương (huyện và xã) quản lý, 
phát sinh đến hết tháng 6/2021 là 375.658  triệu đồng; đã giao chi tiết cho các dự 
án (gồm cả kế hoạch vốn năm 2020 được phép kéo dài) đến 30/6/2021 là 320.678 
triệu đồng, đạt 85,4%; giải ngân đến hết 30/6/2021 là 134.444 triệu đồng, đạt 
35,8% kế hoạch vốn và đạt 42% vốn đã giao.

1.3. Tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, giao thông vận tải
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển với các ngành nghề 

chủ yếu như: chế biến thực phẩm, khai thác cát sỏi, khai thác nguồn lâm sản phụ, 
mộc dân dụng; một số ngành nghề truyền thống được phục hồi như nghề dệt thổ 
cẩm, nghề rèn, rượu cần...; tiếp tục duy trì và tổ chức thành công các Phiên chợ 
Sâm Ngọc Linh diễn ra từ ngày 01-3 hằng tháng trong điều kiện dịch bệnh Covid-
19 (bằng hình thức online, trừ phiên chợ Sâm tháng 4/2021).

Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): đến nay, 
huyện đã có 08 sản phẩm đăng ký tham gia, đạt 80% chỉ tiêu nghị quyết, gồm: Trà túi 
lọc Hồng Đẳng Sâm Ngọc Linh, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SAVIGOUT, Thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe SAPENTOL, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Saphraton, Cao 
sâm nam, Mứt sâm nam, Tinh dầu Quế Ngọc Dơn, Bột ớt sim Lê Luân. Hiện nay, 
các chủ thể đang hoàn thiện hồ sơ và tiến hành nâng cấp cơ sơ sản xuất để đạt các tiêu 
chí của Chương trình đề ra.
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Thương mại - dịch vụ: giá cả thị trường trên địa bàn có nhiều biến động do tác 
động của đại dịch Covid-19 nên phần lớn giá cả vật tư, hàng hoá đều tăng ảnh 
hưởng lớn đến sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; UBND huyện đã chỉ đạo triển 
khai thực hiện niêm yết công khai giá và bình ổn giá trong các phiên chợ sâm Ngọc 
Linh, tổ chức nhiều đợt kiểm tra chất lượng hàng hoá; chống hàng giả, hàng nhái, 
hàng kém chất lượng; chống lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá; triển khai 
chương trình “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”; chấn chỉnh và xử lý các 
trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tập trung chỉ đạo sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên các tuyến đường giao 
thông liên xã, liên khu dân cư sau đợt mưa lũ cuối năm 2020. Đến nay, các tuyến 
đường về các xã đã cơ bản thông tuyến, phục vụ được nhu cầu đi lại và vận chuyển 
hàng hóa của nhân dân. Trên địa bàn huyện có 10 đầu xe đang hoạt động tại 02 
tuyến cố định là Nam Trà My - Đà Nẵng (03 đầu xe/120 chuyến), Nam Trà My - 
Tam Kỳ (07 đầu xe/720 chuyến). Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, do tình hình 
diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên tuyến xe khách Nam Trà My - Đà 
Nẵng dừng phục vụ, chỉ phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa (tháng 5, 6); tuyến xe 
khách Nam Trà My - Tam Kỳ có số lượng hành khách ít hơn thời gian trước. 

Việc triển khai thực hiện chương trình mở đường giao thông liên thôn, liên 
khu dân cư với phương châm nhà nước hỗ trợ xi măng và một phần kinh phí vận 
chuyển vật liệu, nhân dân tự nguyện tham gia công lao động để làm đường giao 
thông phục vụ cho nhu cầu đi lại, sản xuất của cộng đồng khu dân cư, được đông 
đảo nhân dân hưởng ứng, tham gia. Đến thời điểm hiện nay, các xã đã đăng ký và 
được UBND huyện phê duyệt đợt 01 với tổng chiều dài 9,6km/15km. Trong đó, xã 
Trà Dơn đã hoàn thành khoảng 300/550 mét; các xã còn lại đang hoàn chỉnh các hồ 
sơ thủ tục liên quan để triển khai thực hiện trước mùa mưa năm 2021.

1.4. Về công tác quản lý đất đai, quản lý lâm, khoáng sản: 
Công tác quản lý đất đai được triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định, 

trong 6 tháng đầu năm, đã lập hồ sơ thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 
trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; triển khai thực hiện các thủ tục về thu hồi 
đất, GPMB trên địa bàn huyện để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn 
huyện; rà soát, đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030; tiếp tục triển khai 
kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân đân trên địa bàn huyện, 
nhất là tại các khu dân cư đã xây dựng trong các năm trước; tiếp tục triển khai 
công tác kiểm kê, đo đạt, phân lô cho nhân dân thuê dịch vụ môi trường rừng để 
trồng sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liên trên địa bàn huyện cho các tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã thu hồi 20,31 ha đất các loại để 
xây dựng 7 công trình; giao đất cho 37 hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích là: 
2.021,9m2 đất ở để xây dựng nhà ở; cấp GCNQSD đất cho 81 hồ 
sơ/77hộ/41.745,3m2, gồm đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm; triển khai lập 
thiết kế kỹ thuật và dự toán đo đạc, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp (theo Nghị quyết 
số 07/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND Tỉnh) tại xã Trà Vân, diện tích là: 
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156 ha, với 276 thửa đất; đề nghị UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất, giao đất, cho thuê đất 08 công trình, dự án, với diện tích 123.874,3 m2.

Tổ chức kiểm tra, truy quét các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép 
trên địa bàn huyện năm 2021; đã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng 
sản đối với 01 cá nhân do có hành vi khai thác cát, sỏi trái phép, tổng số tiền xử 
phạt chính là 16.250.000 đồng.

Công tác cho thuê môi trường rừng, trồng Sâm Ngọc Linh: Tiếp tục phối 
hợp nhà thầu tư vấn thực hiện đánh giá hiện trạng rừng phục vụ cho thuê môi 
trường rừng trồng Sâm Ngọc Linh cho nhóm hộ, hộ gia đình, diện tích 652,84 ha; 
tổ chức kiểm tra việc sử dụng môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh đối với các 
tổ chức, doanh nghiệp, hộ nhóm hộ thuê môi trường rừng; diện tích: 713,49 ha; 
trong đó: diện tích 435,4 ha/31 nhóm hộ/471 hộ và 278,09 ha/13 tổ chức.

1.5. Hoạt động tài chính, tín dụng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển:
Công tác điều hành kế hoạch và quản lý ngân sách đảm bảo đúng cơ chế và 

Luật định, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, 
Chi cục thuế khu vực Tiên Phước – Trà My, Kho bạc Nhà nước tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thu - chi ngân sách một cách hiệu quả và tiết kiệm. 

Tổng thu ngân sách địa phương đến hết tháng 6/2021, ước đạt 601.571 triệu, 
không tính số thu chuyển nguồn của năm trước thì thu NSĐP trên địa bàn 6 tháng 
đầu năm đạt 54% so với dự toán đề ra. Trong đó: Thu NSNN trên địa bàn điều tiết 
cho địa phương 19.798 triệu đồng; thu bổ sung tư ngân sách cấp trên 213.692 triệu 
đồng; thu chuyển nguồn ngân sách năm trước 368.081 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương đến hết tháng 6/2021, ước đạt 317.065 triệu 
đồng, đạt 74% chỉ tiêu dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 138.244 triệu đồng, 
đạt 174% dự toán (bao gồm cả phần tạm ứng năm 2020 chưa đủ điều kiện thanh 
toán chuyển sang năm 2021 (95.390 triệu đồng)); chi thường xuyên 143.386 triệu 
đồng, đạt 50% dự toán; chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 38.435 triệu đồng, đạt 
59% dự toán.

Hoạt động tài chính tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiền mặt và vốn 
để phát triển sản xuất kinh doanh. Tính đến ngày 30/6/2021, dư nợ cho vay là 
177.910 triệu đồng, tăng 12.145 triệu đồng dư nợ so với đầu năm; với 756 hộ dân 
được tiếp cận vốn vay mới trong năm. Trong đó: chủ yếu là cho vay hộ nghèo, hộ 
mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh. Với 4.563 hộ 
vay vốn còn dư nợ, bình quân 38,3 triệu đồng/ 01 hộ. Nợ quá hạn và nợ khoanh 
các chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2021 là 718 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 
0,41% tổng dư nợ. 

2. Về thực hiện các chương trình chính sách miền núi trên địa bàn 
huyện:

Các chương trình mục tiêu, các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số 
miền núi được thực hiện đảm bảo theo trình tự thủ tục hướng dẫn, định mức, đối 
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tượng được hưởng và đem lại những kết quả đáng kể góp phần cải thiện đời sống 
của đồng bào, cụ thể như sau:

2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với 
thực hiện sắp xếp dân cư.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của 
MTTQ, các đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, ước tính đến nay các 
xã đạt được kết quả cụ thể như sau: xã Trà Mai đạt 19/19 tiêu chí (công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2020 tại Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 
11/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam); xã Trà Don đạt 12/19 tiêu chí; xã Trà 
Linh đạt 11/19 tiêu chí; các xã còn lại đạt 10/19 tiêu chí, bình quân chung 11,2 tiêu 
chí/xã, đạt 93,3% chỉ tiêu Nghị quyết.

Công tác xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai ở 03 
xã: Trà Mai, Trà Don và Trà Nam, đạt kết quả như sau: 

- “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” thôn 1 xã Trà Mai đạt 10/10 tiêu chí, 
đã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”  
năm 2020.

- “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” thôn 1 xã Trà Don đạt 05/10 tiêu chí 
gồm: Tiêu chí số 1 (Giao thông); Tiêu chí số 2 (Điện); Tiêu chí số 6 (Văn hóa, giáo 
dục, y tế); Tiêu chí số 8 (Chi bộ Đảng, Ban nhân dân, các đoàn thể chính trị và an 
ninh, trật tự xã hội thôn); Tiêu chí số 9 (Người dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp 
luật, thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng đồng); tiếp tục thực hiện để đạt 
chuẩn theo kế hoạch.

- “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” thôn 4 xã Trà Nam đạt 07/10 tiêu chí 
gồm: Tiêu chí 1 (Giao thông); Tiêu chí số 2 (Điện); Tiêu chí số 3 (Vườn và nhà ở 
hộ gia đình); Tiêu chí số 7 (Môi trường); Tiêu chí số 8 (Chi bộ Đảng, Ban nhân 
dân, các đoàn thể chính trị và an ninh, trật tự xã hội thôn); Tiêu chí số 9 (Người 
dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng 
đồng); Tiêu chí số 10 (Sản xuất, kinh doanh); tiếp tục thực hiện để đạt chuẩn theo 
kế hoạch.

- Về sắp xếp dân cư theo Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 và 
Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND Tỉnh: Số hộ đã được 
sắp xếp, di dời chỗ ở thực hiện đến 15/6/2021: 203 hộ (trong đó: Hộ dân vùng 
thiên tai cần phải di dời khẩn cấp: 93 hộ; Hộ dân tộc thiểu số (sống phân tán, 
không có điều kiện đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, hộ sống ở khu vực không đảm 
bảo điều kiện để phát triển sản xuất, ổn định đời sống): 108 hộ; Hộ nghèo ở xã khu 
vực III vùng đặc biệt khó khăn: 2 hộ). Kế hoạch vốn tỉnh giao năm 2021: 8.000 
triệu đồng; đến nay đã giải ngân được 3.300 triệu đồng, đạt 41,3%. Đối với nguồn 
kinh phí năm 2020 chuyển sang (10.267,292 triệu đồng), đến nay đã giải ngân 
691,272 triệu đồng, đạt 6,7% và dự kiến giải ngân trong năm 2021: 1.949,662 triệu 
đồng. Nguồn kinh phí còn lại: 8.451,630 triệu đồng (Nguồn kinh phí còn lại năm 
2020 chuyển sang do một số hạng mục còn khó khăn trong quá trình thực hiện nên 
chưa giải ngân được như đường, điện, đất sản xuất…), UBND huyện đã chỉ đạo 
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khảo sát, lập phương án di dời, sắp xếp các khu dân cư có nguy cơ sạt lở trên địa 
bàn các xã, nhằm ổn định đời sống nhân dân (Trà Vân: 1 khu/42 hộ, Trà Cang: 
1khu/81 hộ, Trà Tập: 1 khu/28 hộ; Trà Vinh: 1khu/26 hộ). 

2.2. Tình hình thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân 
cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 498/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Nam Trà My

Để triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ; Kế hoạch số: 4462/KH-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh 
Quảng Nam, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Kế hoạch số 
76/KH-UBND ngày 27/10/2017 về triển khai thực hiện hiện Đề án “Giảm thiểu 
tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện” và chỉ đạo các 
cơ quan, Ban ngành, Hội đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận 
động để người dân nhận thức về tác hại tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; nhờ 
vậy, tình trạng con em của đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi vị thành niên bỏ 
học giữa chừng giảm dần qua các năm; thanh thiếu niên trong độ tuổi lao động 
được học nghề ở các trường dạy nghề, tham gia lao động sản xuất ở các Công ty 
doanh nghiệp ngày càng cao. 

Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp nào 
tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

2.3. Chính sách hỗ trợ về công tác quản lý, bảo vệ rừng theo Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP, Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

2.3.1. Giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo chính sách DVMTR
Hiện nay, trên địa bàn huyện Nam Trà My diện tích giao khoán theo chính 

sách chi trả DVMTR: 33.375,3 ha; gồm:
+ Diện tích chủ rừng tự quản lý: 17.002,46 ha; đến nay, tuyển dụng, ký kết 

hợp đồng lao động bảo vệ rừng chuyên trách trên địa bàn 4 xã: Trà Leng, Trà Dơn, 
Trà Nam, Trà Vinh; tổng số: 75 người (trong đó: Tuyển dụng theo diện tích rừng 
tự quản lý trên địa bàn 04 xã: 67 người; sử dụng nguồn 10% kinh phí quản lý, 
trích lại chủ rừng ký kết hợp đồng: 08 người). 

+ Diện tích giao khoán cho nhóm hộ bảo vệ rừng: 16.372,84 ha/43 nhóm 
hộ/1.467 hộ, thường xuyên thực hiện rà soát, củng cố nhóm hộ nhận khoán bảo vệ 
rừng theo tiêu chí chấm dứt hợp đồng nhận khoán đối với các hộ già yếu, không 
đảm bảo sức khỏe, không tham gia bảo vệ rừng, trực tiếp phá rừng, khai thác gỗ 
trái pháp luật; bổ sung những hộ có đủ sức khỏe, trách nhiệm cao trong công tác 
bảo vệ rừng.

2.3.2. Về khoán bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP:
- Diện tích do Ban quản lý rừng quản lý: 1.090,61 ha/76 hộ; trong đó địa bàn 

xã Trà Vân: 592,20 ha/28 hộ; xã Trà Vinh: 498,41 ha/48 hộ. 
2.3.3. Công tác uỷ quyền giao khoán rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-

CP của Chính phủ do UBND xã giao khoán:
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UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ huyện phối hợp với 
UBND xã, Kiểm lâm địa bàn kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao thực tế hiện trường; 
hiện nay đang hoàn thiện biên bản nghiệm thu và tiến hành bàn giao với diện tích: 
1.341,80 ha/180 hộ; trong đó, địa bàn xã Trà Don: 212,59 ha/27 hộ; xã Trà Mai: 
144,92 ha/24 hộ; xã Trà Nam: 134,63/33 hộ; xã Trà Vân: 492,19/52 hộ; xã Trà 
Vinh: 357,47 ha/44 hộ. 

2.4. Kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo của Trung ương, Tỉnh:
- Chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động thuộc hộ 

nghèo, người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Trong 6 
tháng đầu năm 2021 đã có 76 lao động tham gia học nghề, tiếp nhận 38 hồ sơ xin 
việc làm, hỗ trợ cho lao động hoàn thiện hồ sơ đi làm việc ở các doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh.

- Chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo (lồng ghép vào đối 
tượng đồng bào dân tộc thiểu số và người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn): Thực hiện cấp 29.023 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, 
người cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn và người dân sống 
ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn..., tổng kinh phí cấp thẻ hơn 
8.053 triệu đồng. (Tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện hiện nay là 
31.324, người, đạt 100,7% kế hoạch giao năm 2021).

- Chính sách hỗ trợ người nghèo về giáo dục: 
+ Thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho 5.528 lượt đối tượng là trẻ 

em hộ nghèo đang đi học mẫu giáo; học sinh phổ thông hộ nghèo đang đi học tiểu 
học, THCS, THPT với số tiền 1.428,700 triệu đồng.

+ Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền ở cho học sinh bán trú (cấp tiểu 
học và cấp THCS) và học sinh THPT vùng đặc biệt khó khăn cho 4.209 lượt học 
sinh với số tiền 11.288,538 triệu đồng.

+ Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo từ 3-5 tuổi 
cho 2.489 đối tượng, với số tiền là 3.337,750 triệu đồng.

- Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo: Phê duyệt danh sách 2.476 hộ 
được hỗ trợ tiền điện năm 2021, trong đó 2.375 hộ nghèo và 101 hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới quốc gia và nhu cầu kinh phí thực hiện 
là 1.646.045.000 đồng. 

- Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất: trong 6 tháng đầu năm 
2021 thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cho 927 đối tượng bảo trợ xã 
hội, với tổng số tiền đã chi trả hơn 1,9 tỷ đồng.

* Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chủ trương xóa nghèo cho hộ nghèo 
có thành viên hưởng chính sách người có công với cách mạng 

Đầu năm 2021, toàn huyện có 09 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng 
chính sách người có công; phần lớn là cao tuổi, không có khả năng lao động, thu 
nhập thấp. 
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2.5. Các chương trình khác:
- Vốn Chương trình tái cơ cấu PTKT nông nghiệp: Kế hoạch vốn năm 2021 

là 8.900 triệu đồng (trong đó kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài là 7.900 triệu đồng); 
đến nay chưa giải ngân.

- Vốn Chương trình Ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh: Kế 
hoạch vốn năm 2021 là 88.092 triệu đồng (năm 2020 kéo dài). Đã thực hiện và giải 
ngân 34.060 triệu đồng, đạt 39% kế hoạch vốn. 

- Vốn chương trình QP-AN địa bàn trọng điểm: Kế hoạch vốn năm 2021 là 
11.245 triệu đồng (trong đó kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài là 10.200 triệu đồng); 
đến nay chưa giải ngân.

- Nguồn Quyết định 2085/QĐ-TTg:  Kế hoạch vốn năm 2021 là 20.440 triệu 
đồng (trong đó kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài là 13.440 triệu đồng); ước giải 
ngân 11.098 triệu đồng, đạt 54% kế hoạch vốn.

3. Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội:
3.1. Về giáo dục & đào tạo: 
Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hóa, từng bước đáp 

ứng được nhu cầu dạy và học; mạng lưới trường lớp học bố trí phù hợp với điều 
kiện đặc thù của địa phương và theo quy hoạch khu dân cư; công tác phổ cập giáo 
dục được đặc biệt quan tâm chỉ đạo, kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, phổ 
cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi được duy trì; chỉ đạo các đơn vị trường 
học trên địa bàn huyện triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 
nhà trường; chỉ đạo điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2020 - 2021 
theo hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo. Tổ chức tổng kết năm học 2020-2021 
và xét tốt nghiệp cho học sinh THCS theo kế hoạch đề ra. Đăng ký nhu cầu thi 
tuyển viên chức giáo dục năm 2021, phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT 
năm học 2020 – 2021 (huyện Nam Trà My là điểm thi số 56, tổng số có 182 học 
sinh tham gia).

3.2. Về Y tế: 
Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được đảm bảo; trong 06 tháng đầu 

năm, đã tổ chức khám và điều trị cho 19.289 lượt, giảm 8,09%  so với cùng kỳ 
năm 2020 (trong đó: tại tuyến xã: 9.842 lượt, giảm 09,48% so với cùng kỳ; tại 
trung tâm: 9.447 lượt, giảm 5,65% so với cùng kỳ); điều trị nội trú: 1.977, giảm 
2,99% so với cùng kỳ năm 2020; công suất giường bệnh đạt 108,93%. Tổng số 
bệnh nhân sốt rét được điều trị: 13 bệnh nhân, giảm 69,05% so với cùng kỳ năm 
2020. Tỷ lệ  KST/Lam: 0,09%;  giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2020. Các chương 
trình mục tiêu quốc gia về y tế được tổ chức thực hiện đảm bảo; Tổng số trẻ em 
dưới 5 tuổi: 3.467 trẻ, số trẻ em < 05 tuổi SDD là: 388 trẻ, chiếm tỷ lệ 11,19%.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; chủ 
động kiểm soát tốt dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tổ 
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chức truy vết, cách ly kịp thời các đối tượng1; triển khai tiêm vắc xin AstraZeneca 
mũi 1 cho 165 người, mũi 2 cho 128 người, là thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện và 
lực lượng y tế, công an, quân sự chống dịch, điện lực …Cùng với sự nỗ lực, quyết 
liệt, tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, huyện Nam Trà My đã kiểm soát tốt tình hình, không để dịch lây lan, 
bùng phát trong cộng đồng; qua đó, đã góp phần thực hiện tốt "nhiệm vụ kép” vừa 
bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người dân, vừa duy trì sản xuất kinh doanh. 

Trong 06 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo ngành y tế huyện thường 
xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh dược, khám chữa 
bệnh tư nhân trên địa bàn huyện; tổ chức kiểm tra VSATTP tại các cơ sở kinh 
doanh chế biến, bếp ăn tập thể; cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện ATTP cho các cơ sở đảm bảo điều kiện theo quy định. Qua công tác kiểm tra, 
đã kịp thời chấn chỉnh các hoạt động về y tế, khám chữa bệnh, VSATTP trên địa 
bàn huyện.

3.3. Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao: 
Các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, sự kiện chính trị như: 

kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/2/1930 – 03/02/2021), ngày Quốc 
tế phụ nữ 08/3, lễ như giỗ tổ Hùng Vương, 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn 
Miền nam, thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1/5 ….v..v.. đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngoài ra, công tác tuyên truyền trong 06 
tháng còn tập trung vào tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các hệ 
thống thông tin truyền thông từ huyện đến các xã.

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 
cư; một số nghề truyền thống như: dệt dồ, đan lát đồ gia dụng, rèn truyền thống 
được khôi phục tại các xã Trà Nam, Trà Linh, Trà Cang, Trà Leng; 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. Triển khai xây dựng làng văn hóa du lịch 
Tắc Chươm, Mô Chai. Chỉ đạo UBND các xã tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp 
xã năm 2021 hoàn thành các nội dung theo kế hoạch; riêng đại hội thể cấp huyện bị 
dừng do ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Trong 6 tháng đầu năm đã xây dựng gần 120 chương trình thời sự phát 
thanh, với hơn 406 tin, 54 bài viết, phóng sự phát thanh, 12 chương trình tiếng 
cadong, phản ánh các sự kiện lớn của huyện, các hoạt động kinh tế - văn hóa – xã 
hội trên địa bàn huyện; Ngoài ra, còn thực hiện tốt công tác truyền hình trực tiếp về 
phiên chợ Sâm Ngọc Linh trên You Tube và trang Facebook. Tăng cường công tác 
tuyên truyền trên sóng truyền thanh huyện các nội dung về phòng, chống Covid-19 
đến tận khu dân cư. 

1 Cách ly tập trung: 02 người và đã kết thúc cách ly; cách ly y tế: 01 người và đã kết thúc cách ly.  Cách ly tại nhà: 
71 người, trong đó: đang cách ly 18 người và đã kết thúc 53 người.
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Tiếp tục phát huy 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. 
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.

3.4. Về Lao động Thương binh & Xã hội: 
- Công tác bảo trợ xã hội: Thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện chính 

sách trợ giúp xã hội; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp Tết cho các đối tượng BTXH 
thuộc hộ nghèo; hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững; hộ nghèo thuộc chính 
sách BTXH; thực hiện chi trả cho các đối tượng BTXH đảm bảo theo quy định; 
tiếp nhận và hỗ trợ 150 tấn gạo cho 1.194 hộ với 5.161 nhân khẩu có nguy cơ thiếu 
đói trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt năm 2021 của 10/10 xã trên địa 
bàn huyện.

Thường xuyên rà soát các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ giúp 
hàng tháng thực hiện cắt giảm chế độ khi không còn đủ điều kiện theo quy định tại 
Nghị định 136/2013/NĐ-CP; hoàn thiện hồ sơ đề nghị cho hưởng chính sách trợ 
giúp xã hội đối với những trường hợp đủ điều kiện, nhất là người khuyết tật, người 
cao tuổi. Trong 6 tháng đầu năm, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ giải quyết trợ cấp xã 
hội hàng tháng cho 16 đối tượng; đề nghị thôi hưởng 08 đối tượng; hỗ trợ chi phí 
mai táng cho 05 đối tượng theo đúng quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP 
ngày 21/10/2013 (Giảm 5 đối tượng đề nghị hưởng và 49 đối tượng thôi hưởng so 
với cùng kỳ năm 2020). 

- Công tác giảm nghèo: 
Chỉ đạo UBND các xã, các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách khuyến 

khích thoát nghèo bền vững và đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2021 theo kế 
hoạch; tiếp tục giao chỉ tiêu giảm nghèo, đào tạo nghề, số người có việc làm tăng 
thêm, số người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, số người tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 cho các cơ 
quan, đơn vị, UBND các xã. Đến nay, đã có 398 hộ tham gia đăng ký thoát nghèo 
bền vững năm 2021 tại 10/10 xã, trong đó: Trà Don 31 hộ; Trà Dơn 40 hộ; Trà 
Linh 48 hộ; Trà Mai 13 hộ; Trà Vân 46 hộ; Trà Tập 41 hộ; Trà Vinh 30 hộ; Trà 
Leng 45 hộ; Trà Cang 68 hộ; Trà Nam 36 hộ.

- Công tác người có công: Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện cắt giảm 06 
trường hợp người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ trần, 
trong đó: 05 đối tượng bệnh binh và 01 đối tượng thân nhân người có công hưởng 
Tuất; đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp mai táng 
phí và trợ cấp một lần cho thân nhân người có công từ trần 10 trường hợp; thực 
hiện chi trả cho đối tượng người có công đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và đúng 
quy định.

Hướng dẫn, rà soát, lập danh sách trợ cấp thăm hỏi người có công nhân dịp 
tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng 
chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán: Chuyển 266 xuất quà Chủ tịch nước cho 
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người có công, với số tiền: 79.800.000 đồng; Chuyển 273 xuất quà, trợ cấp của 
tỉnh cho người có công, với số tiền 109.000.000 đồng; trao 50 xuất quà hiện vật và 
tiền của huyện cho người có công, với số tiền 44.000.000 đồng. Ngoài ra, cũng đã 
chỉnh trang, tu sửa, trang trí hoa, cờ phục vụ Lễ viếng và dâng hương các anh hùng 
liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện; phục vụ người dân đến viếng hương, với số tiền: 
45.000.000 đồng.

Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nhà ở theo Nghị quyết số 
11/2019/NQHĐND, nhà tình nghĩa cho người có công, tổ chức khảo sát báo cáo 
UBND tỉnh bổ sung 11 hộ người có công đề nghị hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 
11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh; Tổ chức hoàn thành việc 
điều dưỡng tập trung cho 39 đối tượng11 người có công với cách mạng năm 2021, 
đạt 61,9% so với kế hoạch giao.

- Công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Tổ chức các hoạt động vui tết 
Nguyên đán năm 2021; các hoạt động của Chương trình vùng huyện Nam Trà My 
và tổ chức các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và hỗ trợ tâm 
lý cho trẻ em trong tình hình thiên tai một cách kịp thời, hiệu quả. Phối hợp với 
Bệnh viện Hoàn Mỹ và UBND các xã hướng dẫn hộ gia đình xác lập 06 hồ sơ đề 
nghị hỗ trợ phẩu thuật tim bẩm sinh năm 2021. 

- Công tác lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm: Chỉ đạo Phòng 
Lao động Thương binh & Xã hội huyện phối hợp, hướng dẫn các xã khảo sát nắm 
thông tin và báo cáo tình hình người lao động đi xuất khẩu lao động; ban hành Kế 
hoạch số 28/KH-UBND ngày 19/02/2021về đưa người lao động đi làm việc có thời 
hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, tuyên truyền, 
thông tin về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
Đến nay, đã tổ chức 03 đợt tuyên truyền, tư vấn cho hơn 200 người lao động; đã có 
07 lao động xuất cảnh; 03 lao động đã hoàn tất Visa và chuẩn bị xuất cảnh thị 
trường Đài Loan; tiếp tục hỗ trợ 12 lao động đang tạo nguồn tại Doanh nghiệp.

Tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2021, phối hợp với UBND 
các xã, các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể liên quan tổ chức 05 phiên giao dịch việc 
làm tại các xã; tuyển sinh được 76 lao động tham gia học nghề; tiếp nhận 38 hồ sơ 
xin việc làm, hỗ trợ cho lao động hoàn thiện hồ sơ cho lao động đi làm việc ở các 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn năm 2021, đến nay đã có 396 học viên đăng ký tham gia học 
nghề, trong đó đào tạo nghề nông nghiệp là 350 học viên, đào tạo nghề phi nông 
nghiệp là 46 học viên. 

- Về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT): Tổng số 
người tham gia BHXH bắt buộc hiện nay là 1.550, người, đạt 99,14% kế hoạch 
giao trong đó tăng mới 292 người, giảm 406 người; Số người tham gia BHYT hiện 
nay là 31.324, người, đạt 100,7% kế hoạch giao năm 2021, trong đó tăng mới 
1.437 người, giảm 1.221 người; Số người tham gia BH thất nghiệp hiện nay là 
1.117, người, đạt 92,3% kế hoạch giao năm 2021, trong đó tăng mới tăng 320 
người, giảm 223 người; Số người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay là 432, 
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người, đạt 74,9% kế hoạch giao năm 2021, trong đó tăng mới 108 người và giảm 
22 người. Tổng chi các chế độ BHXH cho người đủ điều kiện thụ hưởng hơn 3,7 tỷ 
đồng cho 23 lượt hồ sơ ốm đau, 38 lượt hồ sơ thai sản, 26 lượt hồ sơ nghỉ dưỡng 
sức và phục hồi sức khỏe và 155 người hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.

4. Công tác Quốc phòng - An ninh, nội chính, trật tự an toàn xã hội:
4.1. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương
Thực hiện nghiêm các chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy; phối hợp 

nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, an ninh 
nông thôn được đảm bảo. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 
2021; sơ kết 6 năm Luật nghĩa vụ Quân sự giai đoạn 2016-2021; Triển khai công 
tác gọi công dân nhập ngũ, tổ chức giao quân đợt 1 năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu, 
đảm bảo quân số, an toàn; tổ chức đăng ký nghĩa vụ tuổi 17 cho công dân và khám 
tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 đảm bảo theo quy định; Tổ chức ra quân huấn 
luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng quy định, đúng 
nghi thức, đảm bảo thành phần và kết quả đạt yêu cầu. Phong trào quần chúng bảo 
vệ an ninh Tổ quốc, công tác điều tra, theo dõi, quản lý đối tượng được triển khai 
thực hiện có hiệu quả; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 03 xã (Trà Tập, 
Trà Dơn, Trà Nam), hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

4.2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác điều tra, theo dõi, 

quản lý đối tượng được triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác tuần tra, kiểm 
soát, quản lý địa bàn được tiến hành thường xuyên. Tình hình an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội ở địa phương. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, có 04 lượt đoàn/09 người nước ngoài đến làm 
việc, nghiên cứu khoa học và tặng quà cho nhân dân; ngoài ra có 10 người nước 
ngoài đi du lịch qua địa bàn, qua theo dõi chưa phát hiện trường hợp ảnh hưởng 
đến ANQG; xảy ra 06 vụ việc xâm phạm TTXH (giảm 07 vụ so với cùng kỳ năm 
2020), làm 01 người chết, 01 người bị thương; về tội phạm ma túy: chưa phát hiện; 
tội phạm và hành vi vi phạm TTQLKT-CV và môi trường: phát hiện 03 vụ, tiếp 
nhận 01 vụ (tăng 04 vụ so với cùng kỳ 2020); xảy ra 01 vụ tổ chức đánh bạc và 
đánh bạc với 22 đối tượng.

Về tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội: tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 01 
vụ, 01 người bị thương, 01 người chết; Tự tử: xảy ra 09 vụ, 09 người chết (giảm 02 
vụ so vời cùng kỳ năm 2020); Tai nạn khác: xảy ra 01 vụ, 01 người chết (giảm 05 
vụ, 04 người chết so vời cùng kỳ năm 2020); Công tác tuần tra, kiểm soát 
TTATGT: đã lập biên bản 110 trường hợp vi phạm, tạm giữ 24 phương tiện, ra 
quyết định xử lý vi phạm hành chính 64 trường hợp, phạt tiền với số tiền là 
48.875.000 đồng.

4.3. Công tác Nội chính
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Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được quan tâm chỉ 
đạo; Xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2021, trong đó 
tập trung các văn bản pháp luật như: các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua 
năm 2020 và năm 2021; Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Luật An ninh 
mạng, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, Luật vệ sinh ATTP, Luật ATGT 
đường bộ, Luật trẻ em, Luật hôn nhân và gia đình, Luật hộ tịch, Luật nghĩa vụ 
quân sự; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 
Luật Cư trú và tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến; các quy định pháp luật 
phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026; biển, đảo; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố 
cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc 
cần định hướng dư luận xã hội…

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ban Tiếp công dân huyện đã duy trì tốt chế 
độ tiếp công dân định kỳ, tiếp thường xuyên tại trụ sở. Trong đó, tiếp thường 
xuyên đã tổ chức tiếp 03 lượt/03 người dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; qua 
công tác tiếp dân đã tiếp nhận và giải quyết 03 vụ việc; không có đoàn đông người 
đến khiếu nại, khiếu kiện. UBND huyện đã tiếp nhận 02 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ảnh, tranh chấp. Trong đó: khiếu nại: 01 đơn, tố cáo: 0 đơn, kiến nghị, 
phản ảnh: 01 đơn (không có đơn kỳ trước chuyển sang). Nội dung khiếu nại, phản 
ảnh có 01 đơn thuộc lĩnh vực hành chính, 01 đơn thuộc lĩnh vực khác.. 

Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo gắn với 
việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI); chỉ đạo hoàn thành việc kê 
khai tài sản lần đầu trong cán bộ, công chức. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiến hành 
03 cuộc thanh tra trên lĩnh vực kinh tế xã hội, đạt tỷ lệ 75% theo kế hoạch thanh tra 
năm 2021, cụ thể như sau: thanh tra tài chính ngân sách tại trường PTDTBT THCS 
xã Trà Cang trong 02 năm 2018-2019; thanh tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản 
thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thực 
hiện trong năm 2019 do UBND các xã làm chủ đầu tư; thanh tra tài chính ngân 
sách tại PTDTBT THCS Trà Linh trong 02 năm 2018-2019. 

Công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026: Chỉ đạo Ủy ban Bầu cử, các Tiểu ban liên quan phục vụ công tác bầu 
cử triển khai thực tốt nhiệm vụ được hân công; ban hành các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử; triển khai thực hiện hiện tiếp nhận hồ sơ của 
các cá nhân tham gia ứng cử; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử của các 
xã... Chỉ đạo, chuẩn bị, các nội dung, phương án kịch bản bầu cử trong tình hình 
dịch bệnh Covid-19 đang xảy ra đảm bảo theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp 
trên. Xây dựng Kế hoạch đảm bảo ANTT và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 
đơn vị để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan nhằm đảm bảo an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhìn chung, cuộc bầu 
cử diễn ra thành công tốt đẹp, sau khi kết thúc cuộc bầu cử, UBND huyện đã tổ 
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chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính được tăng cường, Chỉ đạo triển khai thực hiện 
hệ thống mail công vụ, hệ thống Qoffice mới trong công tác quản lý, điều hành để 
nâng cao hiệu quả chuyên môn, phục vụ nhu cầu nhân dân; duy trì hoạt động 
thường xuyên tại Bộ phận 01 cửa huyện; thủ tục hành chính được niêm yết công 
khai tại Trụ sở; công bố áp dụng hệ thống QLCT TCVN ISO 9001:2015; Duy trì, 
phát huy hệ thống Hội nghị Truyền hình trực tuyến 09/10 xã đến huyện, liên thông 
tỉnh, lập kế hoạch đầu tư hệ thông cho xã còn lại trong thời gian đến. Công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm thực hiện; công tác bổ nhiệm, điều 
động, luân chuyển cán bộ luôn được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-UBND của 
Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị 13/CT-UBND của UBND huyện về việc tăng 
cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

4.4. Công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng, nội dung tuyên 

truyền tập trung vào: Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết 
thi hành một số điều về Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 
09/9/2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm 
nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020; 
Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp, các văn bản liên quan đến công tác 
bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng… và ký cam kết BVR-PCCCR. Trong 6 
tháng đầu năm đã tổ chức tuyên truyền được 61 đợt/3.971 lượt người tham gia; Ký 
cam kết bảo vệ rừng cho 1.125 hộ gia đình sống gần rừng và ven rừng. Ngoài ra, tổ 
chức phát thanh với chuyên mục bảo vệ và phát triển rừng 2 lần/tuần, mỗi lần 15 
phút.

UBND đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với Công an, Ban Quản lý rừng 
phòng hộ Nam Trà My và UBND các xã tổ chức kiểm tra, truy quét các điểm nóng 
về khai thác, tàng trữ lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện nhất là tại các khu 
vực trọng điểm, các khu vực giáp ranh. Tổng số đợt kiểm tra, truy quét: 50 đợt. 
Qua tuần tra, kiểm sát đã phát hiện vi phạm và lập biên bản: 15 vụ, trong đó: Khai 
thác rừng trái pháp luật: 03 vụ; Vận chuyển lâm sản trái pháp luật: 03 vụ; Tàng trữ, 
mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật: 09 vụ. Tạm giữ: Gỗ tròn: 10,591m3; Gỗ 
xẻ: 14,807m3; Xe Ô tô: 02 chiếc; Cưa xăng 02 cái. Xử lý vi phạm 12 vụ, trong đó: 
khởi tố 01 vụ; Xử phạt vi phạm hành chính: 05 vụ, số tiền phạt: 148.000.000 đồng; 
Tịch thu tang vật vi phạm hành chính (vô chủ): 07 vụ; Tang vật tịch thu gồm: Gỗ 
tròn: 4,521 m3; gỗ xẻ: 12,014 m3; lâm sản khác: 47 cây rừng có D < 10 cm; cưa 
xăng: 02 cái. Tổng thu nộp ngân sách Nhà nước (tiền phạt thu được + tiền bán tang 
vật phương tiện vi phạm bị tịch thu): 139.000.000 đồng.
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Nhìn chung, trong 06 tháng đầu năm 2021, sự chỉ đạo điều hành của 
UBND huyện được duy trì nề nếp, đảm bảo thực hiện theo quy chế, UBND 
huyện luôn giữ vững mối quan hệ phối hợp với cấp ủy Đảng, Thường trực 
HĐND, Thường trực UBMTTQ huyện, các Hội, Đoàn thể nhằm thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 theo 
Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

Phần 2
BỔ SUNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

06 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021 rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực 
phấn đấu của các cơ quan, đơn vị, các xã, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn 
huyện, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức; sáng tạo, bám sát tình hình, thực 
hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-HU ngày 
14/12/2020 của Huyện ủy, Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của 
HĐND huyện, Chương trình công tác của UBND huyện năm 2021 và các văn bản 
chỉ đạo của UBND huyện; quyết tâm phấn đấu đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu 
Nghị quyết đề ra. Trong đó, cần tập trung vào các nhóm giải pháp chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Tỉnh ủy, UBND, Ban chỉ đạo tỉnh, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh Covd-19 huyện theo hướng thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội gắn 
với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lâu dài. 

Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin đảm bảo an toàn, ưu tiên cho các trường 
hợp tuyến đầu chống dịch; hoàn chỉnh phương án sản xuất, phòng, chống dịch để 
không làm đứt gẫy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nguyên vật 
liệu, vật tư phục vụ sản xuất trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, chấn chỉnh và lập lại trật tự xây 
dựng trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm quy hoạch được 
duyệt.

Hoàn thiện hạ tầng cơ sở, quy chế hoạt động cụm công nghiệp Trà Mai – Trà 
Don, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp vào đầu tư.

Bố trí đủ nguồn lực để thực hiện chương trình mở đường giao thông liên thôn, 
liên khu dân cư theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 26/4/2019 về Thông qua 
mức hỗ trợ nhân dân các xã làm đường giao thông nông thôn giai đoạn 2019-2025, 
Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 về đề án kiên cố hóa hệ thống đường 
huyện (ĐH) và giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 của HĐND huyện, phấn 
đấu hoàn thành 15km.

3. Chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách; rà soát 
các khoản thu ngân sách. Triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên 
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dành nguồn chi đầu tư phát triển, tiết kiệm chi hành chính, hội họp, đi công tác đã 
bố trí trong kế hoạch năm 2021; đồng thời bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống 
dịch và an sinh xã hội.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu 
tư công, nhất là các dự án khởi công mới năm 2021. Kiên quyết cắt, giảm, dừng 
triển khai, điều chuyển vốn các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có nhu 
cầu về bồi thường, giải phóng mặt bằng và những dự án có khối lượng nhưng thiếu 
vốn; phấn đấu đến giữa quý IV/2021, đạt tỷ lệ giải ngân trên 90% các nguồn vốn 
đầu tư công và đạt tỷ lệ 100% giải ngân vốn của kế hoạch năm 2021 vào cuối năm.

4. Tăng cường đổi mới công tác quản lý về tài nguyên lâm – khoáng sản, vệ 
sinh môi trường, chú trọng việc quản lý đất đai nhằm sử dụng có hiệu quả; tiến hành 
rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông – lâm nghiệp, đất ở cho nhân 
dân trên địa bàn; xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp lấn chiếm đất đai, làm nhà 
trái phép. Tổ chức thu gom và xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, phấn đấu 
đầu tư khu xử lý rác thải đảm bảo tiêu chuẩn; Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 
24-CT/HU, ngày 5/12/2019 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn huyện.

5. Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, nhất là đảm bảo nước tưới cho vụ 
Hè Thu; phòng hạn, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy 
rừng; hình thành chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời kiểm soát chặt dịch 
bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc 
gia nông thôn mới, phân đấu các xã đạt từ 12 tiêu chí trở lên, triển khai thực hiện 
chương trình mỗi xã 01 sản phẩm (OCOP). 

6. Tập trung chuẩn bị các đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân 
lực cho năm học mới 2021-2022, thực hiện việc đổi mới chương trình, sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông.

7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời 
sống nhân dân, nhất là người có công, người nghèo, người mất việc làm, bảo đảm 
kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, chống trục lợi chính sách, xử lý 
nghiêm các vi phạm. Tập trung đào tạo, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân 
lực, hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại người lao động, đẩy mạnh kết nối cung cầu lao 
động. 

8. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; tập trung thực hiện 
tốt công tác quản lý và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân; tăng cường công 
tác tuyên truyền vận động sử dụng các biện pháp tránh thai, giảm tỷ lệ tăng dân số 
tự nhiên xuống còn 12‰. Tăng cường các biện pháp về an toàn thực phẩm. 

9. Phát triển mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền 
số, chính quyền điện tử. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 2276/KH-
UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình số 15-CTr/TU 
ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ 
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thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn 
vị sự nghiệp công lập.

10. Bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh; chủ động phương án xử lý kịp 
thời những vụ việc phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ tạo thành điểm 
nóng gây phức tạp về an ninh, trật tự; thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế, 
dành thời gian thỏa đáng trực tiếp đối thoại, giải trình, trả lời kiến nghị của người 
dân; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là 
các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 
tháng đầu năm; bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của UBND huyện Nam 
Trà My. Kính trình kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Nam Trà My khóa XII xem xét./.

Nơi nhận:                  
- TVHU, TT HĐND huyện;
- TT UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao 
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