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Phần 1
CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND Tỉnh 
về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách địa phương năm 2020, Nghị quyết số 07/NQ-HU ngày 18/12/2019 
của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Nghị quyết số 66/NQ-
HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội năm 2020; UBND huyện đã ban hành Chương trình công tác năm 2020 
(Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 21/01/2020), các văn bản chỉ đạo, điều hành 
thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và báo cáo đánh giá 
một số nội dung chính đã triển khai thực hiện, như sau:

I. VỀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

1. Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; từng bước 
phục hồi phát triển kinh tế để sớm đưa các hoạt động của đời sống xã hội trở 
lại trạng thái “bình thường mới”

Tập trung chỉ đạo quyết liệt các Ngành, các xã thực hiện tốt các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và thực 
hiện triệt để nguyên tắc “4 tại chỗ”, phương châm “5 không”, dịch bệnh được kiểm 
soát tốt; đã huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và người dân thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của huyện; luôn kiên định các nguyên 
tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch.

Sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, UBND huyện đã tập trung chỉ 
đạo phục hồi phát triển kinh tế và sớm đưa các hoạt động của đời sống xã hội trở 
lại trạng thái “bình thường mới”; đồng thời, tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, 
chống dịch cơ bản để người dân trên địa bàn huyện chung sống an toàn và lâu dài 
với dịch Covid-191. Thường xuyên rà soát, dự báo các tình huống và xây dựng 
phương án, kịch bản để chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong 
trường hợp dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, bảo đảm phương án phản ứng 
nhanh, kịp thời, hành động đúng; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, 
không để mất kiểm soát trong mọi tình huấn.

Tích cực, chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh 
nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - 
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xã hội năm 2020 phù hợp trong tình hình mới; nhanh chóng phục hồi phát triển 
kinh tế, kịp thời chăm lo bảo đảm đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là người 
nghèo; tập trung triển khai thực hiện quả, kịp thời chính sách hỗ trợ người dân gặp 
khó khăn do dịch Covid-19.

Tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung và vận chuyển, cung 
ứng nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào phục vụ cho sản xuất, kinh doanh; 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. 

Triển khai lập quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền 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; điều chỉnh quy hoạch khu đất xây dựng Trụ sở Công 
an huyện thuộc quy hoạch khu dân cư thôn 4, Trà Tập theo kế hoạch; hoàn thành 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế 
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023; kế hoạch đầu tư công 
năm 2021 và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng chỉ đạo của 
UBND tỉnh. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và 
Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch đảm bảo sát với tình hình thực tế. 

Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện giai 
đoạn 2016-2020 và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Rà soát và 
thực hiện phương án cắt giảm chi tiêu, bù hụt thu (kể cả chi thường xuyên và chi 
đầu tư) để đảm bảo cân đối ngân sách. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách 
nhà nước; công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020. 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.

Tham gia góp ý, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị và thực hiện tốt công 
tác hậu cần góp phần tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 
XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 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 thông 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.

Tập trung khắc phục nhanh hậu quả do các cơn bão số 5, 9, 10 và hoàn lưu 
cơn bão số 13 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 tại các xã Trà Leng, Trà Vân…; 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 
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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.

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch gia súc, gia cầm, đặc 
biệt là dịch lở mồng long móng, dập dịch tả lợn Châu Phi nhằm khống chế không 
để lây lan ra diện rộng. Tiếp tục thực hiện thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030; xây dựng Chương trình hành động phát triển nông nghiệp huyện 
theo hướng sản xuất hàng hóa; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 
năm 2020 theo kế hoạch. Tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm sản xuất 
nông nghiệp năm 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021. 
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm 
theo đúng quy định pháp luật.

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. Trong năm 2020, các hoạt động tuyên truyền tập trung vào các ngày lễ, sự kiện 
chính trị như: Đại hội đảng bộ các cấp, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng 
CSVN (03/2/1930 – 03/02/2020), 90 năm ngành thành lập các cơ quan tham mưu 
giúp việc cấp ủy và ngành thành lập các Hội đoàn thể, Đại hội Đảng bộ 
huyện….v..v.. 

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. Tập trung xây dựng và triển khai chương trình thúc đẩy 
phát triển du lịch theo hướng có sản phẩm cụ thể, đặc trưng, các sản phẩm mới,… 
để thu hút du khách nhằm phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Hoạt động Truyền thanh – Truyền hình huyện ngày càng phong phú với 
những bản tin, chuyên mục, các bài phóng sự phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện; 
thực hiện phát trực tiếp phiên chợ Sâm Ngọc Linh vào ngày 1 - 3 hằng tháng trên 
hệ thông mạng xã hội Fecabook, Youtobe. Hệ thống thông tin liên lạc trên địa bàn 
huyện được đảm bảo thông suốt, liên tục. Huyện cũng đã đưa vào vận hành 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; đến nay, có 9/10 xã đã được 
đầu tư và vận hành thông suốt (trừ xã Trà Cang do chưa có mạng cáp quang). 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. 
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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. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
01/2014/NQ-HĐND ngày 24/7/2014 của HĐND huyện về xây dựng trường đạt 
chuẩn quốc gia huyện Nam Trà My giai đoạn 2014-2020. Chỉ đạo nâng cao chất 
lượng giáo dục và đào tạo; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, triển khai 
năm học mới 2020-2021. Triển khai thực hiện tốt chương trình sữa học đường. Chỉ 
đạo tổ chức thành công đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tình hình dịch 
bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
theo chỉ đạo của các cấp; thực hiện tốt công tác cách ly các đối tượng ngoài địa bàn 
về theo quy định. Xây dựng phương án tổng thể về phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 theo tình hình mới để chủ động, sẵn sàng xử lý tình huống dịch bệnh bùng phát 
trở lại, không để bị động, bất ngờ. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh. Thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác y tế dự 
phòng, công tác phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm, nhất là trong thời điểm 
giao mùa.

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. 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 công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác bảo vệ 
môi trường trên địa bàn tỉnh 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. Chỉ đạo điều chỉnh, xây 
dựng bải chứa xử lý rác thải tại thôn 1 xã Trà Mai; triển khai các biện pháp xử lý 
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 
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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 số 
99/2010/NĐ-CP, 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 cải cách thủ tục hành chính; thực hiện hệ thống Qoffice mới, 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. 

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 2020; 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, nhất 
là các vụ khiếu kiện, khiếu nại kéo dài; thực hiện tốt công tác thanh tra; rà soát, xử 
lý dứt điểm các đơn thư tồn đọng, xử lý kết luận sau thanh tra. Chỉ đạo công tác 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng gắn với 
thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
năm 2020.
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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.

Chỉ đạo hoàn thành 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. Tăng cường 
công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện, 
không để xảy ra điểm nóng gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn 
thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 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; đẩy nhanh việc kiện toàn, sắp 
xếp các đơn vị sự nghiệp; thực hiện việc xét viên chức giáo viên, xét tuyển đặc 
cách công chức xã lên công chức huyện, đăng ký thi tuyển công chức cử tuyển và 
hành chính năm 2020 theo đúng quy định.

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
Tập thể UBND huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Quy chế 

làm việc, đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo chương trình công tác 
năm và các nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải 
pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 
huyện và các Ủy viên UBND huyện đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân 
chủ, chủ động trong điều hành xử lý công việc theo sự phân công; phát huy vai trò 
tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND huyện, các Phó 
Chủ tịch UBND huyện và từng Ủy viên UBND huyện. Thường xuyên đi công tác 
cơ sở để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo các Ngành, địa phương thực 
hiện các nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo các mục tiêu và nhiệm vụ 
HĐND huyện giao.

Thực hiện xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý đảm bảo sát thực 
tế. Các phiên họp thường kỳ của UBND huyện, các phiên làm việc của UBND 
huyện với các địa phương, Ngành, đơn vị được tổ chức đúng thời gian. Sau các 
phiên họp, hội nghị đã ban hành thông báo kết luận giao nhiệm vụ cho các Ngành, 
địa phương triển khai thực hiện; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn 
đốc tiến độ thực hiện.

Để chỉ đạo điều hành, trong năm 2020, UBND huyện đã ban hành trên 2600 
quyết định, 220 báo cáo, 135 thông báo, 05 chỉ thị và trên 1850 văn bản hành chính 
thông thường khác.
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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 

Triển khai thực hiện tốt Quy chế số 01-QC/HU ngày 27/7/2018 của Huyện 
ủy về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 
2015- 2020 (sửa đổi, bổ sung) và Quy chế số 01-QC/HU ngày 7/9/2020 của Huyện 
ủy về Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, BTV Huyện ủy và TT Huyện ủy khóa 
XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo 
Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho chủ trương các dự 
án, đề án, báo cáo và các nội dung trọng tâm, quan trọng, tác động lớn đến phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện.

UBND huyện luôn bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy; giữ mối quan hệ chặt 
chẽ với Thường trực HĐND huyện trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, 
kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện. Chuẩn bị đầy 
đủ các nội dung trình Ban Thường vụ Huyện ủy, các kỳ họp HĐND huyện; kịp thời 
thông tin tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết các đề 
xuất, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị tốt các nội dung giám sát, phản biện xã hội theo 
ý kiến của cơ quan Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

UBND huyện phối hợp tốt với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân 
dân huyện trong việc phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật đồng 
thời tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân góp 
phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.
1. Ưu điểm:
Trong năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Nghị quyết của 

Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ 
đạo, điều hành các mặt công tác đảm bảo nề nếp, thực hiện theo quy chế, thực hiện 
cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 
năm 2020 đã đề ra. Trong đó tập trung cho các chương trình lớn là Chương trình 
giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng Nông thôn mới, chương trình quy 
hoạch sắp xếp dân cư... Cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

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 28/6/2013 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 tại Công văn 1058/UBND-
KTTH ngày 03/03/2020, Công văn số 1884/UBND-TH ngày 07/4/2020, Công văn 
số 2950/UBND-TH ngày 01/6/2020, Công văn số 3343/UBND-TH ngày 
22/6/2020, Công văn số 4183/UBND-TH ngày 24/7/2020, Quyết định số 
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2293/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 về ban hành Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ giải 
ngân vốn đầu tư công 2020 và các văn bản liên quan; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ 
Đông Xuân 2019 - 2020, vụ Hè thu 2020 đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống cây trồng, 
con vật nuôi phù hợp; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu 
phi, lỡ mồm long móng và bệnh gia súc, gia cầm khác; triển khai công tác tiêm 
phòng vắc xin trên đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo thực hiện 
có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia như: Giảm nghèo bền vững, Xây 
dựng nông thôn mới; các Chương trình trọng điểm như: Ổn định sắp xếp dân cư, 
Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh uỷ và các chương trình, Kế hoạch theo Nghị quyết 
HĐND tỉnh và HĐND huyện đã đề ra; Duy trì và phát huy Phiên chợ sâm Ngọc 
Linh và các mặt hàng nông lâm sản tỉnh Quảng Nam từ ngày 01-03 hằng tháng.                        

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức 
tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của 
dân tộc, đặc biệt chỉ đạo tuyên truyền Đaị hội Đảng các cấp; 90 năm ngày thành 
Lập Đảng cộng sản Việt Nam; tuyên truyền phòng chống dịch Bệnh Covid-19.v.v.; 
chuẩn bị tốt các nội dung cho năm học mới 2020 - 2021 trong bối cảnh dịch bệnh 
Covid-19 đang diễn biến phức tạp; chỉ đạo kiểm tra tình hình đời sống của nhân 
dân, kịp thời cứu trợ xã hội trong dịp tết và các tháng giáp hạt, dịp bão lũ; triển 
khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người nghèo; đẩy mạnh công tác chăm sóc 
sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh nhất là phòng chống bệnh Covid-19, 
bạch hầu, sốt rét.

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, hạn chế 
hội, họp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời 
gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra lập lại trật tự an toàn 
giao thông đường bộ, kiểm tra tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa bàn 
giáp ranh; tổ chức các đợt truy quét khai thác lâm - khoáng sản trái phép; 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, chú 
trọng công tác huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối 
tượng, tổ chức đăng ký khám tuyển nghĩa vụ Quân sự lần đầu tuổi 17, tuyển quân 
đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; thực hiện chặt chẽ các bước tạo nguồn trong tuyển quân, 
tuyển sinh quân sự, chiêu sinh vào các trường quân sự đảm bảo đúng chỉ tiêu.

Nhìn chung, trong năm 2020 sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện được 
duy trì nề nếp, đảm bảo thực hiện theo quy chế, 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. Khuyết điểm: 
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong chỉ đạo, điều hành còn một số tồn 

tại hạn chế cần khắc phục đó là: 
a) Trên lĩnh vực kinh tế: 
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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; chưa có vùng rau màu, vùng cây ăn quả cung cấp cho thị trường tại chổ; 
số lượng đàn gia súc thấp, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Việc phát 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 bồi thường, 
giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm như: Khu tổ chức lễ hội sâm Ngọc 
Linh; Trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn kết hợp xây dựng cơ sở hạ 
tầng đồng bộ phòng chống lũ, sạt lở đất gia tăng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, 
bảo vệ dân cư một số khu vực thuộc huyện Nam Trà My…;  các công trình có ảnh 
hưởng đến đất rừng như: tuyến Măng Lùng – Đắc Lây, tuyến Trà My – Phước 
Thành…; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng, chi tiêu ngân sách 
tại các cơ quan đơn vị dự toán để ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực thiếu thường 
xuyên, chưa kịp thời. Chậm giải quyết các bất cập trong quản lý, sử dụng tài sản 
công, như thanh lý, điều chuyển xe công vụ; quản  lý, giám sát tiêu chuẩn định 
mức tài sản phục vụ chuyên môn; Công tác xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp đầu 
tư trên địa bàn còn hạn chế.

Việc chấn chỉnh, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà cửa 
trái phép tại trung tâm huyện chưa đạt yêu cầu đề ra. 

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. Việc phát triển khoa học – công nghệ chưa phát 
triển, xúc tiến thương mại còn hạn chế…

b) Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội: 
Chất lượng giáo dục ở một số nơi thấp; tình trạng học sinh bỏ học, học 

không chuyên cần vẫn còn diễn ra; 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; các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan nội dung 
chưa mang tính chiến lược; đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân còn nhiều 
khó khăn; tình trạng tái nghèo vẫn còn xảy ra; Việc triển khai xây dựng nhà sinh 
hoạt cộng đồng các xã còn chậm; chưa tham mưu xây dựng các thiết chế văn hóa ở 
xã; việc sưu tầm, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện chưa 
được quan tâm; phát triển du lịch chưa xứng với tiềm năng của địa phương.

Một số chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện về văn hóa đề ra chưa đạt 
được, nhất là việc xây dựng 3 làng văn hóa đặc trưng của đồng bào Cadong, xê 
đăng, Mơ nông; thu hút khách du lịch tuy có tăng những vẫn chưa đật theo kế hoạch.  

c) Về nội chính - quốc phòng: 
Tình trạng vi phạm trật tự ATXH; tai, tệ nạn có hướng gia tăng. Tình trạng 

khai thác lâm - khoáng sản trái phép xảy ra nhưng chưa có biện pháp kiên quyết để 
giải quyết triệt để; đặc biệt là tình trạng phá rừng làm nương rẫy có chiều hướng 
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gia tăng; 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, còn phó thác cho ngành chức năng của huyện. 

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, các 
xã còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém; 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;Bộ 
phận 1 của huyện hoạt động chưa thường xuyên; thủ tục hành chính công trực 
tuyến còn ở mức thấp.

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. 

Phần 2
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

Trong bối cảnh gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Đảng bộ, 
chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp của huyện đã tập trung quyết 
liệt, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch. Nhìn 
chung, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt theo kế hoạch đề ra từ đầu năm, kết 
một số mặt công tác chủ yếu như sau:

1. Trên lĩnh vực kinh tế: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện năm 
2020 ước đạt 669,22 tỷ đồng (theo giá so sánh); theo thời giá hiện tại là 
936,56 tỷ đồng – tăng 6,87% so với năm 2019. 

1.1. Về sản xuất nông - lâm nghiệp, chăn nuôi:
Năm 2020, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nam Trà My 

đạt kết quả tốt, sản xuất cây trồng được mùa, các chỉ tiêu sản xuất về trồng trọt, chăn 
nuôi đảm bảo cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch của huyện đề ra. Tình hình dịch bệnh 
dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn huyện giảm mạnh từ đầu năm đến nay, 
một số xã đã hết dịch và đang được kiểm soát tốt. Các đối tượng gây hại khác trên 
cây trồng và đàn vật nuôi đều nằm trong tầm kiểm soát, ảnh hưởng không đáng kể 
đến tình hình sản xuất chung của huyện. Kết quả thực hiện cụ thể trên một số nhiệm 
vụ như sau:

a) Về nông nghiệp:
- Vụ sản xuất Đông xuân 2019-2020, Nhân dân các xã đã trồng được 

549,58ha/570 ha lúa nước, đạt 96,42% so với KH năm 2020; đã tỉa 162,97ha/180 
ha ngô, đạt 90,54% so với KH. Thời tiết năm nay thuận lợi để phát triển nông 
nghiệp và nhờ làm tốt công tác chuẩn bị gieo cấy đúng lịch thời vụ, nên năng suất 
cây trồng cơ bản đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, lúa nước năng suất: đạt 
34,36tạ/ha, tổng sản lượng là: 1.888,36; ngô năng suất: 9,40 tạ/ha, sản lượng ngô 
tươi: 153,19 tấn. Ngoài ra, trong nhân dân tự gieo trồng rau màu các loại với diện 
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tích 27,47/30ha, đạt 91,59% so với KH; diện tích cây có củ là 39,39ha/40,78ha đạt 
96,59% so với KH năm 2020.

- Vụ Hè thu 2020: Diện tích lúa rẫy đã tỉa là: 643,09/650 ha, đạt 98,94% so 
với KH, năng suất bình quân đạt 19,6 tạ/ha, sản lượng đạt 1.260,46 tấn. Tổng diện 
tích lúa nước đã cấy là: 56 1,92/570ha, đạt 98,58% so với KH, năng suất bình quân 
đạt 34,3 tạ/ha, sản lượng đạt 1.927,39 tấn. Diện tích ngô đã tỉa là 143,11/150 ha đạt 
95,41% so với KH, năng suất ước đạt 9,5 tạ/ha, sản lượng ước đạt 135,95 tấn.

* Tổng sản lượng cây lương thực có hạt năm 2020: 5.365,35/5.502,00 tấn, đạt 
97,56%  (5.365,35/5.500,00 tấn) so với Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 
của HĐND huyện.

Ngoài ra, trong năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai trồng thêm các 
loại cây ăn quả như Xoài (66ha), Cam (16ha), Chuối (13,43ha). Đồng thời, tiếp tục 
duy trì và nhân rộng mô hình canh tác lúa cải tiến SRI với số hộ tham gia trên địa bàn 
huyện là 1.420 hộ/ tổng diện tích 98,45ha thuộc 27 thôn.

b) Về bảo tồn và phát triển cây dược liệu: 
* Về các loại cây dược liệu ngoài sâm Ngọc Linh: Ngay từ đầu năm 2020, 

UBND huyện đã chỉ đạo cho UBND các xã chủ động xây dựng các phương án hỗ 
trợ phát triển sản xuất từ các chương trình 30a, 135 năm 2020 theo định hướng 
chung của huyện; lập phương án thực hiện phát triển cây dược liệu theo Nghị 
quyết 202/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh. Tổng diện tích thực 
hiện là 67,17 ha, đạt 96,71% KH (KH 70ha). 

* Về sâm Ngọc Linh: Tiếp tục chỉ đạo triển khai lập hồ sơ cho thuê môi 
trường rừng trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện; tuyên truyền, vận động các 
tổ chức, cá nhân tham gia trồng sâm đăng ký số  lượng, diện tích, địa điểm trồng 
sâm Ngọc Linh để có cơ sở cấp chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ theo quy định, 
đến nay, kiểm tra, xác nhận được 12 nhóm hộ/153 hộ, diện tích: 165,09 ha; số 
lượng Sâm Ngọc Linh được xác nhận: 257.381 cây.

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Sâm Ngọc Linh huyện (nay sát nhập và 
Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp) xây dựng phương án gieo ươm và hỗ trợ sâm 
giống cho nhân dân trồng và phát triển. Trong năm đã trồng mới 336.736 cây sâm 
Ngọc Linh, trong đó: Chương trình MTQG giảm nghèo 7.858 cây, cơ chế phát triển 
Sâm theo Quyết định 300 của UBND tỉnh là 28.878 cây, đạt 84.5 % KH (20 ha sâm 
Ngọc Linh, với 100.000 cây; Nhà nước hỗ trợ 5.000-10.000 cây)

* Về trồng 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 
(Quyết định số 536/QĐ-UBND huyện ngày 31/3/2020), với tổng số lượng cây quế 
giống hỗ trợ là 169.200 cây/102 ha (tập trung: 79.200 cây, phân tán: 90.000 cây), 
số hộ tham gia: 360 hộ (tập trung: 180 hộ, phân tán 180 hộ), Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện 630.000 cây quế Trà My/381 ha. 
Ngoài ra, nhân dân chủ động tự tổ chức gieo ươm và trồng với số lượng lớn1.520 
ha/2,5 triệu cây (tập trung nhiều tại các xã Trà Dơn, Trà Leng, Trà Vân, Trà Don)
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Tổng diện tích trồng quế Trà My năm 2020 là 2.003 ha/1.500 ha, đạt 
133,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND đề ra.

c) 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... theo Nghị 
quyết của HĐND huyện đã đề ra. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân thực 
hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, không phá rừng làm nương rẫy; Tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng 
Nam và Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về ban hành quy định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm 
sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND huyện đã chỉ đạo 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 ... theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của 
HĐND huyện đã đề ra; triển khai công tác trồng rừng gỗ lớn cho nhân dân năm 
2020. 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 2020, 
UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện khoanh nuôi có trồng bổ sung 200 ha; 
trồng rừng phòng hộ 62,77 ha; trồng rừng gỗ lớn 58,02 ha; Trồng mới 26.250 cây 
giổi/75 hộ/21,5 ha/ 05 xã (Trà Vân, Trà Nam, Trà Cang, Trà Dơn, Trà Leng) từ 
nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo và 55 ha/280 hộ/68.370 cây thuộc 
chương trình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Diện tích thực hiện trồng rừng theo kế hoạch là: 2.400/2.500 ha, đạt 
98,4% so với Nghị quyết (chỉ tiêu 2.500-3.000 ha) bao gồm diện tích trồng và 
phát triển Quế Trà My năm 2020.

d) Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện là 
49.135/53.000 con, đạt 92,71% so với Nghị quyết HĐND huyện, trong đó: đàn gia 
súc 9.635/13.000 con – đạt 74% KH (Trâu 847 con, Bò 2.535 con, Dê 1.007 con, 
Heo 5.246 con), đàn gia cầm 39.500 con. UBND huyện chỉ đạo triển khai các biện 
pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo kế hoạch như: triển khai tháng 
vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, 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 năm 
2020 đảm bảo theo kế hoạch, trong đó đã tiêm phòng số lượng hóa chất đã triển 
khai là 240 lít, tổ chức tiêm vắc-xin phòng chống dịch bệnh LMLM Trâu bò: 875 
liều, THT (trâu bò): 868 liều, Dịch tả lợn: 426 liều, LMLM lợn 477 liều.

Trong năm 2020, đã xuất hiện Bệnh dịch Tả lợn Châu phi tại 02 xã Trà Tập 
và xã Trà Vân, đã tiêu hủy: 07 con lợn của 03 hộ; Dịch lở mồm long móng 
(LMLM) ở gia súc đã xuất hiện tại 02 xã Trà Nam và Trà Vân, số lượng gia súc bị 
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bệnh: 47 con, trong đó: 38 con Trâu và 09 con Bò. Nhờ triển khai kịp thời và thực 
hiện tốt công tác khoanh vùng dập dịch nên không lây lan ra diện rộng, giảm thiệt 
hại kinh tế của Nhà nước và Nhân dân. Ngoài ra, qua công tác kiểm tra, giám sát 
tình hình dịch bệnh, các trường hợp gia súc, gia cầm chủ yếu mắc một số bệnh 
thông thường như: tiêu chảy, viêm phổi và Ecoli ở lợn, bệnh phó thương hàn ở 
lợn.... UBND huyện tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn triển khai các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

e) Về thủy lợi: Hệ thống thủy lợi từng bước được đầu tư đáp ứng nhu cầu sản 
xuất của nhân dân. Hiện nay, đang triển khai thực hiện 03 công trình thủy lợi nhỏ: 
thủy lợi Nước Diêu, thủy lợi Nước Nở, thôn 2 Trà Cang; thủy lợi Tắc Tung, thôn 3 
Trà Tập và tiến hành sữa chữa một số công trình thủy lợi khác nhằm đảm bảo nước 
tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo triển khai công tác chống 
hạn đối với các xã, vận động nhân dân nạo vét kênh mương, kiểm tra các tuyến ống 
dẫn nước về nội đồng đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất vụ Hè thu năm 2020.

Ước tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản năm 2020 là 151,4 tỷ 
đồng, tăng 22,4 tỷ đồng so với năm 2019 (tăng 15,97%) và chiếm 16,17% cơ cấu 
kinh tế toàn huyện.

1.2. 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, thu hút được đông đảo du khách 
đến tham quan và mua sắm. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện tham gia Hội chợ tại các địa 
phương khác nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông lâm sản đặc trưng của 
huyện đến với người tiêu dùng.

+ Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Trong 
năm toàn huyện có 12 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm năm 2020 gồm: Túi thơm hương quế Trà My, Mật ong Trà My, Măng ớt 
Quang Bảo, Thuyền Buồm tre, Chè Dây túi lọc Hà Vy, Trà túi lọc Giảo cổ lam Hà 
Vy, Cao Đảng sâm Hà Vy, Trà túi lọc Đinh lăng, Sapharton, Măng nứa Thanh 
tuyền Nam Trà My, Mứt Sâm Nam, Bột Quế gia vị. Trong đó có 01 sản phẩm (Bột 
Quế gia vị) tham gia nâng cấp lên 4 sao. Đến nay, đã tổ chức đánh giá và phân 
hạng sản phẩm OCOP năm 2020 (đợt 1) có 07 sản phẩm đạt từ 03 – 04 sao cấp 
huyện, gồm các sản phẩm: Saphaton, Cao Đảng sâm Hà Vy, Chè Dây túi lọc Hà 
Vy, Trà túi lọc Giảo cổ lam Hà Vy, Túi Thơm hương quế Trà My, Mật ong Trà My 
và Trà túi lọc Đinh lăng. Tổng kinh phí thực hiện năm 2020 là  800.000.000 đồng.

Ngoài ra, còn xây dựng Đề án Phát triển các sản phẩm chế biến từ cây Quế 
Trà My năm 2020 theo Quyết định số 4078/QĐ-BNN-VPĐP ngày 28/10/2019 của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phê duyệt Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai 
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Chương trình OCOP gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam 
xem xét, phê duyệt.

+ 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; 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.

+ Giao thông vận tải được quan tâm đầu tư; từ nguồn kinh phí bảo trì đường 
bộ được phân bổ trong năm 2020, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển 
khai thực hiện phương án bảo trì các tuyến đường ĐH, ĐX theo kế hoạch đề ra đến 
nay đã giải ngân 70% kế hoạch vốn, dự kiến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành việc giải 
ngân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã lập các thủ tục, thẩm định, phê 
duyệt, nghiệm thu, quyết toán các công trình làm đường GTNT năm 2020 và đăng 
ký danh mục năm 2021; xây dựng kế hoạch thực hiện làm đường bê tông giai đoạn 
2021 – 2025.

Tăng cường công tác chỉ đạo quản lý vận tải hành khách đảm bảo phục vụ 
nhu cầu đi lại của nhân dân và CBCC; Hiện nay có 10 đầu xe hoạt động, trong đó 
02 xe chạy tuyến Nam Trà My - Đà Nẵng; 08 xe chạy Nam Trà My – Tam Kỳ và 
ngược lại. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 
đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, nhất là khu vực trung tâm hành 
chính huyện, kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm các quy 
định về ATGT.

+ 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 nay, đã hoàn thành được 4.859m/15.000m đường giao 
thông nông thôn (đạt 32,38%KH), trong đó: xã Trà Mai, Trà Don, Trà Vinh, Trà Linh, 
Trà Tập làm được 3.459m; xã Trà Leng làm 250m, Trà Dơn 350m, Trà Nam 700m, 
Trà Vân 100m, xã Trà Cang chưa thực hiện.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng - thương mại dịch vụ năm 
2020 ước đạt 785,16 tỷ đồng,  tăng so với năm 2019 48,39 tỷ đồng, trong đó  

- Công nghiệp, xây dựng là 150,16 tỷ đồng, tăng so với năm 2019 là 18,99 
tỷ đồng, chiếm 16,03% cơ cấu kinh tế.

- Thương mại – dịch vụ là 635 tỷ đồng, tăng so với năm 2019 là 7,26 tỷ 
đồng, chiếm 67,8% cơ cấu kinh tế.

1.3. Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường
- Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo 

tuân thủ quy hoạch được duyệt; việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi 
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nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo đúng quy định. Chỉ đạo triển khai xây 
dựng vị trí bảng giá đất nông nghiệp chi tiết thời kỳ 2020-2024; Rà soát đề nghị 
UND tỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020; rà soát đăng ký, 
bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020; chỉ đạo 
lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; 
Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019 theo kế hoạch.

- Thực hiện thu hồi đất và thông báo chủ trương thu hồi đất các công trình 
trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công các công trình 
nhất là các công trình trọng điểm, UBND huyện đã phê duyệt bồi thường, giải 
phóng mặt bằng và thu hồi đất cho 12 công trình, dự án, với diện tích đất bị ảnh 
hưởng phải thu hồi: 48,57 ha. Tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng: 348 hộ, 
tổng chi phí BT, GPMB được phê duyệt là hơn 11,3 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện 
việc khai thác quỹ đất tại Khu trung tâm hành chính huyện.

- Triển khai kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân 
trên địa bàn huyện. Trong năm 2020 đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 
nông thôn lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Trà Mai: 71 hồ sơ/52 hộ, diện 
tích: 10.771,8 m2, tăng so với cùng kỳ năm 2019: 43 hồ sơ. Cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Trà Leng: 55 hồ 
sơ/41 hộ, diện tích: 86.349,5 m2, tăng so với cùng kỳ năm 2019: 55 hồ sơ. Lập hồ 
sơ trình UBND tỉnh Quyết định giao đất, cho thuê đất 04 công trình dự án với tổng 
diện tích là: 805.293,7 m2 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện đấu giá quyền khai 
thác khoáng sản theo ủy quyền của UBND tỉnh; trình UBND tỉnh cấp phép thăm 
dò, tận thu khoáng sản trong phạm vi dự án xây dựng được duyệt. Lập hồ sơ đề 
nghị bổ sung 10 điểm (cát, sỏi) làm vật liệu xây dựng thông thường với diện tích 
khoảng 8,64 ha. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên 
khoáng sản trên địa bàn huyện, đặc biệt trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, 
truy quét các hoạt động khoáng sản trái phép, đã đập phá và tiêu hủy 50m dây 
nước, 02 láng trại, 03 máy nổ D24, 01 máy nén hơi dùng cho máy khoan đá, 01 củ 
phát điện, khoảng 60 lít dầu Diesle. 

 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 14/5/2019 về 
tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Nam Trà My. Xây dựng 
các chương trình hành động, kế hoạch hoạt động, các Phong trào bảo vệ môi 
trường như: các kế hoạch tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện nhân các 
ngày lễ, tết, lễ hội sâm, kế hoạch thực hiện Phong trào chống sử dụng chất thải 
nhựa dùng một lần, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... thu hút sự tham gia 
hưởng ứng đông đảo của đoàn viên thanh niên, nhân dân và người lao động trên 
địa bàn huyện. Tiếp nhận và tổ chức đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc 
thẩm quyền UBND huyện cho 13 công trình, dự án; Tham gia thẩm định, góp ý kế 
hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường cho 10 dự án thuộc thẩm 
quyền cấp phép của UBND tỉnh Quảng Nam. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham 
mưu UBND huyện nâng cấp xử lý rác thải tồn đọng tại bãi xử lý rác và lập hồ sơ 
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trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh quy hoạch bãi xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại 
thôn 1, xã Trà Don. 

1.4. Về công tác quản lý quy hoạch, đầu tư & xây dựng cơ bản:
- Lập hồ sơ 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 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 theo, 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 2020 thực hiện đấu thầu qua 
mạng đảm bảo đúng quy định.

Nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2020 do ngân sách Huyện quản lý đến nay là 
380.638 triệu đồng (không kể kế hoạch năm 2019 kéo dài); đã phân bổ chi tiết cho 
các dự án, gồm: Bố trí thanh toán KLHT của 19 công trình, với tổng KH vốn 3.722 
triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,02%; Bố trí cho 74 công trình chuyển tiếp, với tổng KH 
vốn 203.243 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 55,57%; Bố trí cho 56 công trình khởi công 
mới, với tổng KH vốn 158.745 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 43,41%; Chi đầu tư phát 
triển khác: 14.928 triệu đồng. Kết quả giải ngân dự kiến đến hết năm 2020 (kể cả 
nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2019 kéo dài) là 385.642 triệu đồng, bằng 72%.

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, 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 năm 2020, ước đạt 1.150.422 triệu đồng, đạt 
133% chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó:

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 34.206 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:
+ Bổ sung cân đối: 201.909 triệu đồng.
+ Bổ sung có mục tiêu: 666.442 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 222.989 triệu đồng.
- Thu kết dư ngân sách: 22.311 triệu đồng.
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- Thu từ ngân sách cấp xã nộp trả: 2.565 triệu đồng.
Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 ước đạt 956.265 triệu đồng, đạt 

111% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó:
- Chi đầu tư phát triển: 385.643 triệu đồng, đạt 114% chỉ tiêu kế hoạch.
- Chi thường xuyên: 406.389 triệu đồng, đạt 105% chỉ tiêu kế hoạch.
- Chi bổ sung cho ngân sách xã: 136.189 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế 

hoạch.
- Chi nộp trả ngân sách cấp trên 24.010 triệu đồng.
Dự phòng ngân sách năm 2020 là 4.034 triệu đồng (gồm DPNS cấp huyện: 

3.385 triệu đồng, DPNS cấp xã: 649 triệu đồng). Đã bố trí sử dụng 100% cho 
phòng chống Covid-19 và khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

Hoạt động tài chính tín dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiền mặt và vốn 
để phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ cho việc sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi 
trên địa bàn, nhất là trồng sâm Ngọc Linh, cây dược liệu. 

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 
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.

Về xây dựng nông thôn mới: Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, 
chính quyền, sự phối hợp của UBMTTQVN huyện, các đoàn thể và sự hưởng ứng 
tích cực của nhân dân, các xã đạt được kết quả cụ thể như sau: xã Trà Mai: đã công 
nhận xã nông thôn mới; xã Trà Don đạt 12/19 tiêu chí; xã Trà Linh đạt 11/19 tiêu 
chí; các xã Trà Vân, Trà Nam Trà Tập, Trà Dơn, Trà Cang, Trà Leng, Trà Vinh đạt 
10/12 tiêu chí.

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, đến nay kết quả đạt tiêu chí như sau: “Khu 
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” thôn 1, Trà Mai đạt 10/10 tiêu chí; “Khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu” thôn 1, Trà Don đạt 05/10 tiêu chí; “Khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu” thôn 5, Trà Nam đạt 07/10 tiêu chí.

Công tác xây dựng Thôn nông thôn mới: Thực hiện Thông báo 339/TB-
UBND ngày 16/10/2019 của tỉnh, UBND huyện đã ban hành Công văn số 
568/UBND-VPĐP đăng ký thực hiện Đề án hỗ trợ thôn đặc biệt khó khăn xây 
dựng NTM vào năm 2020; văn phòng điều phối nông thôn mới huyện tiếp tục ban 
hành Công văn số 19/VPĐPNTM ngày 20/10/2019 về việc triển khai thực hiện xây 
dựng kế hoạch, đến nay các xã đã xây dựng Kế hoạch “Thôn đạt chuẩn nông thôn 
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mới” đã phê duyệt gửi tỉnh, gồm các thôn: Thôn 1 Trà Dơn; Thôn 3 Trà Tập; Thôn 
3 Trà Linh; Thôn 1 Trà Leng; Thôn 2 Trà Mai; Thôn 1 Trà Vinh; Thôn 2 Trà Don; 
Thôn 3 Trà Vân; Thôn 4 Trà Nam và thôn 3 Trà Cang. Đến nay, thôn 2 xã Trà Mai 
đạt thôn nông thôn mới, các thôn còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Về sắp xếp dân cư: Thực hiện Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 
19/4/2017 và Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND Tỉnh, kế 
hoạch năm 2020 đã phê duyệt 02 khu dân cư/63 hộ. Tổng nhu cầu kinh phí thực 
hiện: 3.700 triệu đồng. Trong đó: Khu dân cư Tak Ót - thôn 3, xã Trà Mai: 36 
hộ/1.960,848 triệu đồng; Khu dân cư Tu Reo - thôn 1, xã Trà Cang: 27 hộ/1.750,5 
triệu đồng. Đến nay đã hoàn thành và giải ngân được 80% khối lượng, chỉ còn nội 
dung hỗ trợ điện và nước, dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành.

2.3. Về thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg về Đề án giảm thiểu tình trạng 
tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số:

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 về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” giai đoạn 
2015-2020 (giai đoạn 1), 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 trong vùng dân tộc thiểu số 
giai đoạn 2017 - 2020” trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan, Ban ngành, Hội 
đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động nhân dân thực hiện Đề 
án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc 
thiểu số” qua đó, nhận thức của người dân về tác hại tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống được nâng lên, 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 năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 9 vụ tảo hôn, tại xã Trà Cang 6 
vụ và xã Trà Tập 3 vụ.

2.4. Về thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg:
Trên cơ sở Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020, UBND huyện đã thực hiện hỗ trợ 
cho các hộ nghèo thiếu nước sinh hoạt tại xã Trà Tập, cụ thể như sau:

+ Số lượng: 44 hộ nghèo tại xã Trà Tập.  
+ Định mức hỗ trợ: 1.500.000 đ/hộ.
+ Tổng kinh phí phê duyệt: 66.000.000đ, đến nay đã thực hiện xong.
2.5. Chính sách hỗ trợ về công tác quản lý, bảo vệ rừng theo Nghị định số 

99/2010/NĐ-CP, Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
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2.5.1. Giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo chính sách DVMTR
Hiện nay, trên địa bàn huyện Nam Trà My diện tích bảo vệ rừng hưởng 

chính sách chi trả DVMTR: 36.830,41 ha; gồm:
+ Diện tích giao khoán cho nhóm hộ bảo vệ rừng: 18.268,33 ha/43 nhóm 

hộ/1.630 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.

+ Diện tích chủ rừng tự quản lý: 18.562,08 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: 64 người (trong đó: Tuyển dụng theo diện tích rừng tự 
quản lý trên địa bàn 04 xã: 57 người; sử dụng nguồn 10% kinh phí quản lý, trích lại 
chủ rừng ký kết hợp đồng: 07 người; có 02 trường hợp xin nghỉ việc). Củng cố và 
thành lập 07 Chốt bảo vệ rừng trên địa bàn các xã: Trà Vân (Chốt BVR thôn 3); Trà 
Mai (Chốt BVR Tăk Ot; Chốt BVR thôn 4); Trà Leng (Chốt BVR Tăk Đôi; Chốt 
BVR Tăk Xoai); Trà Dơn (Chốt BVR Tăk Lui); Trà Nam (Chốt BVR Long Túc).

+ Tổ chức cấp phát tiền khoán quản lý, bảo vệ rừng kết hợp tuyên truyền 
BVR năm 2020: với tổng số tiền 2.379.871.103 đồng (gồm: tạm ứng  đợt 1/2020: 
1.626.759.199 đồng, tạm ứng đợt 2/2020: 753.111.904 đồng)

2.5.2. Khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP
Tiếp tục vận động, tuyên truyền các hộ nhận hợp đồng bảo vệ rừng thực hiện 

đảm bảo theo các điều khoản đã cam kết, diện tích: 1.091,72 ha/76 hộ; trong đó địa 
bàn xã Trà Vân: 593,31,ha/28 hộ; địa bàn xã Trà Vinh: 498,41 ha/48 hộ; tạm ứng 
tiền đến hộ nhận khoán năm 2020; số tiền: 218.344.000 đồng.

2.6. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2.6.1. Dự án 1: Chương trình 30a.
a) Tiểu dự án 1:
- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo:  
Trên cơ sở kế hoạch vốn UBND tỉnh giao, UBND huyện phân bổ nguồn vốn 

thực hiện cho 42 công trình với số tiền là 96.555,1 triệu đồng, trong đó ngân sách 
Trung ương hỗ trợ: 72.076,1 triệu đồng, ngân sách địa phương là 22.542 triệu đồng, 
nguồn huy động khác là 1.937 triệu đồng, cụ thể:

+ Thanh toán khối lượng: 03 công trình, nguồn kính phí được phân bổ là: 
290,907 triệu đồng.

+ Chuyển tiếp: 22 công trình; nguồn kính phí được phân bổ là: 34.420,212 
triệu đồng.
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+ Khởi công mới: 13 công trình; nguồn kính phí được phân bổ là: 53.909 
triệu đồng.

- Phê duyệt phương án phân bổ vốn duy tu bảo dưỡng (vốn sự nghiệp) thuộc 
Dự án 1: Chương trình 30a, giao nhiệm vụ cho Trung tâm phát triển quỹ đất và 
quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện duy tu bảo dưỡng 04 công trình; 
nguồn kính phí được phân bổ là: 2.427,1 triệu đồng.

b) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân 
rộng mô hình giảm nghèo.

UBND huyện đã phê duyệt phương án phân bổ vốn thực hiện nhiệm vụ hỗ 
trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; giao cho các xã làm chủ đầu tư thực 
hiện với nguồn vốn là: 6.154,480 triệu đồng. Đến nay, UBND huyện đã phê duyệt 
30 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của 10/10 xã và phân bổ kinh phí để triển khai 
thực hiện.

Đồng thời, phê duyệt phương án phân bổ vốn thực hiện nhiệm vụ nhân rộng 
mô hình giảm nghèo với số tiền là 16.465,132 triệu đồng (vốn năm 2019 chuyển 
sang: 1.886,5 triệu đồng; nguồn vốn năm 2020: 14.578,632 triệu đồng); phê duyệt 
danh mục và giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho 42 dự án nhân rộng mô hình giảm 
nghèo năm 2020, nguồn vốn khái toán là: 16.465,132 triệu đồng (NSNN hỗ trợ: 
12.901,960 triệu đồng; nhân dân đóng góp: 3.563,172 triệu đồng). Đã có 14 dự án 
đã được khảo sát, họp dân. UBND huyện đã phê duyệt 12 dự án và các Chủ đầu tư 
đang triển khai thực hiện. 

c) Tiểu dự án 4: Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

UBND huyện đã bố trí 584,900 triệu đồng (NSTW: 496,900 triệu đồng, 
NSĐP: 88 triệu đồng) và giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối 
hợp với các doanh nghiệp để triển khai công tác tư vấn, tuyển dụng, đặt hàng đào 
tạo và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đến thời điểm 30.10.2020, đã tuyển 
dụng và hoàn tất hồ sơ pháp lý ban đầu cho 42 lao động; đã ký kết hợp đồng đào 
tạo ngoại ngữ, tay nghề với các công ty tư vấn cho 22 lao động; số lao động đã 
hoàn thành chương trình đào tạo là 16 lao động; đã có 06 lao động xuất cảnh hoặc 
hoàn thành hồ sơ chuẩn bị xuất cảnh. Dự kiến sẽ có 16 lao động xuất cảnh đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2020.

Đã tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho 149 cán bộ, công chức, cộng tác 
viên làm công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ở 
các thôn, xã. 

2.6.2. Dự án 2: Chương trình 135.
a) Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, 

xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn: 
Trên cơ sở kế hoạch vốn UBND tỉnh giao, UBND huyện phân bổ nguồn vốn 

thực hiện cho 10 công trình với số tiền là 14.144,500 triệu đồng, cụ thể:
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+ Chuyển tiếp: 06 công trình; nguồn kính phí được phân bổ là: 5.555 triệu 
đồng.

+ Khởi công mới: 03 công trình; nguồn kính phí được phân bổ là: 7.488 
triệu đồng.

+ Khởi công mới: 01 công trình; nguồn kính phí được phân bổ là: 23,314 
triệu đồng.

Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt phương án phân bổ vốn sự nghiệp duy 
tu bảo dưỡng thuộc Dự án 2: Chương trình 135 cho UBND các xã làm chủ đầu tư 
với số tiền là 850 triệu đồng (NSTW là 719 triệu đồng, NSH: 131 triệu đồng) để 
bảo dưỡng các công trình thủy lợi, giao thông, nước sinh hoạt. Nguồn kinh phí dự 
kiến hoàn thành giải ngân vào cuối Quý IV năm 2020.

b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân 
rộng mô hình giảm nghèo

UBND huyện đã phân bổ vốn thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất, 
đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; giao cho các cơ quan, đơn vị, 
địa phương làm chủ đầu tư thực hiện với nguồn vốn là: 4.847,519 triệu đồng 
(nguồn năm 2019 chuyển sang 1.096 triệu đồng). Trong đó, giao cho UBND các xã 
làm chủ đầu tư thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với số tiền là: 4.047,519 
triệu đồng; giao cho 02 cơ quan, đơn vị (Phòng Dân tộc, Trung tâm Kỹ thuật nông 
nghiệp) làm chủ đầu tư dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo số tiền 800.000.000 
đồng. Đến nay, đã trình UBND huyện phê duyệt về 27 dự án hỗ trợ phát triển sản 
xuất; 01 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo (lồng ghép nguồn vốn từ tiểu dự án 
3, dự án 1: Chương trình 30a để xây dựng và thực hiện). Nguồn kinh phí dự kiến 
giải ngân vào cuối Quý IV năm 2020.

c) Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã 
đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản đặc biệt khó khăn:

Tổng kinh phí phân bổ thực hiện là 449 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung 
ương bố trí 381 triệu đồng, ngân sách huyện đối ứng 68 triệu đồng. UBND huyện 
giao cho Phòng Dân tộc triển khai thực hiện và đã giải ngân được 50% kế hoạch vốn.

2.6.3. Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin
- Đối với nhiệm vụ truyền thông về giảm nghèo: Phân bổ nguồn vốn 

33.800.000 đồng, giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện xây dựng, 
biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về giảm 
nghèo và tổ chức tập huấn cho hơn 110 lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp 
xã, thôn; Biên tập các sản phẩm thông tin và truyền thông về công tác giảm nghèo 
bằng các hình thức khác nhau, như: In 3.150 tờ rơi tuyên truyền chính sách giảm 
nghèo bền vững; tổ chức 10 cuộc đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo về chính 
sách giảm nghèo bền vững của Trung ương, chính sách khuyến khích thoát nghèo 
bền vững của tỉnh; giới thiệu những gương điển hình về giảm nghèo bền vững... 
Qua các cuộc đối thoại, có hơn 420 người nghèo, người cận nghèo tham gia. Cập 
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nhật tin, bài tuyên truyền về công tác giảm nghèo, gương thoát nghèo điển hình 
trên trang thông tin điện tử huyện. 

- Đối với nhiệm vụ giảm nghèo về thông tin: Phân bổ nguồn vốn 51.200.000 
đồng, giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm 
VHTT-TTTH huyện, UBND các xã triển khai thực hiện. Xây dựng 12 phóng sự 
phát thanh, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
nhà nước; phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình và thông tin thiết yếu khác 
về giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền các mô hình giảm nghèo bền vững, những 
tấm gương sáng vươn lên trong cuộc sống thoát nghèo bền vững, bên cạnh đó cũng 
đã phát thanh 12 phóng sự với nội dung trên bằng tiếng Ca dong để người dân 
được tiếp cận dễ dàng hơn.  

2.6.4. Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương 
trình: 

- UBND huyện đã phân bổ kinh phí 85 triệu đồng (NS tỉnh: 72 triệu đồng; NS 
huyện: 13 triệu đồng) và giao nhiệm vụ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã triển khai 
thực hiện.

- Đã tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 55 lượt cán bộ giảm 
nghèo, công tác viên giảm nghèo và cán bộ thôn, bản. Qua tập huấn, nhận thức của 
học viên về công tác giảm nghèo, về các chính sách giảm nghèo, nội dung vận động 
hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo, đăng ký tham gia các dự án thành phần 
của chương trình nhằm giảm nghèo bền vững. 

- Đã tổ chức 05 đợt kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các Dự án, tiểu 
dự án thành phần của Chương trình. Qua kiểm tra, đánh giá, giám sát đã kịp thời 
chấn chỉnh các hoạt động thực hiện Chương trình ở cơ sở và các cơ quan thực hiện 
dự án.

2.7. Công tác đào tạo nghề cho các chương trình, dự án trọng điểm và 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo cơ chế Nghị quyết 
12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh Quảng Nam

UBND huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn năm 2020, ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên 
môn, các địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, tuyển sinh, đào 
tạo và tạo việc làm cho lao động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, 
đến đến thời điểm hiện nay mới đào tạo nghề và tạo việc làm cho 66 lao động tại 
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Hoàn thành việc chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động học nghề 
theo Nghị quyết 12/NQ-HĐND Tỉnh và Quyết định 3577/QĐ-UBND tỉnh năm 
2019 về trước với tổng số tiền 886,880 triệu đồng.

2.8. Công tác hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 
ngoài theo hợp đồng theo Nghị quyết 51/2018/NQ-HĐND 
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UBND huyện đã ban hành kế hoạch đưa người lao động Nam Trà My đi làm 
việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, ban hành các văn bản chỉ đạo cơ 
quan chuyên môn, các địa phương phối hợp tư vấn, tuyên truyền cho lao động về 
cơ chế, chính sách hỗ trợ; tư vấn về việc làm và thị trường làm việc; thông tin cho 
người lao động các chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các nước về 
đưa người lao động đi làm việc. 

Tuy nhiên, lao động của huyện Nam Trà My thuộc đối tượng hỗ trợ của Tiểu 
dự án 4, dự án 1: Chương trình 30a, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững nên không thực hiện theo chính sách Nghị quyết 51/2018/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh.

2.9. Một số chương trình chính sách khác như: Nghị quyết số 
47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ 
trợ phát triển du lịch miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025; Vốn 
Chương trình 229; Vốn Chương trình tái cơ cấu PTKT nông nghiệp; Vốn Chương 
trình Ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Chính sách hỗ trợ về tiền điện 
cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 
bảo trợ xã hội; Chính sách theo Nghị định số 06/NĐ-CP, Nghị định 116/2016/NĐ-
CP; Nghị định 86/2015/NĐ-CP... được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiên đảm 
bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

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 các đơn vị trường học điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II 
năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo; tăng cường vận 
động học sinh ra lớp, duy trì sỹ số học sinh sau đợt nghỉ học do dịch Covid-19. 
Hoàn thành công tác xét tuyển viên chức giáo viên năm 2020 cho đối tượng hợp 
đồng trước ngày 31/12/2015; tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn cho giáo viên 
cấp Mầm non, Tiểu học, THCS đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Về việc xây dựng trường chuẩn QG: Trong năm học 2019 – 2020, có 05 
trường được tỉnh kiểm tra công nhận đạt chuẩn: PTDTBT Tiểu học Kim Đồng, 
PTDTBT Tiểu học Vừ A Dính, Trường PTDTBT THCS Trà Mai, PTDTBT THCS 
Trà Cang, Mẫu giáo Sơn Ca; nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia hiện nay của 
huyện là 08 trường, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 
24/7/2014 của HĐND huyện về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia huyện Nam Trà 
My giai đoạn 2014-2020. Chỉ đạo tổ chức triển khai năm học mới 2020-2021 đảm 
bảo theo kế hoạch, toàn huyện có 31 trường, với 308 lớp/10.009 học sinh ở tất cả 
các bậc học từ Mẫu giáo đến THPT, tỷ lệ học sinh ra lớp luôn duy trì ở mức cao trên 
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98%. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trường có có phương án đảm bảo an toàn cho 
học sinh và giao viên trong mùa mưa bão, nhất là các điểm trường có nguy cơ sạt lỡ.

3.2. Về Y tế: 
Triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Trong 

năm, đã tổ chức khám và điều trị cho 55.958 bệnh nhân, giảm 27,44% so với cùng 
kỳ năm 2019; điều trị nội trú: 3.733 bệnh nhân, giảm 20,51% so với cùng kỳ năm 
2019; Tổng số bệnh nhân sốt rét được điều trị: 60 bệnh nhân, tăng 42,86% so với 
cùng kỳ năm 2019; Tỷ lệ  KST/Lam: 0,2%; Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 05 
tuổi: 18,77%. Các chương trình mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, 
chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình bảo vệ chăm sóc bà mẹ trẻ em, kế 
hoạch hoá gia đình được tổ chức thực hiện đảm bảo. Công tác Dân số - Kế hoạch 
hoá gia đình tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, tỷ lệ tăng dân số tự 
nhiên là 16,15‰, chưa đạt chỉ tiêu KH (12‰); triển khai Chiến dịch tăng cường 
đưa dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng khó khăn tại 10/10 xã. Tuy nhiên, 
hoạt động tiêm chủng mở rộng năm 2020 kết quả đạt thấp do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19 không thực hiện được.

Tổ chức 01 đợt kiểm tra cơ sở kinh doanh dược, khám chữa bệnh tư nhân 
trên địa bàn huyện, kết quả: có 01/02 cơ sở kinh doanh dược đạt yêu cầu, 01/01 cơ 
sở khám chữa bệnh tư nhân không đạt yêu cầu; tổ chức 03 đợt kiểm tra VSATTP 
trên địa bàn 10 xã với 247 lượt cơ sở kinh doanh chế biến, bếp ăn tập thể được 
kiểm tra; kiểm tra, cấp mới giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ 
điều kiện ATTP 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: 
Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm hướng về cơ 

sở. Trong năm 2020, các hoạt động tuyên truyền tập trung vào các ngày lễ, sự kiện 
chính trị như: Đại hội đảng bộ các cấp, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng 
CSVN (03/2/1930 – 03/02/2020), 90 năm ngày thành lập các cơ quan tham mưu 
giúp việc cấp ủy và ngành thành lập các Hội đoàn thể, Đại hội Đảng bộ 
huyện….v..v.. Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn tập trung vào tuyên truyền công 
tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn do mưa bão gây ra; công tác 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.
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Thường xuyên tổ chức kiểm tra một số cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, 
thông tin truyền thông tại trung tâm huyện theo tinh thần chỉ thị số 16/CT-CP; Chỉ 
thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-
19 trên địa bàn huyện tại các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Hoạt động Truyền thanh – Truyền hình huyện ngày càng phong phú với 
những bản tin, chuyên mục, các bài phóng sự phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện. 
Trong năm 2020, đã xây dựng gần 160 chương trình thời sự phát thanh, với hơn 
2000 tin, 200 bài viết, phóng sự phát thanh… phản ánh các sự kiện kinh tế - chính 
trị - xã hội, các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện; Xây dựng trên 40 chương 
trình truyền hình địa phương; đưa tin, phóng sự truyền hình về các sự kiện trên địa 
bàn huyện và cộng tác kịp thời trên sóng phát thanh – truyền hình Đài tỉnh, báo 
tỉnh, Trung ương; xây dựng hơn 400 chuyên mục phát thanh tuyên truyền đến với 
bà con đồng bào như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, bảo vệ và phát triển rừng, chương trình phát thanh thanh niên, phổ biến giáo 
dục pháp luật, BHXH, thuế nhà nước, phụ nữ với gia đình và xã hội, sức khỏe cho 
mọi người, nông nghiệp nông dân nông thôn, đại đoàn kết các dân tộc, chuyên mục 
quốc phòng toàn dân, an toàn giao thông, tài nguyên môi trường, chuyên mục 
hướng tới đại hội Đảng các cấp, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP… 
Ngoài ra còn thực hiện phát trực tiếp phiên chợ Sâm Ngọc Linh vào ngày 1 - 3 
hằng tháng trên hệ thống mạng xã hội Fecabook, Youtobe. Hệ thống thông tin liên 
lạc trên địa bàn huyện được đảm bảo thông suốt, liên tục.

Huyện cũng đã đưa vào vận hành 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; đến nay, có 9/10 xã đã được đầu tư và vận hành thông suốt. 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 lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội: 
- Về chính sách tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN của người lao động: 

Đẩy mạnh công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật lao động 
của các doanh nghiệp trên địa bàn. Hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai áp dụng 
mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ; Yêu cầu doanh nghiệp xây 
dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động...; Thẩm định, thống nhất hệ 
thống thang lương, bảng lương của 12 doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Hướng 
dẫn các doanh nghiệp khai trình lao động và báo cáo tình hình sử dụng lao động 
định kỳ.

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền cho người lao động, người sử dụng 
lao động và Nhân dân về chính sách BHXH; chủ động, tích cực trong việc phát 
triển số người tham gia BHXH tự nguyện; duy trì và mở rộng đối tượng tham gia 
BHXH bắt buộc và BHTN. Tính đến tháng 11/2020, tình hình tham gia BHXH, 
BHYT, BHTN của người lao động trên địa bàn huyện như sau:

+ Số người tham gia BHXH bắt buộc: 1.667 người, đạt 99,82% so với chỉ tiêu.
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+ Số người tham gia BHXH tự nguyện: 302 người, đạt 84,83% so với chỉ tiêu.
+ Số lao động trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tham gia BHYT: 1.667 

người, đạt 100% so với chỉ tiêu.
+ Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 1.188 người, đạt 100,5% so với 

chỉ tiêu.
+ Đã cấp 30.725 thẻ BHYT cho người dân trên địa bàn huyện. Trong đó, 

nhóm đối tượng do nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí hoặc hỗ trợ một phần kinh phí 
tham gia BHYT là: 28.457 người. Kinh phí hỗ trợ đóng BHYT năm 2020 trên 22 
tỷ đồng. 

- Về chính sách tạo việc làm và an toàn, vệ sinh lao động: UBND huyện 
triển khai nhiều hình thức tạo việc làm cho lao động trên địa bàn huyện, thông qua 
việc tổ chức Sàn giao dịch việc làm tại huyện, Phiên giao dịch việc làm lưu động 
tại các xã, tổ chức đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, đưa người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài... Số lao động có việc làm tăng thêm trong năm 2020 là 485 
lao động (vượt 85 lao động) đạt 121,25% so với chỉ tiêu. Triển khai thực hiện 
nhiều hoạt động nhân tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động. Trong năm, 
không xảy ra các vụ việc mất an toàn lao động, các biện pháp đảm bảo vệ sinh lao 
động được tăng cường.

- Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn: UBND huyện đã quyết định 
phân giao chỉ tiêu đào tạo nghề lao động nông thôn; ban hành các Kế hoạch và văn 
bản chỉ đạo để triển khai thực hiện. Chỉ đạo các ngành chuyên môn liên kết với các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp để tiến hành tuyên truyền, tư vấn, tuyển 
sinh, tổ chức đào tạo. Trong năm 2020, đã tuyển sinh và đào tạo 565 lao động (đào 
tạo nghề nông nghiệp: 189 lao động; đào tạo nghề phi nông nghiệp trình độ sơ cấp, 
dưới 3 tháng: 210 lao động; đào tạo nghề phi nông nghiệp trình độ trung cấp, cao 
đẳng: 166 lao động), đạt 94,17% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao 
(trong đó, đào tạo nghề nông nghiệp đạt 42,0% chỉ tiêu HĐND huyện giao; đào tạo 
nghề phi nông nghiệp đạt 250,67% chỉ tiêu HĐND huyện giao). Tỷ lệ lao động qua 
đào tạo của huyện đạt 34,36%, vượt chỉ tiêu do HĐND huyện giao 1,16%.

- Công tác người có công: Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công 
với cách mạng thường xuyên và chăm lo trong các dịp Tết Nguyên đán - Năm 
2020 và Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), tổ chức thăm hỏi, tặng 
quà cho các đối tượng chính sách người có công và các Mẹ Việt Nam anh hùng 
huyện nhận phụng dưỡng. Thực hiện tốt việc chỉnh trang, tôn tạo nghĩa trang liệt 
sỹ huyện; tổ chức dâng hoa, viếng hương nghĩa trang liệt sĩ, Khu di tích Khu ủy và 
Ban quân sự Khu V nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt 
sĩ (27/7) và các ngày lễ lớn trong năm.

Xét chọn, phê duyệt danh sách 53 hộ gia đình người có công với cách mạng 
còn khó khăn về nhà ở để triển khai hỗ trợ, cải thiện nhà ở. Đến nay đã nghiệm thu 
hoàn thành và hỗ trợ nhà ở cho 16 hộ gia đình người có công; đôn đốc các 18 hộ 
gia đình đã tạm ứng nguồn vốn hoàn thành giai đoạn 2 và phấn đấu đến cuối năm 
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2020 nghiệm thu hoàn thành. Thực hiện tốt chính sách điều dưỡng tập trung và 
điều dưỡng tại gia cho người có công. 

Thực hiện cắt giảm 20 đối tượng là người có công và thân nhân đã chết. Giải 
quyết chế độ mai táng phí, ba tháng trợ cấp cho 08 trường hợp bệnh binh từ trần và 
giải quyết chính sách tuất cho 02 thân nhân bệnh binh.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 
các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phê duyệt và thực 
hiện chi trả chính sách cho 353 người có công với số tiền là 529,5 triệu đồng. 

Tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị tham gia Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, 
với tổng kinh phí huy động là 103.608.200 đồng; sử dụng Quỹ ”Đền ơn, đáp 
nghĩa” để thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó 
khăn, thường xuyên đau ốm trong dịp lễ, tết; thăm hỏi, tặng quà và phụng dưỡng 
mẹ Việt Nam Anh hùng do tỉnh giao; cải tạo một số hạng mục nhỏ trong Nghĩa 
trang liệt sỹ và tặng sổ tiết kiệm cho người có công.

- Công tác giảm nghèo: Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu giảm nghèo cho 
các địa phương, triển khai Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo công tác giảm nghèo 
bền vững trên địa bàn huyện. Tổ chức các hội nghị sơ kết hàngquý; tổ chức Hội 
nghị tổng kết các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 
- 2020, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện.

Triển khai công tác đăng ký thoát nghèo năm 2020, có 415 hộ nghèo và 05 hộ 
cận nghèo tham gia đăng ký. Phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến 
khích thoát nghèo bền vững đối với hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo có đăng ký. 
Xây dựng kế hoạch hỗ trợ xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng 
chính sách người có công với cách mạng. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ 
về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phê duyệt 
và thực hiện chi trả chính sách cho 12.142 người nghèo; 25 người cận nghèo với số 
tiền chi trả là: 9.125.250.000 đồng. 

 Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống theo Nghị quyết số 
49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh cho 46 đối tượng theo đúng 
quy định.

Triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và 
nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 890 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 
nghèo... theo chính sách hỗ trợ giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia 
giảm nghèo bền vững.

Theo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo đến ngày 01/12 của 08/10 xã, số hộ 
nghèo giảm 335 hộ, số hộ nghèo mới phát sinh 02 hộ. Dự kiến kết quả giảm số hộ 
nghèo năm 2020 đạt chỉ tiêu được giao.

- Công tác trợ giúp xã hội: UBND huyện thường xuyên chỉ đạo UBND các 
xã tăng cường thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên. Đã ban hành 
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho 83 đối tượng; Quyết định thôi hưởng trợ 
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cấp cho 102 trường hợp và điều chỉnh thông tin 09 trường hợp; hỗ trợ mai táng phí 
cho 06 trường hợp theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP. 

Chỉ đạo các xã khảo sát tình hình thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán, giáp 
hạt và thiên tai. Kịp thời báo cáo nhu cầu cho UBND tỉnh để kịp thời ứng cứu. 
Quyết định cấp phát 41.842 ki-lô-gam gạo cứu trợ dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt 
đầu năm 2020. Triển khai phương án trợ giúp xã hội đột xuất, dự trữ lương thực, 
thực phẩm phòng chống thiên tai; Tiến hành tiếp nhận, cấp phát gạo cứu trợ nhân 
dân khắc phục thiên tai, lũ lụt, sạt đất... với khối lượng là 155 tấn. Hướng dẫn 
UBND các xã thực hiện chính sách hỗ trợ đột xuất cho các đối tượng gặp khó 
khăn, bệnh hiểm nghèo... ở cơ sở.

Thực hiện tốt chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn 
huyện. Triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ 
về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phê duyệt và 
thực hiện chi trả chính sách cho 877 người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội 
thường xuyên hàng tháng; số tiền chi trả: 1.315.500.000 đồng.

- Công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Ban hành các Kế hoạch để triển khai 
thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2020 và thường 
xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổ chức quán triệt, triển khai các kế hoạch cho 
UBND cấp xã, các cơ quan liên quan và thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
cấp xã, cấp huyện.

Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc trẻ em vào các dịp Tết Nguyên đán, Tết 
Trung thu, Quốc tế Thiếu nhi... Trong năm 2020, đã hỗ trợ trên 1.250 xuất quà với 
giá trị trên 500 triệu đồng; tiếp nhận từ các tổ chức, nhà tài trợ để hỗ trợ cho trẻ em 
gần 5.000 phần quà với giá trị gần 2,5 tỷ đồng. Phối hợp với các địa phương để 
thăm hỏi các trường hợp trẻ em bị chết do tai nạn thương tích, hỗ trợ cho gia đình 
và trẻ em bị thương tích, đau ốm nặng.

Tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị tham gia Quỹ “Bảo trợ trẻ em”, với 
tổng kinh phí huy động là 46.807.600 đồng; Từ nguồn quỹ huy động được, đã tổ 
chức tặng quà, học bổng cho trẻ em trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán, 
Tết Trung thu và Quốc tế thiếu nhi. Bên cạnh đó, sử dụng một phần hỗ trợ cho trẻ 
em bị tai nạn thương tích nặng hoặc hỗ trợ cho gia đình trẻ em bị chết trong tai nạn 
thương tích.

- Công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội: Chỉ đạo Công an và các ngành liên 
quan tạm dừng việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ 
sở xã hội; tạm dừng tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện, người cai nghiện 
ma túy bắt buộc vào các cơ sở cai nghiện ma túy; hạn chế việc lập hồ sơ đề nghị áp 
dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; Khi chấp hành xong 
quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc, thông báo “thông tin y tế” của học viên cho 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú để địa phương quản lý, phối hợp với 
gia đình để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định 
tại cộng đồng.
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Phối hợp với các đơn vị sự nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và xã hội 
tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức cho học sinh trên địa bàn huyện về pháp 
luật phòng, chống mua bán người; tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy góp 
phần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, cách nhận biết và phòng tránh tệ 
nạn ma túy. Góp phần làm giảm số lượng người nghiện ma túy ở địa phương, đề 
cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng diễn 
biến phức tạp.

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 ra quân huấn luyện lực lượng thường trực, dân 
quân tự vệ, dự bị động viên năm 2020; đảm bảo thành phần và kết quả đạt yêu cầu; 
tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; các hoạt động được tổ chức đúng 
theo chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh về phòng chống Covid-19; hoàn thành công tác 
kiểm tra SSCĐ ở cơ sở; xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an 
ninh cho các đối tượng trên địa bàn huyện; tổ chức đăng ký nghĩa vụ tuổi 17 cho 
công dân theo quy định.

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 năm 2020, có 08 đoàn hoạt động từ thiện có người nước ngoài tham 
gia (06 người nước ngoài); có 14 lượt đoàn du lịch với 27 người nước ngoài đến 
tham quan, du lịch, lưu trú qua đêm tại huyện, qua theo dõi chưa phát hiện trường 
hợp ảnh hưởng đến ANQG; xảy ra 12 vụ xâm phạm TTXH (so với năm 2019 tăng 
05 vụ), thiệt hại về người: 04 người bị thương, thiệt hại về tài sản: 1.100 triệu đồng 
(trộm cắp tài sản: 07 vụ; cố ý gây thương tích: 02 vụ; hủy hoại tài sản: 01 vụ; giết 
người: 02 vụ). Tội phạm về ma túy: chưa phát hiện (giảm 02 vụ so với 2019). Về 
tai nạn giao thông: xảy ra 02 vụ làm 03 người chết, 02 người bị thương (so với 
cùng kỳ năm 2019 tăng 02 vụ, 03 người chết, 02 người bị thương). Các loại tai, tệ 
nạn xã hội: xảy ra 27 vụ, 18 người chết, trong đó: tự tử 11 vụ/11 người chết (tăng 6 
vụ so với năm 2019); đánh bạc trái phép 01 vụ, 03 đối tượng (giảm 04 vụ so với 
2019); hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 07 vụ, 07 đối tượng (xử phạt hành 
chính 4.250.000 đồng); chết đuối 02 vụ; ngộ độc rượu 01 vụ; cháy nhà 03 vụ, 02 
người chết; mất tích 01 vụ; chết do bệnh lý 01 vụ. Kết quả công tác tuần tra, kiểm 
soát ATGT: lập biên bản vi phạm hành chính 220 trường hợp (84 ô tô tải, 136 mô 
tô). Xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền 204 trường hợp, phạt tiền: 
154.790.000 đồng. Tổ chức 05 đợt vận động thu hồi vũ khí gồm 30 khẩu súng các 
loại, lập biên bản VPHC 04 đối tượng, phạt tiền: 10.000.000 đồng.
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4.3. Công tác Nội chính
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được triển khai thực 

hiện trên địa bàn 10/10 xã; trong năm đã tổ chức tuyên truyền: Luật phòng, chống 
tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; Luật phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm năm 2007; Luật hôn nhân gia đình năm 2014; Luật Hộ tịch năm 
2014; Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013; Luật trẻ em có hiệu lực từ ngày 01/6/2017 
và Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến các văn 
bản pháp luật mới; Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến,.... Công tác đăng ký, 
quản lý hộ tịch, khai sinh, khai tử, chứng thực, trợ giúp pháp lý (TGPL); hòa giải ở 
cơ sở và công tác Tư pháp khác được thực hiện đúng quy định pháp luật. 

Trong năm, UBND huyện đã đã ban hành lịch tiếp công dân năm 2020 và 
duy trì tốt chế độ tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở. Đã tổ chức tiếp thường 
xuyên 12 lượt/12 người dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; qua công tác tiếp 
dân đã tiếp nhận 10 đơn và giải quyết theo quy định; không có đoàn đông người 
đến khiếu nại, khiếu kiện. UBND huyện đã tiếp nhận 10 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ảnh, tranh chấp. Trong đó: khiếu nại: 00 đơn; tố cáo: 0 đơn; phản ánh, 
kiến nghị: 10 đơn. Nội dung khiếu nại, phản ảnh chủ yếu liên quan đến việc chậm 
chi trả tiền bồi thường, bồi thường chưa thỏa đáng hoặc kiểm kê cây cối, hoa màu 
chưa chính xác khi thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án. UBND đã 
giải quyết 02/10; đang giải quyết 08/10 đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp ở lĩnh 
vực hành chính thuộc thẩm quyền (bao gồm 01 đơn khiếu nại về hỗ trợ bồi thường 
của thủy điện Đắc Di4 được chuyển trên cổng dịch vụ công).

Trong năm 2020, UBND huyện đã tiến hành 07 cuộc thanh tra kinh tế xã hội 
(03 cuộc theo kế hoạch, 01 cuộc chuyên đề năm 2019 chuyển sang và 03 cuộc bổ 
sung), đạt 233% kế hoạch, đến nay đã kết thúc và ban hành Kết luận thanh tra, 
quyết định xử lý sau thanh tra 05 cuộc. Qua thanh tra, đã kịp thời chấn chỉnh một 
số hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, quản lý đầu tư xây 
dựng, phát hiện sai phạm với số tiền 510.655.500 đồng. Trong đó: chấn chỉnh 
không thu hồi với số tiền 184.134.500 đồng, thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước 
với số tiền là 326.521.000 đồng, đã nộp vào NSNN với số tiền 261.000.000 đồng, 
đạt tỷ lệ 80%.

Công tác cải cách hành chính được tăng cường, UBND huyện 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 tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm 
thực hiện; công 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. 
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+ Trong năm đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ 
môi trường rừng; 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; Luật Lâm nghiệp, các văn 
bản liên quan và tổ chức cho nhân dân ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa 
cháy rừng. Kết quả đã tổ chức tuyên tryền được 41 đợt/3.633 lượt người tham gia.

+ UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện 
nghiêm Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 31/12/2019 về việc tổ chức kiểm tra, truy 
quét tình hình phá rừng, khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm, khoáng sản trái phép; 
tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng; ký cam kết đối với cán bộ, đảng viên các xã trong 
việc thực hiện nêu gương vai trò trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; tiếp tục thực 
hiện rà soát củng cố các nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng ..v.v. Tổ chức Hội nghị 
đánh giá Quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm huyện vơi Ban Quản lý rừng phòng 
hộ và các ngành, các xã liên quan về công tác quản lý, bảo vệ rừng.

+ Trong năm 2020, đã xảy ra 30 vụ vi phạm phá rừng làm rẫy trên địa bàn các 
xã: Trà Dơn 18 vụ; Trà Mai  05 vụ; Trà Nam 02 vụ; Trà Don  02 vụ; Trà Leng 03 
vụ. Tổng diện tích rừng bị phá, lấn chiếm: 6,5817 ha; số vụ việc cất giấu, khai thác 
gỗ trái pháp luật: 03 vụ, trên địa bàn xã Trà Leng, Trà Mai, Trà Don; khối lượng: 
20,384 m3 (gồm: 0,782 m3 gỗ xẻ, 19,602 m3 gỗ tròn); 

- Tổ chức kiểm tra, truy quét việc phá, lấn chiếm rừng, khai thác khoáng sản 
trái pháp luật trên địa bàn xã Trà Leng, Trà Mai; kết quả: Đẩy đuổi 05 đối tượng ra 
khỏi rừng, đập 03 máy xay đá, phá hủy 06 láng trại và các phụ kiện để phục vụ cho 
khai thác khoáng sản như: xe rùa, cuốc, xẻng…, tạm giữ 01 xe tải thùng biển số 36C 
1802, vận chuyển 2,540 m 3 gỗ Xoan đào trên đường Đông Trường Sơn.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 
HĐND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của 
UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy định cho thuê môi trường rừng để trồng 
cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam. Kết quả: tháng 7/2020 đã khảo sát diện tích cho thuê môi trường rừng 
cho 04 tổ chức, diện tích: 652,84 ha; hiện nay, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu qua 
Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia về nhà thầu tư vấn đánh giá hiện trạng rừng. 

- Triển khai công tác kiểm tra, đánh giá, xác nhận nguồn gốc xuất xứ làm cơ 
sở cho việc cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ Sâm 
Ngọc Linh, theo Công văn số 3199/UBND-KTN ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc bảo tồn và phát triển giống cây Sâm Ngọc Linh trong nhân dân 
tại huyện Nam Trà My; Tron năm đã có 640 hộ đăng ký/1.888.067 cây Sâm Ngọc 
Linh, đến nay đã thực hiện kiểm tra, xác nhận được 12 nhóm hộ/153 hộ, diện tích: 
165,09 ha; số lượng Sâm Ngọc Linh được xác nhận: 257.381 cây.

Nhìn chung, trong năm 2020, 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 
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kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 theo Nghị quyết HĐND huyện 
đã đề ra.

So với chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đề ra năm 2020 
kết quả cụ thể thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 như sau:

TT Chỉ tiêu Đơn vị Chỉ tiêu 
HĐND

Thực 
hiện

Kết 
quả

1 Tổng sản lượng lương thực 
cây có hạt Tấn 5.500 5.365 Xấp xỉ

2 Thu ngân sách NN trên địa bàn % 10 20,24 Vượt

Trồng mới, phục hồi rừng Ha 2.500-3.000 2.400 Xấp xỉ

- Trồng quế Ha 1.500 2.003 Vượt3

- Khác (giổi, sao đen) Ha 1.000-1.500 397 chưa 
đạt

4 Tỷ lệ che phủ rừng % 59,5 59,64 Vượt

5 Gieo ươm và trồng dược liệu Ha 70 67,17 chưa 
đạt

Trồng mới Sâm Ngọc Linh Cây 100.000 336.736 Vượt
6

Nhà nước hỗ trợ 5.000-10.000 28.870 Vượt

7 Xây dựng mới và nhân rộng 
mô hình

Mô 
hình 10 42 Vượt

8 Sản phẩm tham gia OCOP 
đạt 3 sao trở lên

Sản 
phẩm 05 07 Vượt

9 Tổng đàn gia súc Con 13.000 9.635 chưa 
đạt

Xã Trà Mai về đích NTM
Đã 

công 
nhận

Đạt

10
Không còn xã đạt dưới 8 
tiêu chí

TB trên 
10 tiêu 

chí
Đạt

11 Sắp xết dân cư hoàn thành Đạt
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chỉ tiêu tỉnh giao

12 Bê tông nông thôn Km 15 4,859 chưa 
đạt

13 Số hộ sử dụng điện lưới 
quốc gia % 65 65,2 Vượt

Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh 
hoạt hợp vệ sinh % 75 71 Xấp xỉ 

14
Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp 
vệ sinh % 65 65,5 Vượt

15 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ‰ 12 16,15 chưa 
đạt

16 Tỷ lệ suy dinh dưới dưới 5 
tuổi % 18 18,77 chưa 

đạt

Sửa chữa nâng cấp trạm y tế 02-03 3 Đạt
17 Trạm y tế đạt tiêu chí quốc 

gia 01 01 Đạt

Trung tâm VH-TT xã Xã 02 03 Vượt

Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn Nhà 02 04 Vượt18
Khu dân cư có nhà sinh hoạt 
cộng đồng % 40 34,78 chưa 

đạt

19 Thu hút khách du lịch Lược 50.000 30.000 chưa 
đạt

Tỷ lệ học sinh ra lớp % 95 98 Đạt
20

Trường đạt chuẩn quốc gia Trường 02-03 5 Đạt

Số Lao động có việc làm 
tăng thêm L.động 400 485 Vượt

21
Trong đó: Số người đi làm 
việc ở nước ngoài L.động 25 16 chưa 

đạt

22 Đào tạo nghề Lao 
động 600 565 chưa 

đạt
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- Nông nghiệp 450 189 chưa 
đạt

- Phi Nông nghiệp 150 376 Vượt

Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 33,20 34,36 Vượt

Giảm hộ nghèo Hộ 335-375 375 Đạt
23

Giảm hộ cận nghèo Hộ 07 05 chưa 
đạt

Tuyển quân % 100 100 Đạt
24 Lực lượng dân quân chất 

lượng cao % 100 100 Đạt

Phần 3
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2021

Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng 
bộ lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025); Chương trình hành động của Huyện ủy về 
thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát 
triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại 
vùng Tây Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, đòi hỏi các ngành, các cấp 
tập trung cao độ, phối kết hợp đồng bộ, chặt chẽ, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng 
tạo, tạo nên sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế 
- xã hội, quốc phòng – an ninh theo kế hoạch đã đề ra. UBND huyện xác định 
nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo, điều hành trên một số lĩnh vực trọng tâm 
như sau:

I. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Nhiệm vụ
Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng 

bộ lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025); Chương trình hành động của Huyện ủy về 
thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát 
triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại 
vùng Tây Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ của năm 2021 là 
huy động tổng thể các nguồn lực để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh 
và bền vững; tổ chức thực hiện việc quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư ở các vùng 
có nguy cơ sạt lở, gắn với Đề án Nông thôn mới của các xã; tiếp tục cải thiện môi 
trường đầu tư, môi trường kinh doanh; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành 
chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã 
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hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố 
quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu:
2.1. Nhóm chỉ tiêu kinh tế:
- Tổng giá trị sản xuất tăng 10% so với năm 2020.
- Tổng sản lượng lương thực cây có hạt: 5.507 tấn;
- Phấn đấu thu NSNN trên địa bàn tăng 10% trở lên so với KH tỉnh giao.
- Trồng rừng: 1.500 ha, trong đó quế: 1.000 ha; cây lâm nghiệp khác: 500ha.
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%.
- Trồng dược liệu: 70 ha. Trong đó: Sâm Ngọc Linh: 20 ha; các loại dược 

liệu khác: 50 ha.
- Xây dựng nhân rộng mô hình giảm nghèo: 10 mô hình (chăn nuôi bò, dê, 

heo đen; trồng cây dược liệu,...). Phát triển trồng cây ăn quả: 20-25ha.
- Có từ 10 sản phẩm tham gia thi OCOP cấp tỉnh.
- Tổng đàn gia súc: 11.000 con.
- Thực hiện sắp xếp ổn định dân cư đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.
- Phấn đấu đến năm 2021, tiếp tục duy trì và củng cố xã Trà Mai đạt chuẩn 

nông thôn mới; các xã còn lại phấn đấu đạt 12 tiêu chí trở lên; Khu dân cư thôn 4 
xã Trà Nam và Khu dân cư thôn 1 xã Trà Don đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu.

- Bê tông hóa giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của 
HĐND huyện: 15km. 

- Số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 75%.
- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 75%; Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí 

hợp vệ sinh 67%.
2.2. Nhóm chỉ tiêu về xã hội:
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,5%.
- Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 1.695 người; Số người tham 

gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 345 người; Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 
1.205 người.

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt 400 lao động (đào tạo nghề nông 
nghiệp: 250 động, đào tạo nghề phi nông nghiệp: 150 lao động); nâng tỷ lệ lao 
động qua đào tạo đạt 34,9%; tạo việc làm mới cho 400 lao động/năm; trong đó có 
30 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%, tương ứng với số hộ nghèo giảm 325 hộ.
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- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 12‰. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em 
dưới 5 tuổi xuống dưới 18%. 02 trạm ý tế đạt tiêu chí quốc gia.

- 02 trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia.
- Có từ 02 Trung tâm VH – TT xã, 02 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; 40% số 

khu dân cư có nhà sinh hoạt cộng đồng.
- Thu hút từ 50.000 khách du lịch trở lên. 
- Giữ vững và duy trì số xã hoàn thành chương trình phổ cập THCS, phổ cập 

Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và chống mù chữ, phổ cập Mầm non cho trẻ 05 
tuổi, trong đó: tỷ lệ học sinh 5 tuổi học mầm non đạt 100%, tỷ lệ học sinh 6 tuổi 
vào lớp 01 đạt 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiêu học vào lớp 6 đạt 
98%; xây dựng 03 trường đạt chuẩn quốc gia.

2.3. Nhóm về an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền:
- Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; xây dựng lực lượng dân quân chất 

lượng cao đạt 100% chỉ tiêu.
- Hoàn thành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).
II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH
1. Trên lĩnh vực kinh tế:
Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tập trung chỉ đạo, điều hành 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế, 
đảm bảo an sinh xã hội, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã 
hội, quốc phòng và an ninh mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

1.1. Về công tác quản lý quy hoạch - kế hoạch
Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội năm 2021 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tạo 
sự đồng bộ, thống nhất để chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chỉ đạo thực hiện có hiệu 
quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững kế hoạch năm 2021; Triển khai 
kế hoạch thực hiện việc quy hoạch, sắp xếp, ổn đinh dân cư gắn với xây dựng nông 
thôn mới, phấn đấu năm 2021 thực hiện sắp xếp khu dân cư đảm bảo hoàn thành 
chỉ tiêu tỉnh giao, nhất là thực hiện sắp xếp ổn định dân cư ở những khu vực có 
nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

 Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xử lý và lập lại trật tự xây dựng 
trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phối hợp 
kiểm tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm 
đất đai, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo định hướng phát triển kinh tế - xã 
hội của huyện; giảm tỷ trọng nông – lâm nghiệp; tăng tỷ trọng thương mại – dịch 
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vụ và tỷ trọng công nghiệp – xây dựng trong tổng giá trị sản xuất, tốc độ tăng 
trưởng kinh tế (giá trị sản xuất) tăng ít nhất 10%.

1.2. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất nông, lâm 
nghiệp gắn với việc thực hiện chương trình nông thôn mới:

Tập trung đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ đối với những nơi phù hợp điều 
kiện thời tiết, đất đai; đưa một số loại giống mới cho năng suất cao, phù hợp với 
địa phương vào sản xuất; khuyến khích người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng xuất cây trồng; phát 
triển và khai thác có hiệu quả hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ, đảm bảo ổn định nước 
tưới phục vụ sản xuất; đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các công trình nước sinh hoạt 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; phấn đấu tổng sản lượng lương thực cây 
có hạt đạt 5.507 tấn. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng ít nhất là 10 mô hình giảm 
nghèo có hiệu quả kinh tế cao; trồng và phát triển 20-25ha cây ăn quả.

Tiến hành quy hoạch, tổ chức lại các cơ sở chăn nuôi, nơi giết mổ gắn với 
kiểm soát chặt chẽ thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển chăn nuôi theo 
hướng tập trung, với các giống bò, heo đen, dê bản địa, đi đôi với làm chuồng trại, 
trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc, tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch. Phấn đấu 
tổng đàn gia súc đạt 11.000 con.

Đẩy mạnh việc giao khoán rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, giao đất, giao rừng 
cho các hộ dân chăm sóc bảo vệ; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 
75/2015/NĐ-CP của Chính phủ; kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác, chặt 
phá rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Vận động nhân dân trồng mới 
và phục hồi 1.500 ha rừng (trồng tập trung và phân tán), trong đó trồng quế 1.000 
ha; nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 60%. Vận động nhân dân gieo ươm và trồng các 
loại cây dược liệu 70 ha, trong đó: trồng mới 20 ha cây sâm Ngọc Linh; cây dược 
liệu khác (như: sâm nam, sa nhân, chè dây, đinh lăng, giảo cảo lam, đương quy…) 
là 50ha.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn 
mới, Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP), có ít 
nhất 10 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 03 sao trở lên; thực hiện có hiệu quả chương 
trình liên kết chuỗi giá trị.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 về Quy 
định cho thuê môi trường rừng để trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ và kinh 
doanh du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; tổ chức đo đạc, phân lô, đánh 
giá hiện trạng rừng phục vụ giao khoán bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng 
trồng sâm Ngọc Linh đối với hộ gia đình và nhóm hộ gia đình; phối hợp với các cơ 
quan liên quan của tỉnh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức đầu tư trồng 
sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện. Chú trọng tạo nguồn giống sâm Ngọc Linh 
chất lượng; đồng thời, xúc tiến thành lập Hội Sản xuất kinh doanh Sâm Ngọc Linh. 
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 29/01/2015 
của HĐND huyện về phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển Sâm Ngọc Linh 
(Sâm Việt Nam), 
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Nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai. Hoàn chỉnh hệ thống cơ 
sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi cụm dân cư đáp ứng yêu cầu phòng chống mưa lũ 
tạo điều kiện sống an toàn cho nhân dân khi có bão lũ xảy ra.  

1.3. Tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp - dịch vụ - 
thương mại, giao thông:

- Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư 
trên các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tạo môi trường thu hút đầu tư trên lĩnh vực 
này một cách thiết thực, hiệu quả, từng bước hình thành khu thương mại tại trung 
tâm huyện, tạo điều kiện giao thương hàng hóa, phát triển hạ tầng dịch vụ đa dạng 
hóa; nâng cao giá trị sử dụng của sản phẩm nông lâm nghiệp thông qua sản xuất 
chế biến, đặc biệt là chế biến cây dược liệu, Sâm Ngọc Linh và khảo sát, xác định 
vị trí, địa điểm để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản 
phẩm từ Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư vào cụm công 
nghiệp Trà Mai- Trà Don; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch xúc tiến du lịch huyện 
Nam Trà My giai đoạn 2020-2025; thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tỉnh 
và ngoài tỉnh đi thực tế khảo sát thí điểm du lịch trên địa bàn huyện, kết hợp quảng 
bá về các các sản phẩm truyền thống tại địa phương và tuyên truyền, quảng bá về 
cây Sâm Ngọc Linh.

- Phối hợp với ngành điện triển khai cấp điện huyện Nam Trà My giai đoạn 
2, phối hợp với Sở công thương triển thực hiện dự án Cấp điện nông thôn tỉnh 
Quảng Nam, phấn đấu tỷ lệ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 75%.

- Tổ chức thành công Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 4, năm 2021; Tiếp tục 
phát huy và duy trì Phiên chợ sâm Ngọc Linh từ ngày 01 – 03 hằng tháng và hướng 
đến phiên chợ trở thành nét văn hóa đặc trưng và là sản phẩm du lịch của huyện.

- Triển khai thực hiện tốt 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 theo Nghị 
quyết 55/NQ-HHDND Tỉnh, Quyết định số 724/QĐ-UBND, ngày 24/5/2019 của 
UBND huyện, phấn đấu hoàn thành 15km đường bê tông nông thôn theo chỉ tiêu 
theo kế hoạch để ra.

1.4. Quản lý Tài chính – Ngân sách đúng luật định:
Tăng cường quản lý Tài chính - Ngân sách theo đúng Luật ngân sách Nhà 

nước và cơ chế quản lý, điều hành ngân sách theo quy định. Chú trọng đào tạo, bồi 
dưỡng kế toán ngân sách xã, kế toán các đơn vị; kịp thời thay đổi cán bộ kế toán 
không đủ trình độ, không hoàn thành nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra 
tài chính để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời các sai sót. 

Tăng cường các nguồn thu, quản lý thu đúng, thu đủ các khoản thu ngân sách, 
phấn đấu tăng nguồn thu trên địa bàn huyện từ 10% trở lên so với năm 2020. 
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Thường xuyên kiểm tra và quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, kiên 
quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, chay ỳ và gian lận trong thương mại.

Tăng cường kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa, các tổ chức, doanh nghiệp và 
nâng cao hiệu quả đầu tư các nguồn vốn của nhà nước trên địa bàn huyện.

 1.5. Tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, từng 
bước thay đổi diện mạo nông thôn miền núi:

Tích cực làm việc với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh để 
bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển; chủ động bố trí lồng ghép các nguồn lực 
đầu tư để hoàn thành các công trình trọng điểm, tập trung triển khai thực hiện có 
hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện như: Đề án 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021 -2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc 
Hội, Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ; Nghị quyết số 05 -
NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Nghị quyết số 12/2017/NQ-
HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phát triển kinh tế - xã hội 
miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình 229 và các chương trình chính 
sách dân tộc và miền núi; chương trình hỗ trợ giáo dục miền núi…; đẩy nhanh tiến 
độ đầu tư xây dựng công trình nhà sinh hoạt văn hóa các dân tộc thiểu số, trụ sở 
làm việc UBND xã Trà Tập; Khu tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh; các tuyến đường 
vùng sâm; đường Trà My - Phước Thành; đầu tư xây dựng đường giao thông nông 
thôn trên địa bàn huyện. 

Huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực Trung tâm hành 
chính huyện, ngang tầm đô thị loại V, từng bước hình thành nên thị trấn; đầu tư 
phát triển cơ sở hạ tầng khu dân cư Trà Tập, mở rộng việc phát triển dân cư.  

Phối hợp đồng bộ, thực hiện đảm bảo các thủ tục hồ sơ liên quan đến thu hồi 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các công trình; giải quyết tốt việc 
bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công các công trình, đảm bảo bàn giao mặt 
bằng sạch cho đơn vị thi công.

Tăng cường năng lực quản lý đầu tư xây dựng theo phân cấp, tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát từ khâu khảo sát, lập dự án, thiết kế đến thi công. Chỉ 
đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án được giao kế hoạch vốn; định kỳ hàng 
quý tiến hành rà soát tiến độ triển khai và thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn, 
phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt trên 100% kế hoạch; kiểm tra, rà soát, đánh giá chất 
lượng, hiệu quả các dự án, công trình đã đầu tư trong các năm qua trên địa bàn 
huyện để có biện pháp khắc phục trong thời gian đến.

1.6. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường:
Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và hoàn thành việc lập  lập 

quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Tăng cường đổi mới công tác quản lý về 
tài nguyên 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 nhân 
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dân trên địa bàn; xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp lấn chiếm đất đai, làm nhà 
trái phép. Xây dựng đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai 
đoạn 2021-2025 trình thông qua HĐND huyện để làm cơ sở triển khai thực hiện 
theo đúng tiến độ kế hoạch đề án được phê duyệt. 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; Tổ chức thu gom và 
xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử 
lý nghiêm các cá nhân, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh gây ảnh hưởng đến môi 
trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn tổ chức truy quét, đẩy đuổi 
các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép ra khỏi địa bàn.

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản theo 
Chương trình số 19-CTr/HU, ngày 21/12/2016 của Huyện ủy về thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 (Khóa XXI) về Công tác quản lý, bảo vệ rừng và 
tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và Chỉ thị số 13-
CT/HU, ngày 28/7/2017 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác 
quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. Gắn với điều 
tra, kiểm kê rừng, hoàn thành việc cắm mốc ranh giới và cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho người dân. Thực hiện nghiêm các quy định của 
pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản; tăng cường công tác 
phối hợp giữa các địa phương, giữa địa phương với các ngành chức năng và giữa 
các ngành chức năng với nhau trong quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng 
sản, nhất là khu vực giáp ranh giữa huyện bạn, tỉnh bạn.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống 
nhân dân:

2.1. Về giáo dục - đào tạo:
Tiếp tục triển khai thực hiện C hương trình hành động số 27-CTr/HU ngày 

13/7/2017 của Huyện ủy Nam Trà My về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, 
ngày 25/04/2017 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ VII, khóa XXI về đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 
2025; xây dựng Đề ánphát triển giáo dục huyện Nam Trà My; tổ chức sắp xếp bố 
trí hệ thống trường lớp theo hướng tinh gọn; tinh giản đội ngũ cán bộ, giáo viên, 
nhân viên phù hợp, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực theo đúng tinh thần Nghị quyết 
số:19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ VI  Ban chấp hành Trung ương 
Khóa XII.

Tăng cường nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục - đào tạo; Giữ vững 
và duy trì số xã hoàn thành chương trình phổ cập THCS, phổ cập Tiểu học đúng độ 
tuổi mức độ 2 và chống mù chữ, phổ cập Mầm non cho trẻ 05 tuổi, trong đó: tỷ lệ 
học sinh 5 tuổi học mầm non đạt 100%, tỷ lệ học sinh 6 tuổi vào lớp 01 đạt 100%, 
tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiêu học vào lớp 6 đạt 98%; xây dựng 03 
trường đạt chuẩn quốc gia, chú trọng công tác huy động học sinh ra lớp đảm bảo 
chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục 
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hướng nghiệp và dạy nghề, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng; đẩy mạnh công tác xã 
hội hoá giáo dục; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học.

2.2. Về chăm sóc sức khoẻ nhân dân:
Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 

theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp; Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh cho nhân dân; tạo cơ hội để mọi người được cung cấp các dịch vụ y tế và có 
điều kiện tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng cao; tập trung chỉ đạo 
công tác quản lý và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân; tích cực triển khai 
phòng chống dịch bệnh, kịp thời phát hiện ngăn chặn có hiệu quả, không để phát 
sinh thành dịch; Phấn đấu giảm dưới 18% số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; 
tăng cường công tác tuyên truyền vận động sử dụng các biện pháp tránh thai, giảm 
tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 12‰. Tập trung các nguồn lực để sửa chữa, 
nâng cấp trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia, trong năm xây dựng ít nhất 02 trạm y tế xã 
đạt tiêu chí quốc gia.

Tăng cường các biện pháp về an toàn thực phẩm, thực hiện tốt Chương trình 
hành động số 21-CTr/HU ngày 30/7/2012 của Huyện uỷ Nam Trà My về thực hiện 
Chỉ thị số: 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của 
Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; phát động phong trào 
vệ sinh, phòng bệnh và thể dục thể thao. Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ 
cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở.

2.3. Về văn hoá - thể thao, truyền thanh – truyền hình:
Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 46-CTr/HU, ngày 29/9/2014 

của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (Khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Đề án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa 
các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến 
năm 2030 của HĐND huyện (Khóa X). Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng 
hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các lễ hội; các hoạt động thông tin, tuyên truyền; kịp 
thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phản bác thông tin sai lệch. 

Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao nhân các ngày lễ, 
Tết, đảm bảo tiết kiệm; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa 
bàn huyện, gắn với chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới”. Tập trung chỉ đạo xây dựng làng văn hóa truyền thống 
các dân tộc Cadong, Xơ đăng, M’hnong. Hỗ trợ đầu tư xây dựng 02 Trung tâm 
Văn hóa Thể thao xã, 02 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; 40% số khu dân cư có nhà 
sinh hoạt cộng đồng. Tăng cường công tác xúc tiến du lịch, phán đấu thu hút 
50.000 lượt khách du lịch trở lên. Tổ chức thành công Lễ hội sâm Ngọc Linh lần 4 
năm 2020.

Thực hiện tốt Chương trình hành động số 20-CTr/HU ngày 30/7/2012 của 
Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính 
trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể 
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thao đến năm 2020; tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp huyện, cấp xã 
năm 2021.   

2.4. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách đối với 
người có công, đảm bảo an sinh xã hội:

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số: 25-
CTr/HU ngày 20/10/2012 của Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW 
ngày 01/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI) “Một số vấn đề chính sách 
xã hội giai đoạn 2012-2020”, trong đó chú trọng các giải pháp cơ bản sau:

Tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thực 
hiện tốt các chính sách ưu đãi trong giáo dục, học nghề, đào tạo giải quyết việc 
làm, vay vốn để phát triển sản xuất; thực hiện việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt 
sĩ đưa vào nghĩa trang huyện. 

Tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất, 
chăn nuôi, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh buôn bán, dịch vụ, đồng 
thời mở rộng thêm việc tiêu thụ sản phẩm của người nông dân; làm tốt công tác 
nghiên cứu thị trường, rà soát nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động trên 
địa bàn, đảm bảo khi ra trường sẽ có việc làm phù hợp với yêu cầu của thị trường 
lao động và phù hợp với điều kiện lao động địa phương. 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi lao động trên địa 
bàn xã tham gia học nghề và đi lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh theo Nghị 
quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND Tỉnh, Quyết định 
3577/QĐ-UBND của UBND tỉnh để có nguồn thu nhập thường xuyên đảm bảo 
cuộc sống.

Tích cực chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chính 
sách khuyến khích giảm nghèo theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND 
tỉnh và Quyết định 2813/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND 
ngày 05/8/2016 của HĐND huyện; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 5%.

Thực hiện Luật bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả, triệt 
để khai thác tối đa nguồn thu các Quỹ bảo hiểm y tế, quỹ thất nghiệp, nhất là từ các 
Công ty, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyên. Đảm bảo 100% số lao động tại 
các cơ quan, ban, ngành, cán bộ công chức cấp xã tham gia đóng nộp Quỹ bảo 
hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; 100% người dân thuộc hộ nghèo đồng bào 
dân tộc thiểu số có thẻ Bảo hiểm Y tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 
các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, kiểm tra, rà soát bổ 
sung, đối tượng được thụ hưởng các chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định số 
136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã 
hội. Đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khó khăn 
đột xuất để họ vươn lên trong cuộc sống. Vận động các tổ chức từ thiện xã hội, cá 
nhân, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn huyện nhận hỗ trợ, nuôi dưỡng những 
người không may rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, làm giảm bớt gánh nặng 
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cho xã hội, gánh nặng cho gia đình. Qua đó, làm tốt công tác xã hội hóa về trợ giúp 
các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện.

3. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn 
xã hội

Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang, phong 
trào vì an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm; 
Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 86-KL/TW ngày 05/11/2010 về tằng 
cường lãnh đạo công tác đảm bảo ANQG trong tình hình mới; Nghị quyết 28-
NQ/TW về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 
29/25/7/2018 chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết 09/CP, 
Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; Chương trình hành động số: 09-
CTr/HU ngày 29/4/2011 của Huyện uỷ về thực hiện Chỉ thị số: 48-CT/TW ngày 
22/10/2010 của Bộ Chính trị; tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, 
gian lận thương mại, quản lý lâm – khoáng sản, quản lý  bảo vệ rừng, giữ vững an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào, già 
làng, trưởng bản, kịp thời ngăn chặn tệ nạn xã hội, ngăn chặn mọi âm mưu phá 
hoại của các thế lực thù địch; tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ các tuyến, 
vùng giáp ranh với huyện bạn, tỉnh bạn. Cũng cố, xây dựng lực lượng công an 
Chính quy ở các xã đảm bảo hoạt động hiệu quả; phấn đấu giải phóng mặt bàng, 
bàn giao xây dựng 05 trụ sở làm việc công an xã; triển khai hoàn thành việc điều 
tra xây dựng dữ liệu dân cư theo đề án của Bộ Công an và thực hiện đề án cấp thẻ 
căn cước công dân có gắn chíp điện tử theo đúng lộ trình đề ra.

Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, nâng cao cảnh giác, 
kiên quyết chống và làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” 
của các thế lực thù địch; kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng, củng cố quốc 
phòng, khu vực phòng thủ vững mạnh; xây dựng củng cố lực lượng dân quân tự vệ 
với chất lượng cao, dự bị động viên đảm bảo số lượng và chất lượng; thực hiện tốt 
chính sách hậu phương quân đội, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; xây dựng lực 
lượng dân quân tự vệ chất lượng cao đạt 100% chỉ tiêu.  

4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn với củng cố xây dựng 
chính quyền cơ sở:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh; tổ chức giải quyết kịp thời 
các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Hoàn thành cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026)..

Nâng cao chất lượng trong thực thi công vụ, thực hiện nghiêm quy chế làm 
việc của từng cơ quan, đơn vị; hạn chế hội, họp, thay vào đó là sử dụng văn bản 
chỉ đạo điều hành, chỉ tổ chức các cuộc họp khi thật sự cần thiết và phải chuẩn bị 
chu đáo các nội dung. Tăng cường và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-
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UBND ngày 30/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện; tích cực phân cấp và gắn 
trách nhiệm, đề cao vai trò tham mưu của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đối với 
Thường trực HĐND, UBND huyện trong quá trình chỉ đạo và điều hành các nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp 
pháp lý cho các đối tượng xã hội; Nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, nhất là 
trong lĩnh vực tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản; tổ chức tốt công tác 
tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, làm tốt công tác hoà 
giải ở cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

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 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.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 2275/KH-UBND ngày 
07/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 
của Chính phủ và Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện 
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 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 thống tổ chức và quản lý, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 
năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của UBND huyện Nam Trà My./.

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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