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BÁO CÁO 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 

phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2022 

 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn xã, UBND xã báo cáo đánh giá tình 

hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 

2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như sau: 

I. Ưu điểm và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022:  

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây 

dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch của UBND xã  

Căn cứ vào Chương trình công tác của UBND huyện, Đảng ủy và Nghị quyết 

của HĐND xã. Tập thể CBCC UBND xã đã ban hành Chương trình công tác năm 

2022 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh. Bên cạnh 

đó, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã bằng các kế hoạch, chương 

trình thực hiện. Ngoài ra, để đảm bảo triển khai hiệu quả chương trình công tác đã 

đề ra, 6 tháng đầu năm 2022 UBND xã đã ban hành 844 văn bản các loại1, tiếp 

nhận và xử lý 1.415 văn bản đến các loại, chuyển các ban ngành chức năng của xã 

tham mưu báo cáo các văn bản cấp trên giao đúng thời gian, tham gia các cuộc 

họp, hội nghị đầy đủ do UBND huyện chủ trì và các cuộc họp, Hội nghị do Đảng 

ủy xã tổ chức qua đó kịp thời báo cáo các nội dung công việc mà UBND xã đã và 

đang triển khai, các khó khắn vướng mắc để có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

Công tác theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND 

huyện, Đảng ủy xã và lãnh đạo UBND xã được chú trọng, qua đó hiệu quả công 

việc ngày càng được nâng lên. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 

động cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã chấp hành tốt các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy định của địa phương. 

 Công tác phối hợp trong thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022 được 

đồng bộ, hiệu quả, các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế . An ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội được đảm bảo. An ninh tôn giáo, nông thôn được giữ vững. 

2. Công tác thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 

tháng đầu năm 2022 

Tập thể lãnh đạo UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành của xã, BQL 

các thôn và phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội xã thực hiện các 

chương trình, nghị quyết của Đảng, HĐND xã, kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán 

ngân sách năm 2022 của UBND huyện, HĐND xã giao; kết quả 6 tháng đầu năm 

cụ thể như sau: 

                   
1 Quyết định 172, báo cáo 196, công văn 191, Công văn khác 34, tờ trình 27, thông báo 63, kế hoạch 79, chương 

trình 27; danh sách: 34; hướng dẫn: 01. 
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2.1. Về lĩnh vực kinh tế 

a. Nông,lâm, thủy sản 

Tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm đạt 318,25 tấn (đạt 38% 

kế hoạch HĐND xã giao cả năm), riêng thóc 318,25 tấn. 

Dân số trung bình ước thực hiện 6 tháng đầu năm 4.672 người. Tỷ lệ tăng 

dân số 2,7%.  

Nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện đến thời điểm 

30/6/2022 là: 1.893,58 ha, đạt 95% so với KH,  trong đó: Diện tích cây hằng năm 

là 553,21 ha, đạt 93% KH (trong đó: cây lương thực 149,51 ha đạt 90 % so với 

KH, cây chất bột có củ 390,20 ha đạt 100 % so với KH; cây thực phẩm 13,5 ha đạt 

35% so với KH); diện tích cây lâu năm 1.327.37 ha, đạt 96 % so với KH (trong đó: 

diện tích cây cà phê là 952.67 ha đạt 100% so với KH; cây cao su 281ha đạt 100% 

so với KH; cây tiêu 5,7 ha đạt 100% so với KH; cây ăn quả 61 ha đạt 85%; cây 

mac ca 14 ha đạt 28% so với KH; cây dược liệu 13 ha đạt 42%). 

Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tích cực lao động sản xuất phát 

triển kinh tế gia đình. Hướng dẫn nhân dân phòng, chống các loại sâu bệnh hại trên 

cây trồng; tiếp tục triển khai cho các thôn rà soát diện tích trồng mới các loại cây 

trồng năm 2022. 

  Phối hợp với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tổ chức “ Hội thảo, tập huấn về 

phát triển cây Mắc ca” trên địa bàn xã thu hút hơn 50 người tham gia. 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu 

trên địa bàn xã Đăk Long giai đoạn 2022-20252. 

Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã luôn được quan tâm triển 

khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí đăng ký đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2022. Đến nay xã đạt 13 tiêu chí3 về xây dựng nông thôn mới. 

Quản lý chặt chẽ diện tích đất rừng và diện tích đã giao các hộ chăm sóc, 

bảo vệ. Chỉ đạo các thôn có diện tích đất rừng giao khoán bảo vệ tiến hành thành 

lập các Tổ quần chúng luân phiên tuần tra bảo vệ rừng. 

Từ đầu năm đến nay đã tổ chức tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy 

chữa cháy rừng 18 lượt tại các tiểu khu thuộc thôn Kon Teo Đăk Lấp và diện tích 

rừng do xã quản lý. 

 UBND xã Đăk Long đã họp dân thông tin về kế hoạch hỗ trợ trồng rừng 

năm 2022. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ dân  tham  gia thực hiện và 

đăng ký cụ thể như sau: tổng số hộ tham gia ký bản cam kết và đăng ký trồng rừng 

                   
2 Tổng số hộ tham gia: 10 hộ: A sao:1000m2, A Ải: 1000m2, A Kim: 2000m2, A Dương: 2000m2, A Tho: 2000m2, 

A Hluh: 2000m2, A Xinh: 2000m2, A Bái: 2000m2, A Đrun: 1500m2, Y Gái: 1000m2.Tổng diện tích: 6500m2Tổng 

số lượng cây : 274 câyXoài: 35, mít: 41, Cam:31, Bơ: 17, chôm chôm:33, Vải:56, nhãn: 40, sầu riêng:21.Công tác 

triển khai thực hiện: Các hộ đã hoàn thành việc đào hố, bón phân lót, dọn vườn phát quang, một số hộ đã rào vườn 

chuẩn bị cho việc xuống giống. UBND xã đã tiến hành cấp giống cho các hộ đăng ký tham gia kế hoạch trồng vườn 

kiểu mẫu để triển khai xuống giống kịp tiến độ, đúng thời gian. 
 

3 Các tiêu chí đạt chuẩn bao gồm 13 tiêu chí như sau: Tiêu chí số 2 về giao thông; Tiêu chí số 3 về thủy lợi;Tiêu chí 

số 4 về điện; Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất -văn hóa; Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng –thương mại nông thôn; Tiêu 

chí số 8 về Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 12 về Cơ cấu –lao động; Tiêu chí số 15 về Y tế; Tiêu chí số 16 về 

Văn Hóa; Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 

luật; Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh; Tiêu chí số 14 về Giáo dục. 
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mới năm 2022 trên địa bàn xã là: 32hộ/50 ha  tiểu khu 334,321. Hiện nay phối hợp 

đơn vị tư vấn hoàn thành việc đo đạc diện tích trồng rừng, có 32 hộ với 50 ha đủ 

điểu kiện trồng rừng; Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế trồng rừng, trình UBND huyện  

thẩm định theo thời hạn quy định; Ngoài ra đã hướng dẫn, đôn đốc các hộ tiến 

hành phát quang, đào hố trên diện tích trồng rừng. 

 Khắc phục các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương, giao thông nông 

thôn, cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng: Chỉ đạo người dân trong thôn, đặc biệt là tổ 

điều tiết nước tại các công trình thủy lợi trên địa bàn các thôn thường xuyên thăm 

đồng kết hợp với kiểm tra hạ tầng kênh mương thủy lợi, kịp thời phát hiện những 

hư hỏng để báo về UBND xã chỉ đạo khắc phục4, từ đầu năm đến nay không có sự 

cố nào. Hệ thống kênh mương thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu của 

người dân phục vụ sản xuất. 

Tuyên truyền, vận động nhân dân chăn nuôi, chăn thả gia súc hợp lý, tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển gà 

thả vườn trên địa bàn xã.Tổng đàn gia súc hiện nay trên địa bàn xã là 11.082 con 

đạt 65% so với KH xã giao.5 

Phối hợp với BQL các thôn triển khai phun thuốc khử trùng, tiêu độc6. Tiếp 

tục thực hiện các biện pháp phòng tránh đói rét cho gia súc, gia cầm. Tính tới thời 

điểm hiện nay trên địa bàn xã không có dịch. 

Tuyên truyền, vận động người dân tận dụng diện tích ao hồ nuôi trồng thủy 

sản; đồng thời đánh bắt thủy sản tự nhiên tại lòng sông Đăk Pờ xy và các khe suối 

nhằm cải thiện bữa ăn và tăng thu nhập. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa 

bàn hiện nay là 7 ha nằm rải rác tại các thôn với tổng sản lượng khai thác 6 tháng 

đầu năm là 84,5 ha7. 

b. Công nghiệp xây dựng: 

Trên địa bàn 02  nhà máy thủy điện đã đi vào hoạt động ( nhà máy thủy điện  

Đăk Pxi 5 thuộc Công ty Đức Thành Gia Lai; nhà máy thủy điện Đăk pxi 6). Các 

cơ sở tiểu thủ công nghiệp của xã chủ yếu là các điểm sửa chữa xe gắn máy với 

quy mô nhỏ, chủ yếu phục vụ các hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Từ đầu năm đến nay, UBND xã Đăk Long chưa làm chủ đầu tư các công 

trình xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng nào trên địa bàn, trên địa bàn xã đang triển 

khai đầu tư 01 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn Tại thôn Tua Team do Chi 

Cục nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Kon Tum triển khai. 

Công tác lập quy hoạch nông thôn: Hiện tại UBND xã Đăk Long đã trình 

đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.  

Về công tác quản lý quy hoạch và xây dựng: Thường xuyên cử công chức 

chuyên môn bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp xây dựng lấn 

                   
4 Đói với đập Đăk Rem:Tổ chức huy động nguồn lựccủa nhân dân (ngày công+chi phí hỗ trợ tiền dầumáy  múc) nạo 

vét xong phần đất,đá bồi đắpở khu vực đầu đập dâng.Khắc phục tình trạng đất đá có nguy cơ lấp cống dẫn nước.-

Đối với tuyến kênh mương đã chỉ đạoBQL thôn  huy động 21hộ dân có sử dụng nguồn nướctừ công trình thực hiện 

ra quân nạo vét, khắc phục các điểm bịhư hỏng và phát quangdọc thuyến kênh mương, đảm bảo cấp nước tưới cho 

vụ mùa. 
5 Tổng 11.082 con bao gồm: Trâu:46 con; bò: 394 con; heo: 340 con; dê: 217 con; gia súc, gia cầm: 10.085 con. 
6 Tổng số thuốc khử trùng, tiêu độc: 30 lít. 
7 Tổng sản lượng 6 tháng đầu năm ước đạt 84,5 tấn trong đó sản lượng nuôi trồng: 64 tấn; sản lượng khai thác tự 

nhiên: 20,5 tấn. 
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chiếm hành lang ATĐB, xây nhà ở trên đất nông nghiệp, chuyển đội đất trồng lúa 

trái quy định, xây dựng trên đất công và các hành vi vi phạm khác để có biên 

pháp ngăn chặn, báo cáo và tham mưu UBND xã xử lý theo quy định của pháp 

luật (Từ đầu năm đến nay xây dựng mới 03 nhà; phát sinh 02 vụ vi phạm xây 

dựng hành lang ATĐB tỉnh lộ 677 là hộ ông Hồ Ngọc Vĩnh và ông Phạm Ngọc 

Hùng tại thôn Tua Team, Sau khi lập biên bản và mời làm việc, đến nay 02 hộ đã 

chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm). 

c. Thương mại dịch vụ: 

Tổng số cơ sở kinh doanh trên điạ bàn xã: 36 cơ sở, tổng mức hàng hóa bán 

lẻ từ đầu năm đến nay khoảng 600.000.000 triệu đồng (do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid 19). 

Thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại các thôn 

đảm bảo vệ sinh ATTP, mua bán hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.  

UBND xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đồng thời thành lập 

đoàn kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn 

thực phẩm, đặc biệt trong khâu bảo quản, chế biến và kinh doanh các mặt hàng 

lương thực, thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát8…Tình hình thị trường ổn định, 

hàng hóa được bán đúng giá niêm yết. 

d. Thu, chi ngân sách: 

Tổng thu ngân sách xã đến 31/5/2022 là:  2.018.332.638 đồng, đạt 47,98% 

kế hoạch. Trong đó: 

- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm: 11.023.234 đồng, đạt 64,84% so với KH 

trong đó cụ thể như sau: 

+ Lệ phí môn bài: 1.600.000 đồng. 

+ Lệ phí trước bạ nhà đất: 8.423.234 đồng, đạt 120,33% so với KH.  

+ Thu tiền sử dụng đất: 1.000.000 đồng. 

- Các khoản thu hưởng 100 % : 13.267.000 đồng, đạt 17,83 % so với KH, 

trong đó: 

 + Phí, lệ phí: 13.267.000 đồng, đạt 18,58% KH. 

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 1.968.872.000 đồng, đạt 47,85 % 

KH. 

- Thu chuyển nguồn: 25.170.404 đồng. 

Tổng chi ngân sách xã đến 31/5/2022 là: 1.957.577.607 đồng, đạt 46,54 % 

KH. Trong đó: 

- Chi công tác DQTV, trật tự ATXH: 91.433.135 đồng, đạt 33,89% KH. 

                   
8 Đoàn kiểm tra đợt 1 tập trung kiểm tra được 15cơ sở buôn bán trên địa bàn xã (  thônTua Team: 05; thôn Pa 

Cheng: 01 cơ sở; thôn Kon Đao Yốp: 03cơ sở, thôn Kon Teo Đăk Lấp: 05cơ sở,thôn Đăk Xế Kơ Ne: 01cơ sở). Quan 

kiểm traphát hiện 01cơ sở buôn bán kinh doanh không xuất tình được giấy tờ đăng ký kinh doanh, 04cơ sở có tình 

trạng đểhàng hết hạn sử dụng. -Đoàn kiểm tra đợt 2 tập trung kiểm tra được 06cơ sở buônbán trên địa bàn xã ( thôn 

Kon Đao Yốp: 02cơ sở, thôn Kon Teo Đăk Lấp: 02cơ sở,thôn Đăk Xế Kơ Ne: 02cơ sở). Quan kiểm tra phát hiện 

01cơ sở buôn bán kinh doanh không xuất tình được giấy tờ đăng ký kinh doanh, 05cơ sở tương đối đảm bảo theo 

quy định. 
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- Chi hoạt động TDTT: 9.592.600 đồng, đạt 95,93% KH. 

- Chi mua BHYT cho đối tượng BTXH, NCT: 61.954.200 đồng. 

- Chi hoạt động kinh tế (Công tác thú y): 8.948.000 đồng, đạt 28,86% KH. 

- Chi cho quản lý nhà nước: 1.715.366.172 đồng, đạt 47,89% KH. 

- Ước thực hiện thu ngân sách xã đến 30/6/2022 là 2.366.966.357 đồng, đạt 

56,27%KH. 

- Ước thực hiện chi ngân sách xã đến 30/6/2022 là 2.352.691.168, đạt 

55,93%KH. 

đ. Đầu tư phát triển: 

Thường xuyên kiểm tra tình hình xây dựng nhà ở trên địa bàn dọc tuyến tỉnh 

lộ 677 và rà soát hiện trạng sử dụng điện trên địa bàn xã.  

Trên địa bàn xã năm 2022 đã thu hút đầu tư được 02 dự án nuôi heo tập trung 

tại thôn Kon Đao Yôp, nâng tổng mô hình dự án chăn nuôi trên địa bàn xã lên 03 

mô hình. 

 Thành lập Đoàn kiểm tra lượng cát còn tồn đọng tại bãi chứa tạm khu 

vựclòng hồ thủy điện Đăk Psi 5. 

 Đăng ký lại danh mục đầu tư công trình thuộc CTMTQG phát triển KT-XH 

vùng đồng bào DTTS&MN GĐ2022-20259. 

Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/01/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn 

xã; Báo cáo rà soát số hộ đồng bào DTTS trên địa bàn không có đất ở, đất sản xuất; 

Báo cáo kết quả thực hiện CTMTQG XDNTM năm 2021và phương hướng,nhiệm 

vụ năm 2022 trên địa bàn xã10. 

Chỉ đạo các thôn ra quân đầu xuân Nhâm Dần năm 2022 vào ngày 

08/02/2022 (nhằm ngày mùng 08/01/2022 Âm lịch): tổ chức nạo vét kênh mương 

tưới tiêu, thủy lợi, giao thông nông thôn…., phát quang đường tỉnh lộ, gia cố đập 

tràn đầu nguồn, nạo vét tuyến kênh Đăk Pơe, tuyến kênh đập tạm Đăk Ia với quy 

mô khoảng 7,5 km (trong đó: Tuần tra bảo vệ rừng và kết hợp kiểm tra rừng trồng 

(theo Quyết định 1264) tại tiểu khu 334 và 324 thôn Kon Teo Đăk Lấp) đã thu hút 

hơn 194 người tham gia. 

Thường xuyên chỉ đạo công chức chuyên môn kiểm tra các tổ chức, cá nhân 

khai thác vật liệu, khoáng sản trái phép trên địa bàn xã.  

e. Tín dụng, tiền tệ: 

  Công tác quản lý nguồn vốn vay trên địa bàn cơ bản có hiệu quả, cho vay 

đúng đối tượng. Trong quý Ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân tổng số tiền là 

630.000.000 đồng, trong đó thu nợ là: 609.000.000 đồng. Tổng dư nợ trên địa bàn xã đến 

nay là: 29.120.250.000 đồng. 

 f. Phát triển doanh nghiệp, Hợp tác xã: 

                   
9 Đối với Tiểu dự án 1 thuộc dự án 4: Đầu tư cơ sởhạtầng thiết yếu, phục vụsản xuất, đời sống trong vùng đồng bào 

DTTS&MN:Tổng sốcông trình: 18công trình với tổng số vốn là 9.381 triệu đồng. 
10 Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM: Số tiêu chí đạt chuẩn: 13 tiêu chí.Số tiêu chí chưa đạt chuẩn: 6 

tiêu chí 
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Tiếp tục thực hiện dự án phát triển cà phê bền vững Vnsat. UBND xã đưa 

vào quy hoạch vùng sản xuất cà phê sạch tại thôn Tua Team và thôn Pa Cheng với 

diện tích 202 ha cà phê (do Tổ hợp tác phát triển cà phê sạch tại thôn Tua Team 

thực hiện). 

 Thực hiện cánh đồng sản xuất lúa bền vững tại thôn Kon Đao Yốp với diện 

tích 17.6 ha lúa nước tại khu vực cấp nước Đập Pơ ê và tại khu vực cấp nước Đập 

Đăk Rem, 14.4 ha lúa nước tại cánh đồng thôn Tua Team thuộc khu vực cấp nước 

Đập thuỷ lợi Đăk Klong, 13.56 ha lúa nước tại thôn Kon Teo, Đăk Lấp tại khu vực 

cấp nước Đập Đăk Ia. 

g) Công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu 

UBND xã Đăk Long đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng, 

chống thiên tai –  tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã Đăk Long và Kế  

hoạch  về phòng, chống thiên tai -tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 

2022 trên địa bàn xã Đăk Long. 

Phân công cho các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai –tìm 

kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã Đăk Long phối hợp báo cáo tình hình, triển 

khai nhiệm vụ trên hệ thống Zalo nhóm của ban chỉ đạo qua đó kịp thời nắm bắt 

tình hình, phản ứng nhanh với các diễn biến trong khi thực hiện nhiệm vụ 

Thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh mương trên địa bàn xã, hệ thống kênh 

mương thủy lợi tại các thôn .  

2.2. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội 

a. Về lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội: 

Thực hiện cấp phát thẻ BHYT tế cho hộ nghèo và thẻ BHYT vùng đặc biệt 

khó khăn cho người dân đầy đủ.  

Trên địa bàn xã  có 06 đối tượng là người có công và thân nhân người có 

công với cách mạng (trong đó 04 người có công; 01 con đẻ bị nhiễm CĐHH; 01 

đối tượng thờ cúng liệt sỹ) và 87 đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp xã hội 

(tính đến hết tháng 5/2022); Toàn xã có 478 hộ nghèo chiếm 55,52% và 107 hộ cận 

nghèo, chiếm tỷ lệ 12,43%. Trong đó: Hộ nghèo DTTS là 476 hộ, chiếm tỷ lệ 

61,74% trong tổng số hộ nghèo. Theo kế hoạch giảm nghèo năm 2022, toàn xã 

giảm 100 hộ nghèo, đưa số hộ nghèo đầu năm từ 478 hộ xuống còn 378 hộ nghèo 

vào cuối năm 2022. 

Chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo quý 1 năm 2022 cho 478 hộ nghèo với số tiền 

78.870.000 đồng. 

Tổ chức chúc thọ mừng thọ cho 25 cụ tròn 70,75,80,85 tuổi năm 2022 với 

tổng kinh phí 15 triệu đồng. 

Tổ chức nhận và cấp 10 xuất quà do Chùa tháp kỳ quang tặng dịp giỗ tổ 

Hùng Vương cho 10 em học sinh lớp 9 có tinh thần vượt khó trong học tập theo 

danh sách đề xuất của Trường Tiểu học và THCS Đăk Long11.  

 Tổ chức trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo từ nguồn quỹ 

của các cơ quan, tổ chức tổng trị giá 426.300.000 đồng12. 

                   
11 01 xuất quà gồm 10kg gạo và 01 thùng mì tôm. 
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Triển khai cấp phát gạo hỗ trợ hộ nghèo thiếu đói nhân dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 với tổng số gạo đã cấp là 3325kg/41 hộ; tiếp nhận gạo  hỗ trợ 

cứu đói của Chính phủ cho hộ có nguy cơ thiếu đói dịp giáp hạt đầu năm 2022 với 

tổng số là 3.165kg/211 khẩu. 

Triển khai các thôn thông báo người dân xác lập hồ sơ các đối tượng bảo trợ 

xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

ngày 15/3/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 

14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. Đến nay đã tiếp nhận và xác lập 

325 hồ sơ theo quy định13. 
b. Giáo dục, đào tạo, y tế và khoa học công nghệ: 

 Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các trường, các đoàn thể 

và Tổ chống bỏ học tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp đảm bảo tỉ lệ chuyên 

cần đồng thời chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác y tế học đường. 

 Chỉ đạo các trường tổ chức cho học sinh thi hết học kỳ I và học kỳ II  và 

tổng kết, bàn giao học sinh về địa phương năm 2021-2022 đúng thời gian quy định 

của cấp trên.Tổng hợp sơ bộ phân luồng sau tốt nghiệp THCS năm 2022 đạt 

84%14.Tổng số học sinh trên địa bàn xã là 1.364 hs15. 

Tình hình phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trên địa bàn xã đạt 100%. 

                                                         
12 * Đối với người có công với cách mạng: 

+ Quà của Chủ tịch nước tặng 1.500.000 đồng cho 03 đối tượng, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. 

+ Quà của UBND huyện Đăk Hà tặng 1.00.000 đồng cho 05 đối tượng, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. 

+ Quà của huyện Đăk Hà tặng 300.000 đồng cho 01 đối tượng.  

+ Quà của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum tặng  3.000.000đồng cho 06 đối tượng, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. 

+ Quà của Ban Nội chính Kon Tum tặng  4.200.000đồng cho 06 đối tượng, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng. 

+ Quà của Uỷ ban nhân dân xã Đăk Long tặng 1.200.000 đồng cho 06 đối tượng, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. 

* Đối với đối tượng bảo trợ xã hội: 

+ UBND huyện Đăk Hà tặng 2.000.000 đồng cho 10 đối tượng, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. 

+ Uỷ ban nhân dân xã Đăk Long tặng 1.800.000 đồng cho 9 đối tượng, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. 

* Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ tái định cư: 

+ Quà của Công đoàn Công vụ địa phương II. Ban Nội chính trung Ương  tặng 9.500.000 đồng cho 19 hộ nghèo, 

mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. 

+ Quà của Ngân hàng NN &PTNT huyện tặng 10.000.000 đồng cho 20 hộ nghèo, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. 

+ Qùa của UBMTTQVN huyện tặng 286.800.000 đồng cho 478 hộ nghèo, mỗi suất trị giá 600.000 đồng. 

+ Qùa của UBMTTQVN huyện tặng 32.100.000 đồng cho 107 hộ cận nghèo, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. 

+ Quà của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng tiền mặt trị giá 12.500.000 đồng cho 25 hộ, mỗi suất trị giá 

500.000 đồng;  tặng 10 suất quà trị giá 500.000đ. suất  tổng trị giá 5.000.000 đồng (Tổng giá trị tặng 17.500.000 

đồng). 

+ Quà của UBMTTQVN huyện tặng 35.000.000 đồng cho 70 hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid 19, mỗi suất trị giá 

500.000 đồng. 

* Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, hộ thoát nghèo, người có uy tín, quân nhân nhập 

xuất ngũ: 

+ Phòng dân tộc huyện tặng 2.500.000 đồng cho 05 người có uy, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. 

+ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng 15.000.000 đồng cho 30 đối tượng là quân nhân nhập, xuất ngũ, mỗi suất quà trị giá 

500.000 đồng. 

+ UBND huyện Đăk Hà tặng 2.000.000 đồng cho 10 đối tượng trẻ em , mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. 

+Quà của Chủ tịch tỉnh chúc thọ 1.800.000 đồng cho 02 NCT tròn 90 tuổi , mỗi suất trị giá 900.000 đồng. 
13 Trẻ em dưới 03 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: 305 hồ sơ; Đơn thân nuôi con nhỏ: 08 hồ sơ; Người cao tuổi: 

10 hồ sơ’ Người khuyết tật và chăm sóc NKT: 02 hồ sơ. 
14 Tổng số học sinh xét TN: 8 em trong đó: tiếp tục học THPT:29 em, học nghề THPT:45 em, không tham gia học: 

14 em 
15  Tổng: 1.364 hs cụ thể: Mầm non: 339 hs; tiểu học: 613 hs, THCS: 365 hs; THPT:47 hs. 
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Triển khai rà soát, vận động người dân tham gia các lớp học nghề năm 2022. 

Qua vận động, đăng ký mở 02 lớp học nghề trong năm 2022 với 51 học viên đăng 

ký16. 

Công tác y tế, khám chữa bệnh cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh ở 

người, dân số kế hoạch hóa gia đình được thực hiện đảm bảo. Các chế độ chính 

sách được thực hiện kịp thời và đúng quy định. 

 Công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn xã cơ bản đi vào hoạt 

động đã mang lại hiệu quả tích cực . Qua đó ý thức của người dân dần được nâng 

lên trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đa số người dân đã nhận 

thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, nghiêm túc thực hiện các quy định về 

phòng, chống dịch, nhất là dịch Covid-19 như việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. 

Tình hình tiêm vaccxin Covid-19 thực hiện theo đúng quy định của cấp trên17. 

Duy trì công tác truyền thông, thường xuyên phối hợp với các ngành đoàn thể xã tổ 

chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế 

hoạch hóa gia đình; cấp phát phương tiện tránh thai đầy đủ cho các đối tượng; số trẻ sinh ra 

từ đầu năm đến nay  là 20 trẻ; trong đó con thứ 3 trở lên là 08 trẻ.  

c. Văn hóa- thể thao, thông tin- truyền thông 

Triển khai cho nhân dân các thôn treo cờ tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch,Tết 

Nguyên đán năm 2022 và các ngày lễ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 76 

năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/1/1946 – 

06/1/2022); 54 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; tuyên 

truyền 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Thông báo về việc treo cờ 

Tổ quốc và khẩu hiệu nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô -Tân Cảnh 

(24/4/1972 -24/4/2022) và kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước (30/4/1975 -30/4/2022); chảo mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh 

huyện Đăk Hà lần thứ VI (nhiệm kỳ 2022-2027). 

Tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh tại các thôn đảm bảo, thu hút sự tham 

gia của đông đảo nhân dân trên địa bàn xã với tổng số tiền mặt được hỗ trợ là 

21.050.000 đồng và các nguồn huy động trực tiếp khác như gạo nếp, đậu...  

Tham dự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 và tham gia các trò chơi dân 

gian Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm2022;Tham gia gia Giải bóng đá nam 11 người 

Đại hội thể dục thể thao huyện Đăk Hà lần thứ VII; Tham gia thi đấu các môn 

trong Đại hội TDTT huyện Đăk Hà lần thứ VI18. 

 Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 

2016-2021; tham gia diễu hành Đại hội TDTT huyện Đăk Hà lần thứ VII năm 

2022. 

                   
16 01 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 30 học viên đăng ký tham gia lớp trồng rau an toàn tại thôn Pa 

Cheng và 01 lớp đăng ký đào tạo nghề cho người lao động vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 với 21 học 

viên đăng ký tham gia lớp nuôi và chăm sóc heo tại thôn Đăk Xế Kơ Ne. 
17 Tổng số đối tượng trên 18 tuổi là: 1.948 người, trong đó số đối tượng đã tiêm 2 mũi vac xin là: 1.895 người đạt 

97,28%; Tổng số đối tượng từ 12-17 tuổi là: 398 người, trong đó số đối tượng đã tiêm 2 mũi vac xin là: 384 người 

đạt 100%; tổng số tiêm mũi 3 và liều nhắc lại: 1.195 chiếm 52,44%.Tổng số đối tượng từ 5-12 tuổi là: 652/677 

người chiếm 96%. 

 
18 Kết quả: Bắn nỏ đạt giải nhì; môn cà kheo: giải 3. 
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 Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc thiểu số xã  

năm 2022. 

Tiếp tục đẩy mạnh và đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” đi vào chiều sâu, trong đó chú ý phát động mạnh mẽ trong cán bộ, đảng 

viên và nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong tổ chức lễ cưới, lễ tang theo 

hướng lành mạnh, tiết kiệm; chống lợi dụng việc cưới, việc tang, sinh nhật,... để vụ 

lợi.  

2.3. Lĩnh vực nội chính 

a. Lĩnh vực quân sự 

Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng – quân sự, quản lý chặt 

chẽ lực lượng, tổ chức huấn luyện theo kế hoạch19, giao quân đạt chỉ tiêu trên 

giao20. Tham mưu rà soát, đăng ký độ tuổi 17,18-25 với tổng số 172 nam công 

dân, trong đó độ tuổi 17:24 nam công dân, độ tuổi 18-25: 148 nam công dân. 

Tổng số cán bộ, chiến sĩ  của toàn xã hiện nay là 65 đồng chí21 . 

b. Lĩnh vực an ninh chính trị, TTATXH: 

 Về ANCT: Cơ bản ổn định. 

 Về đảm bảo AN nội bộ: Công tác cán bộ và bảo vệ cán bộ luôn được quan 

tâm, chú trọng; luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng 

viên tạo được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, không có trường hợp cán bộ 

Đảng viên trên địa bàn có dấu hiệu suy thoái về đạo đức, lối sống.   

An ninh nông thôn: Nhân dân an tâm lao động sản xuất, tin tưởng tuyệt đối 

vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính quyền. Không có tình 

trạng nhân dân khiếu kiện kéo dài, nhất là  các khiếu kiện, tranh chấp về đất đai. 

An ninh tôn giáo: Nhìn chung, tình hình sinh hoạt tôn giáo bình thường, 

tuân thủ pháp luật, quần chúng tự do tín ngưỡng, không bị kẻ xấu lợi dụng hoạt 

động phạm pháp. Trên địa bàn hiện có 01 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại 

thôn Kon Teo Đăk Lấp. 

 Về TTATXH: Từ ngày 15/12/2021 đến 31/5/2022 trên địa bàn xảy ra 04 

vụ việc22. Đã chuyển công an huyện 02 vụ (01 vụ Trộm cắp tài sản, 01 vụ tai nạn 

                   
19 Tổng số lực lượng tham gia huấn luyện: 28 chiến sỹ. 
20 07 công dân lên đường nhập ngũ. 
21 trong đó  Ban CHQS xã: 04 đồng chi; LLDQ: 61đồng chí( LLDQCĐ: 28 đồng chí;DQ tại chỗ các thôn:15 

đồng chí;DQBC: 18 đồng chí) 
 

 
 

22 Khoảng đầu tháng 12/2021 (không rõ ngày cụ thể), chị Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm: 1972, trú tại Tổ dân phố 4A, 

thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đi làm rẫy tại khu vực tại thôn Tua Team, xã Đăk Long, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum thì phát hiện chòi trong rẫy bị phá khóa, kiểm tra trong chòi phát hiện bị mất 05 (năm) bao phân 

bón loại NPK PHILIPPIN, trọng lượng 50Kg/01 bao tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 3.500.000đ (Ba triệu năm 

trăm ngàn đồng). Ngày 10/01/2022, chị Hạnh đến Công an xã Đăk Long trình báo về sự việc trên. Ngày 11/01/2022 

Công an xã Đăk Long qua sàng lọc đối tượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định A Chiến (tên gọi khác A 



  

 

 10 

giao thông) 02 vụ Công an xã đang giải quyết theo thẩm quyền (Giảm 05 vụ so với 

năm 2021).Tổng số tin báo, tố giác tội phạm: 01 tin. Đã chuyển công an huyện giải 

quyết: 1 tin. 

 Chỉ đạo công an xã Phối hợp với công an huyện tuần tra, kiểm soát các 

đường liên thôn trên địa bàn xã23. Thống kê các loại xe không đảm bảo điều kiện 

lưu hành. Phối hợp nhà trường tuyên truyền luật giao thông, hướng dẫn các em học 

sinh cách tham gia giao thông an toàn 02 đợt với khoảng 500 học sinh tham dự. 

c. Lĩnh vực tư pháp: 

 Công tác chứng thực: Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện chứng thực cho 

1657 trường hợp, trong đó: chứng thực sao từ bản chính 1373 trường hợp; chứng 

thực chữ ký 253 trường hợp, chứng thực hợp đồng giao dịch 31 trường hợp. 

 Công tác hộ tịch: đã đăng ký khai sinh cho 72 trường hợp; cấp giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân 25 trường hợp, đăng ký kết hôn 19 trường hợp, đăng ký 

khai tử 12 trường hợp. 

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân xã đã duy trì tốt việc tổ 

chức công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại phòng tiếp công dân của xã, 

đảm bảo theo quy định, cụ thể:  Tổng số lượt tiếp: 24 lần24.  Tổng số đơn kiến 

                                                         
Lý, sinh năm: 2005, trú tại thôn Tua Team, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), A Ngut (sinh ngày: 

10/03/2004), A Ngọt (sinh ngày: 30/06/2004), A Lý (sinh ngày: 07/01/2005) và A Chiến (sinh ngày: 12/06/2003) 

cùng trú tại thôn Đăk Klong, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum là 05 đối tượng đã thực hiện hành vi trộm 

cắp tài sản của chị Hạnh. Vụ việc trên đã được chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Hà giải quyết 

theo thẩm quyền. 

Khoảng 21 giờ 00 ngày 03/02/2022, tại thôn Pa Cheng, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; A Đêm (sinh 

năm 1982, tại thôn Pa Cheng, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) vì lý do cá nhân đã tự tử bằng cách tự 

treo cổ trên cây bơ trước nhà. Công an xã đã tiến hành xác minh, gia đình A Đêm không có yêu cầu khám nghiệm tử 

thi và xác minh. Tử thi A Đêm được giao cho gia đình tổ chức mai táng. 

Ngày 26/4/2022. Nhận được tin báo của anh Phan Dương, sinh năm 1970, đại diện nhà thầu thi công đường liên xã 

ViNaSat tại xã Đăk Long, huyện Đăk Hà báo mất trộm tài sản tại công trình thuộc thôn Kon Teo Đăk Lấp, xã Đăk 

Long. Sau khi rà soát, sàng lọc đối tượng phát hiện A Xem, sinh ngày 19/8/1996, A Tiến, sinh ngày 27/10/2007, A 

Lam, sinh ngày 27/7/2007, A Ghên, sinh ngày 13/4/1998 đếu trú tại thôn Kon Teo Đăk Lấp xã Đăk Long, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum do thiếu tiền tiêu sài cá nhân nên rủ nhau đi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của đơn vị. 

Lợi dụng sự bất cẩn của nhân viên bảo vệ công trình bốn đối tượng đã lợi dụng đêm tối, địa hình hiểm trở thực hiện 

hành vi trộm cắp tài sản cụ thể đã trộm 15 bao xi măng, hãng xi măng Xuân Thành. Tổng giá trị là 1.350.000đ (một 

triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng). Quá trình điều tra 4 đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc 

Công an xã hiện đang xác minh, làm rõ. 

01 vụ va chạm giao thông: Khoảng 17 giờ 00 ngày 13/01/2022 tại khu vực đường đất thuộc thôn Tua 

Team, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe mô tô BKS: 82H1-022.33 

do Nguyễn Ngọc Tuấn (Sinh năm: 1968, trú tại thôn 8, Diên Bình, Đăk Tô, Kon Tum) điều khiển với xe mô tô BKS: 

82H1-107.66 do A Hinh (Sinh năm: 2003, trú tại thôn Tua Team, Đăk Long, Đăk Hà, Kon Tum) điều khiển. Hậu 

quả: Nguyễn Ngọc Tuấn bị thương, 02 xe mô tô bị hư hỏng. Vụ việc đã được chuyển cho đội CSGT-TT Công an 

huyện Đăk Hà xử lý theo qui định.. 

 

23 thường xuyên tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện và ra quyết định xử phạt 02 trường hợp số tiền 300.000đ 

(Ba trăm ngàn đồng ).  
24 Nội dung tiếp công dân: chủ yếu về các lĩnh vực tranh chấp đất đai, các kiến nghị liên quan đến việc xây dựng của 

một số công trình trên địa bàn (Công ty CPĐT thủy điện Đăk Psi 6, Công ty CP Đức Thành Gia Lai, Công ty TNHH 

MTV InnovGreen Kon Tum…). 
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nghị, phản ánh: 35 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền: 06 đơn, đơn không thuộc 

thẩm quyền: 29 đơn; đã giải quyết xong: 33 đơn, đang giải quyết: 02 đơn. Trong số 

29 đơn không thuộc thẩm quyền, có 02 đơn đã hướng dẫn người kiến nghị gửi đơn 

lên cơ quan cấp trên giải quyết, 19 đơn chuyển cho công ty cổ phần đầu tư Thủy 

điện Psi 6, 07 đơn chuyển cho công ty Đức Thành Gia Lai, 01 đơn chuyển Công ty 

TNHH MTV InnovGreen Kon Tum giải quyết. 

 Cán bộ công chức xã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nội 

quy, quy chế của cơ quan. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về chuyên môn 

nghiệp vụ do UBND huyện, các sở, ngành của tỉnh tổ chức. 

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế 

làm việc 

Căn cứ các quy định của pháp luật Nhà nước, tập thể lãnh đạo UBND xã đã 

thực hiện đúng, đầy đủ, bảo đảm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thảo luận 

dân chủ, công khai, quyết định theo đa số. Tuân thủ nghiêm chế độ thông tín 

báo cáo về UBND huyện, Đảng ủy – HĐND xã, giữ mối quan hệ công tác với 

các phòng ban, cơ quan chuyên mộn của huyện và các xã trên địa bàn huyện và 

với Mặt trận, các đoàn thể xã. 

Thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp công dân, phối hợp với HĐND xã 

trong nắm bắt, thu thập ý kiến của nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, 

tập thể lãnh đạo UBND xã đã tự chủ động xây dựng và cam kết tu dưỡng, rèn 

luyện bản lĩnh chính trị, nói và làm theo đúng quan điểm của Đảng, kiên quyết 

không rơi vào 27 biểu hiện mà Đảng ta đã chỉ ra, gương mẫu trong cuộc sống và 

trong công tác quản lý điều hành. 

Thực hiện sự phân công của Đảng ủy, cán bộ, công chức khối chính quyền 

đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh chuyên đề năm 2022, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch vào các buổi 

sinh hoạt tư tưởng vào sáng thứ 2 hàng tuần.  

Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo thực hiện tốt, tập thể lãnh 

đạo trung thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân trong năm, trong điều hành 

ngân sách xã đều đảm bảo công khai và đúng quy định. Thực hiện xin chủ 

trương của Đảng ủy, HĐND xã đối với các hoạt động mua sắm trang thiết bị 

phục vụ cho hoạt động chung của xã. Định kỳ công khai ngân sách tại trụ sở để 

cán bộ, công chức theo dõi, giám sát. 

5. Thực hiện các Kết luận sau giám sát của TT HĐND xã và 02 ban của 

HĐND xã trong 6 tháng đầu năm 2022 

Đối với Báo cáo số: 04/BC-Ban kinh tế HĐND xã, ngày 03/03/2022 của Ban 

Pháp chế Hội đồng nhân dân xã Đăk Long về kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 

2022 của Ban kinh tế Hội đồng nhân dân xã. UBND xã đã ban hành công văn số 
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18/CV-UBND ngày 18/4/2022 về việc tăng cường thu hoạch lúa vụ Đông xuân, 

niên vụ 2021-2022. 

Đối với Báo cáo số: 05/BC-PC HĐND, ngày 19/04/2022 của Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân xã Đăk Long về kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2022 của 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã.  

Ủy ban nhân dân xã Đăk Long báo cáo kết quả thực hiện các kết luận sau 

giám sát cụ thể như sau: 

Đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến Nhà máy thủy điện Đăk 

Psi 5 thuộc Công ty CP Đức Thành Gia Lai trong quá trình vận hành vào các đợt lũ 

hàng năm gây ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất, hoa màu của người dân. Ủy 

ban nhân dân xã đã phối hợp với công ty tổ chức giải quyết vào ngày 24/11/2021 

(đã có báo cáo trả lời số: 580/BC-UBND, ngày 09/12/2021 của UBND xã Đăk 

Long về việc trả lời ý kiến, nguyện vọng của cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ 

họp thứ 3 HĐND xã, khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026). Đồng thời, UBND xã có văn 

bản đề nghị Công ty CP Đức Thành Gia Lai rà soát hồ sơ giao đất, hồ sơ bồi 

thường khu vực lòng hồ, sớm tổ chức kiểm tra, giải quyết, trả lời cho các trường 

hợp các hộ A Glaih, A Hlong, A Hling, A Yêu, A Gương, Y Bao (theo Công văn 

số: 206/UBND-ĐC, ngày 08/06/2022 của UBND xã Đăk Long). 

Đối với ý kiến Công ty Phúc Thịnh Phát trong việc khai thác cát, xe vận 

chuyển cát cả ngày lẫn đêm vẫn còn xảy ra, chưa đúng theo văn bản đã cam kết. 

Ngay sau khi nhận được ý kiến của cử tri Ủy ban nhân xã Đăk Long đã tiến hành 

mời các bên liên quan để quán triệt, yêu cầu thực hiện các cam kết về khói, bụi, 

tình trạng cát rơi vãi trên đường, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và 

không hoạt động nạo vét lòng hồ ban đêm (cụ thể: Biên bản làm việc ngày 

14/01/2022). Qua nắm bắt tình hình Công ty TNHH khoáng sản Phúc Thịnh Phát 

đã có các biện pháp khắc phục khói, bụi trong quá trình vận chuyển (tưới nước  

đường nối từ bãi chứa tạm ra tỉnh lộ 677), đối với hoạt động nạo vét đã tuân thủ 

theo Công văn số: 720/UBND-HTKT, ngày 11/03/2020 của UBND tỉnh Kon Tum 

thời gian thu hồi khoáng sản từ 7h đến 17h chiều không hoạt động ban đêm. Hiện 

nay, Công ty TNHH Phúc Thịnh Phát đã ngừng việc nạo vét, thu hồi khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường tại lòng hồ thủy điện Đăk Psi 5 (kể từ ngày 

27/04/2022). 

Hiện nay, đối với nhu cầu sử dụng điện theo kiến nghị của cử tri đã được 

UBND xã tiếp thu và đăng ký với điện lực về các vị trí trạm hạ thế để sử dụng từ 

đường dây trung thế đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân.  

Đối với ý kiến về chế độ chính sách: Đề nghị lãnh đạo xã kiến nghị lên các 

cấp có thẩm quyền xem xét có chính sách, chế độ khác hỗ trợ cho 36 đối tượng 

được hưởng theo Nghi định 62 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn xã riêng 10 

đối tượng đối tượng tại thôn Kon Teo Đăk Lấp là TNXP tình nguyện ở Campuchia 

vì hiện nay họ đều gìa yếu, kinh tế khó khăn. UBND xã quan tâm, hỗ trợ nếu xã có 

các nguồn ủng hộ khác... trong dịp lễ, tết.  

 Ủy ban nhân dân xã Đăk Long tiếp thu ý kiến đề nghị của cử tri A Hun, đồng 

thời đề nghị cử tri A Hun cung cấp danh sách thông tin cá nhân của 36 trường hợp 
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đã phản ánh về Ủy ban nhân dân xã (qua công chức Văn hóa – Xã hội) để UBND 

xã có kế hoạch kiểm tra, xác minh và làm việc trực tiếp với các đối tượng để nắm 

bắt thông tin và hướng dẫn xác lập hồ sơ nếu đủ điều kiện giải quyết theo quy định. 

UBND xã có các nguồn ủng hộ khác vào các dịp lễ, tết không theo quy định về đối 

tượng thì UBND xã sẽ xem xét, hỗ trợ cho các đối tượng TNXP có hoàn cảnh thực 

sự khó khăn. 

Đối với Báo cáo số cáo số 06/BC-HĐND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của 

Thường trực HĐND xã Đăk Long về kết quả giám 6 tháng đầu năm về việc đề 

nghị khắc phục một số tồn tại, hạn chế sau kỳ giám sát. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ 

đạo công chức chuyên môn phối hợp với BQL thôn Kon Đao Yốp triển khai thực 

hiện các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã và báo 

cáo như sau: Tổ chức huy động nguồn lực của nhân dân (ngày công+chi phí hỗ trợ 

tiền dầu máy múc) nạo vét xong phần đất, đá bồi đắp ở khu vực đầu đập dâng. 

Khắc phục tình trạng đất đá có nguy cơ lấp cống dẫn nước. Đối với tuyến kênh 

mương đã chỉ đạo BQL thôn  huy động 21 hộ dân có sử dụng nguồn nước từ công 

trình thực hiện ra quân nạo vét, khắc phục các điểm bị hư hỏng và phát quang dọc 

thuyến kênh mương, đảm bảo cấp nước tưới cho vụ mùa. 

6. Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xem xét kỷ 

luật CBCC và công tác thi đua khen thưởng 

Trên cơ sở các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo UBND xã, 

theo từng lĩnh vực được phân công, từng cá nhân lãnh đạo UBND xã chủ động 

triển khai thực hiện nhiệm vụ cho cấp dưới, đồng thời thực hiện theo dõi, giám 

sát để đảm bảo theo đúng tiến độ, nội dung đề ra. Các trường hợp vướng mắc 

trong qua trình triển khai thực hiện đều được báo cáo, xin ý kiến cấp trên. Bên 

cạnh đó, bố trí thời gian để đi kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình phục vụ tốt 

cho công tác chỉ đạo. 

Công tác thi đua – khen thưởng trong 6 tháng đầu năm được thực hiện hiệu 

quả, tạo được động lực thi đua lao động sản xuất trong nhân dân, các cá nhân, 

tập thể có thành tích đột xuất được động viên biểu dương kịp thời tạo được sức 

lan tỏa mạnh trong cộng đồng dân cư. 

II.  Khuyết điểm và nguyên nhân 

1. Hạn chế, khuyết điểm  

- Vẫn còn xảy ra tình trạng trộm cắp vặt tại các thôn và vi phạm trật tự an 

toàn xã hội xảy ra. 

 - Vẫn còn một số đơn thư liên quan đến công ty thủy điện Đăk Pxi 6, Đăk 

Pxi 6 chưa được giải quyết. 

2. Nguyên nhân 

Do ý thức của một số thanh thiếu niên còn hạn chế; nhiều bậc cha mẹ chưa 

quan tâm đến việc giáo dục, quản lý con em mình.  

Một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật.  

Do công ty thủy điện chưa thực hiện tốt nội dung làm việc với Sở tài nguyên 

môi trường, UBND xã trong việc hỗ trợ bồi thường thiệt hại cho người dân. 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm  6 tháng cuối  năm 2022: 
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 1. Về lĩnh vực kinh tế: 

Tiếp tục chỉ đạo nhân dân xuống giống các loại cây trồng; chăm sóc lúa vụ 

Mùa năm 2022-2023; tăng cường công tác theo dõi, quản lý, hướng dẫn chăm sóc 

phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. 

Tiếp tục quan tâm xây dựng mô hình phát triển kinh tế và quan tâm hơn nữa 

các mô hình kinh tế đã xây dựng. 

Chỉ đạo Ban quản lý bảo vệ rừng tổ chức trồng rừng năm 2022 đúng kế 

hoạch và diện tích đăng ký.  

Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn 

hành lang đường bộ và không để phát sinh trường hợp vi phạm mới. Thường 

xuyên kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn. 

Tiếp tục chỉ đạo các thôn nghiêm túc thực hiện kế hoạch cải tạo vườn tạp 

đồng thời triển khai cho các hộ dân chuẩn bị mọi điều kiện để xuống giống các loại 

cây trồng. 

Xây dựng Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên 

tai tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai tìm 

kiếm cứu nạn năm 2023. 

Tập trung khai thác có hiệu quả các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp 

thời. Huy động tối đa các nguồn tại chỗ, các nguồn vốn từ ngân sách, các tổ chức 

tín dụng, các chương trình mục tiêu để đảm bảo cho các đối tượng được vay vốn 

phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh và giảm nghèo.  

 2. Văn hóa – Xã hội: 

 Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tuyên 

truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phòng, 

chống dịch bênh. 

 Tuyên truyền, vận động học sinh đi học tại các bậc học, nhất là bậc THCS 

đảm bảo tỷ lệ chuyên cần. 

 Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo lao động nông thôn năm 2022 theo 

kế hoạch của UBND huyện. 

 Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã năm 2022. 

Kiểm tra và tiếp tục tuyên truyền cho các hộ kinh doanh buôn bán chấp hành 

tốt các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Khuyến khích các hộ gia đình mở 

rộng và phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn. 

 Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, 

bảo trợ xã hội; giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.  

 Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình diễn 

biến dịch bệnh trên người đặc biệt dịch bệnh covid 19; thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông 

giáo dục, sức khỏe sinh sản/KHHGĐ.  

 3. Nội chính:  
 Tiếp tục triển khai các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, an toàn giao thông. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội 
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phạm, tệ nạn xã hội, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và nắm danh sách 

các hộ dân đi làm ăn xa ra khỏi địa bàn. Chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2023. 

Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân, không để tình trạng tồn đọng đơn thư kéo dài (nếu có). Thực hiện tốt 

công tác tiếp công dân, hạn chế để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.  

Tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn tham gia sinh hoạt tôn giáo 

đảm bảo theo Luật tín ngưỡng,Tôn giáo.  

  Chỉ đạo các hộ gia đình được giao nhận khoán bảo vệ rừng thường xuyên đi 

tuần tra, bảo vệ rừng và chăm sóc diện tích rừng đã trồng năm 2021. Kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các đối tượng khai 

thác,vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 

quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022của UBND xã Đăk Long/. 
 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy xã; 
- TT HĐND xã; 

- Hai ban HĐND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Quỳnh 
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