
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐAKRÔNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /BC-UBND Đakrông, ngày       tháng       năm  2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng An ninh tháng 4, 
phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN tháng 5 

   
 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành 

 Trong tháng 4/2022, UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo điều hành 
kinh tế xã hội thực hiện các nội dung Kết luận của Huyện ủy và Nghị quyết của 

HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; chỉ đạo triển 
khai các nội dung trong chương trình công tác trọng tâm tháng của UBND 

huyện. Tổ chức họp UBND huyện đánh giá tình hình phát triển KT-XH, QPAN 
quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2; làm việc với xã Đakrông về triển khai nhiệm 
vụ năm 2022; chỉ đạo công tác triển khai các công trình XDCB năm 2022; công 

tác ra quân huấn luyện cho lực lượng vũ trang huyện, tập huấn quân sự; thăm 
chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022;  giao ban quý I/2022 về quy chế phối hợp giữa 

3 lượng Công an – Quân sự - Biên phòng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ; Chỉ đạo công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ 

huyện và chiến đấu phòng thủ các xã. Đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 
nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện năm 2022.Triển khai Kế hoạch nâng 

cao chỉ số CCHC trên địa bàn huyện; chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT huyện lần 
thứ VI; chỉ đạo các địa phương tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở;  tổ chức triển 

khai kế hoạch thực hiện xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; chỉ đạo tiếp tục triển 
khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi và có kế 

hoạch chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 
trên địa bàn; chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện; chỉ đạo 

công tác ngăn chặn hành vi phá rừng, xâm lấn rừng tự nhiên để làm rẫy; chỉ đạo 
chăm sóc cây trồng vụ Đông - Xuân 2021 - 2022; tăng cường thực hiện các hiện 
pháp phòng, chống dịch bệnh đối với đàn vật nuôi, sâu hại cây trồng; chỉ đạo 

giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt 
bằng; tiếp tục chỉ đạo giải quyết các kiến nghị về đất đai; kiểm tra hoạt động 

thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn, công tác Phòng cháy, chữa cháy 
rừng năm 2022; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện; công tác 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn được các cấp thực hiện quyết 
liệt, thường xuyên, liên tục. Các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được đảm 

bảo cho các đối tượng chính sách. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 
được giữ vững. 
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II. Đánh giá các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 

1. Lĩnh vực kinh tế 

Nông nghiệp: Chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng các loại cây 
trồng theo khung lịch thời vụ và cơ cấu các loại giống cây trồng. Vụ Đông Xuân 

2021-2022 toàn huyện đã gieo trồng được 4.899,6/4.909,5 ha đạt 99,8% KH vụ1.  
Tình hình thời tiết bất thường, mưa lũ từ ngày 31/3 đến 02/4/2022 đã làm 369,81 

ha diện tích các loại cây trồng bị ngập nước, hư hỏng2. Công tác phòng, chống 
dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. 

Đến thời điểm hiện tại, đàn vật nuôi trên địa bàn huyện ổn định, không xảy ra 
dịch bệnh. 

 Quản lý và bảo vệ rừng: Các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự, 

Biên phòng, các chủ rừng, UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức tuần tra 
rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản liên tục tại các khu vực, tuyến đường trọng 

điểm trên địa bàn. Trong đó, Ban chỉ đạo QLBVR&PTLNBV huyện đã làm việc 
với xã Đakrông chỉ đạo các biện pháp tăng cường công tác QLBVR và xử lý các 

vụ xâm hại rừng tại địa bàn này. Kết quả trong tháng trên địa bàn huyện phát 
hiện và lập biên bản 03 vụ vi phạm hành chính, phạt tiền 25 triệu đồng.  

 Qua đợt kiểm tra rừng ngày 05/4/2022 và đợt kiểm tra mở rộng ngày 
12/04/2022 tại Tiểu khu 699, 708 của lực lượng chức năng đã phát hiện tổng 

cộng 18 vị trí bị luỗng phát, chặt hạ cây rừng. Tổng diện tích rừng tự nhiên bị 
xâm hại phát luỗng, chặt hạ vào khoảng 18,644ha; trong đó rừng do Ủy ban 

Nhân dân xã Đakrông quản lý là 5,884ha, rừng đã giao cho cộng đồng thôn Pa 
Tầng quản lý là 1,48ha, rừng giao cho cộng đồng thôn Làng Cát quản lý là 
11,28ha. UBND huyện đã tổ chức đoàn đi kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh, Ban 

Thường vụ Huyện ủy, làm việc và giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan để 
tiến hành xử lý vụ việc nghiêm minh và theo đúng quy định. 

 Công nghiệp – TTCN, xây dựng: Ước giá trị sản xuất công nghiệp trong 
tháng (giá SS 2010) đạt 29.642 triệu đồng, giảm 2,1 % so với tháng trước3. Các 

ngành công nghiệp khái thác, công nghiệp chế biến, công nghiệp điện về cơ bản 
đáp ứng nhu cầu trên địa bàn và cung cấp cho một số địa bàn lân cận.  

Nguồn vốn đầu tư XDCB được phân bổ trong năm 2022 đến ngày 
25/04/2022 là 46,953 tỷ đồng; Giải ngân thanh toán 11,012 tỷ đồng (đã bao gồm 

phần vốn tạm ứng), giá trị giải ngân đạt 23,45%.  

Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (giá HH) 

                                                 
1 Trong đó: Lúa nước 508/500 ha đạt 102% KH; ngô 1.358,7 ha/1.376 ha đạt 99% KH; sắn 2.179,6/2.168 ha đạt 

101% KH; khoai lang 28,7/28,5 ha đạt 101% KH; cây lấy củ khác 45,7/46,5 ha đạt 98% KH; Rau các loại 

186,4/202 ha đạt 92%; đậu các loại 27/29 ha đạt 96%; lạc 514,9/504 ha đạt 102%; diện tích trồng cây hàng năm 

khác đạt 49,4 ha (trong đó diện tích trồng cỏ 23,9 ha, cây gia vị, dược liệu 25,5 ha). 
2 Gồm: Lúa 22,17 ha; Ngô 70,025 ha; Lạc 270,31 ha; Dưa hấu 4,3 ha; Sâm bố chính 2,23 ha, cây gia vị 0,05 ha; 

cây sắn 0,725 ha. 
3 Trong đó: công nghiệp khai khoáng 340 triệu đồng tăng 2,41 % so với tháng trước; Công nghiệp chế biến, chế 

tạo 15.276 triệu đồng 0,22 % so với tháng trước; Sản xuất và phân phối điện (thủy điện) 13.875 triệu đ ồng giảm 

4,66 % so với tháng trước; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải 151 triệu đồng tăng 1 % so với 

tháng trước. 
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trong tháng ước đạt 121.500 triệu đồng tăng 1,8% so với tháng trước. Hoạt động 
kinh doanh thương mại-dịch vụ về cơ bản ổn định, số lượng và chủng loại hàng 

hóa được các cơ sở kinh doanh nhập về bán đầy đủ. Tổng số thu lệ phí chợ tháng 
4/2022 ước đạt 5 triệu đồng. 

Tài chính – ngân sách: Tính đến ngày 20/04/2022, tổng thu ngân sách 
Nhà nước là 87.687 triệu đồng, trong đó thu trên địa bàn 5.090 triệu đồng, đạt 

26,3% dự toán tỉnh giao và đạt 23,95% dự toán huyện giao. Tổng chi ngân sách 
địa phương tính đến ngày 20/04/2022 là 121.913 triệu đồng, đạt 26,79% tỉnh 

giao và đạt 26,67% huyện giao. 

Tài nguyên và môi trường, GPMB : Công bố công khai Kế hoạch sử dụng 
đất 2022. Trong tháng đã kiểm tra, đánh giá việc vận hành thử nghiệm lò đốt rác 

tại xã Tà Rụt và kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại 5 đơn vị một số xã4 
trên địa bàn huyện. 

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

Giáo dục – đào tạo: Thực hiện công tác quy trì sĩ số các cấp học, tính đến 

cuối tháng 4, toàn huyện có 12.903 học sinh từ cấp mầm non đến cấp THCS; 
trong tháng có 14 học sinh THCS bỏ học. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục học linh 

hoạt, phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị và triển 
khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Hiện nay, 

100% trường học trên địa bàn huyện tổ chức dạy học trực tiếp .  

Y tế: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế, các trạm y tế và các 

đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 
19 theo đúng quy trình; chú trọng nâng cao tỉ lệ bao phủ vắc-xin ở mọi lứa tuổi 
trên địa bàn. Ban hành kế hoạch xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2022 trên 

địa bàn huyện. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình y tế như chương trình chăm 

sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng mở rộng, y tế trường 
học, chương trình HIV/AIDS, phòng chống suy dinh dưỡng, vệ sinh an toàn 

thực phẩm, vệ sinh môi trường… Công tác khám chữa bệnh được duy trì và đảm 
bảo, trong tháng có 3.165 lượt bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Y tế huyện. 

Văn hoá, thông tin truyền thông: Xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày lễ 
lớn trong năm và kế hoạch tổ chức “ Giải thưởng Mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam” 

huyện Đakrông lần thứ XIV5. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền chào mừng 
tháng hoạt động TDTT và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Chỉ đạo 

các hoạt động thể dục, thể thao cấp xã trong khuôn khổ Đại hội TDTT cấp xã, 
huyện lần thứ IV năm 2021-2022. Thực hiện rà soát số liệu ứng dụng công nghệ 

thông tin trên địa bàn và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ứng dụng chữ ký số.  

Công tác chính sách người có công, BTXH, giảm nghèo, BVTE: Trong tháng 

                                                 
4 Tà Long, Đakrông, Mò Ó, Triệu Nguyên, Ba Lòng. 
5 Bao gồm: 2 cụm thi và 144 học sinh tham gia. 
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đã tiếp nhận và thụ lý 08 hồ sơ người có công trình Sở LĐ-TB&XH6. Tổ chức trao 
quà cho 15 đối tượng là thương, bệnh binh do Tập đoàn Vingroup hỗ trợ7. Tổng 

hợp đối tượng người có công đề nghị hỗ trợ nhà giai đoạn 2021-2025 gồm 234 
nhà8. Phối hợp với Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh cấp học bổng VNED cho 04 trẻ em bị 

nhiễm Dioxine9. 

3. Lĩnh vực nội chính  

Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, trong đó tiến hành bổ nhiệm, điều 
động và một số nội dung khác cho các cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ quản 

lý, viên chức, nhân viên trường học10. Thực hiện chế độ chính sách đối với cán 
bộ, công chức, viên chức trên địa bàn11. Quyết định khen thưởng trong thực hiện 
Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở Hành chính năm 2021 cho 02 tập thể và 

03 cá nhân. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương công tác chuẩn bị bầu Trưởng 
thôn, Tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

Thực hiện công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác hộ 
tịch, chứng thực và tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định. 

Trong tháng, UBND huyện giải quyết 01 hồ sơ vi phạm hành chính12.  

4. Quốc phòng - An ninh 

 Chỉ đạo các lực lượng chức năng Quân sự, Công an, Biên phòng và các đơn 
vị trên địa bàn thường xuyên nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử lý tốt các tình 

huống, không để bất ngờ xảy ra. Thực hiện huấn luyện điểm trung đội Dân quân 
cơ động tại xã Ba Lòng và tổ chức huấn luyện Dân quân năm thứ nhất cho các xã, 

thị trấn cụm 1, cụm 3 đúng đảm bảo chất lượng. Tình hình an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trong tháng cơ bản ổn định. 

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 05 

 1. Tiếp tục công tác chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch nhanh các loại 
cây trồng và đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022. Ban hành 

khung lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Hè Thu và Thu Đông năm 2022 
cho các xã, thị trấn. Xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất, chuyển đổi giống cây 

trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn trọng vụ Hè Thu 2021. 
Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh vật nuôi trên địa 

bàn huyện. Hoàn hiện Đề án phát triển chăn nuôi huyện Đakrông giai đoạn 
2022-2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo các phòng chuyên môn làm việc 

                                                 
6 Trong đó: Sở LĐ-TB&XH đã ra quyết định 2 hồ sơ các loại, 02 hồ sơ đang xem xét, thẩm định tại phòng. 
7 Mỗi suất trị giá 15 triệu đồng 
8 Trong đó: 115 nhà đề nghị xây mới, 119 nhà đề nghị sửa chữa. 
9 Mỗi suất trị giá 3.750.000 đồng. 
10 Trong đó: Quyết định bổ nhiệm phụ trách Kế toán xã Hướng Hiệp; Quyết định bố trí kiêm nhiệm công tác KT-

TC ở 03 xã Triệu Nguyên, A Ngo, A Bung; Quyết định bố trí lại chức danh 03 công chức cấp xã; Quyết định 

điều động và bổ nhiệm đối với 05 cán bộ quản lý; Quyết định thôi việc đối với 01 viên chức; nghỉ hưu đối với 01 

viên chức. 
11 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên 03 cán bộ quản lý; 02 công chức; phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo 

đối với 12 cán bộ quản lý; nâng lương trước thời hạn đối với 02 công chức  
12 Xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. 
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với UBND các xã 13 về thực hiện xã nông thôn mới. Tổ chức thực hiện Kế hoạch 
kiểm tra công tác PCCCR đối với các chủ rừng lớn và các xã trọng điểm. 

2. Hoàn thành đấu thầu gói thầu “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng 
thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông đến năm 2035, định hướng đến năm 

2040”. Tiếp tục tổ chức Cắm mốc thực địa theo quy hoạch giao thông tại thị trấn 
Krông Klang. Ban hành thiết kế mẫu nhà vệ sinh hỗ trợ cho đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo công tác vận hành công trình sau 
đầu tư theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Ban hành phương án sắp xếp ngành hàng kinh doanh và tổ chức đấu giá lô 
quầy giai đoạn 2022-2026. Tổ chức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản 
phẩm Dệt thổ câm A Bung và Chổi đót xã Đakrông  

3. Chỉ đạo đẩy nhanh thi công các công trình đảm bảo đúng quy định, 
hoàn thành đạt tiến độ theo yêu cầu. Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách 

trên địa bàn năm 2022. 

4. Tiếp tục hoàn thiện phương án quản lý, sử dụng, rừng sau khi chuyển 

đổi theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh 
Quảng Trị trình sở Tài nguyên vào Môi trường thẩm định, UBND tỉnh phê 

duyệt. Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; xây dựng phương án thu gom và xử 
lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 

5. Hoàn thiện dự thảo Đề án “Phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung 
học cơ sở trên địa bàn huyện Đakrông giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 

2035” trình HĐND huyện. Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình cơ sở 
vật chất, trang thiết bị tại các đơn vị trường học thuộc huyện Đakrông năm 2022. 
Tổ chức tuần lễ phòng, chống thiên tai tại các trường học và các hội thi cấp 

huyện đạt chất lượng cao14. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 trong trường học. 

6. Thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống 
các loại dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo cung ứng các dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, đầy đủ, kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tổ chức kiểm tra các cơ sở dịch vụ ăn uống 

trên địa bàn. 

7. Thực hiện quản lý nhà nước về Văn hóa và Thông tin. Tiếp tục chỉ đạo 

các hoạt động thể dục, thể thao cấp xã trong khuôn khổ Đại hội TDTT cấp xã, 
huyện lần thứ IV năm 2021-2022. Hướng dẫn các địa phương đảm bảo các điều 

kiện phục vụ du khách tham quan, du lịch trong dịp chào mừng kỷ niệm 47 năm 
Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 50 

năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022). Tiếp tục hướng 
dẫn các thôn, bản, UBND các xã, thị trấn, đơn vị triển khai thực hiện Hương 

                                                 
13 A Bung, A Ngo, Tà Rụt 
14 Bao gồm: Hội thi Bé mầm non vui khỏe cấp huyện; Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học, cấp 

huyện; Kì thi học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện; Hội nghị Tổng kết hoạt động của Hội đồng Chuyên môn cấp mầm 

non; Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2022 
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ước, quy ước và thực hiện tốt phong trào "TDĐKXDĐSVH"  năm 2022. 

8. Duy trì thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công và các 

đối tượng bảo trợ xã hội. Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 và xây dựng kế hoạch đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn năm 2022; kế hoạch vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới 
nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2022-2026. 

9. Thực hiện Kế hoạch cũng cố kiện toàn đội ngũ công chức cấp xã theo 
Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính Phủ và tuyển dụng công chức cấp 

huyện. Theo dõi, hướng dẫn tình hình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố trên 
địa bàn. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2022. Duy trì chính sách 
đối với cán bộ công chức, viên chức và tiếp tục tăng cường công tác tổ chức 

kiểm tra kỷ cương hành chính công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
huyện. Triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo có trọng tâm, 

trọng điểm. 

10. Tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực Chỉ huy, 

trực ban, trực chiến, kiểm soát quân sự. Chỉ đạo các lực lượng Công an, Biên 
phòng chủ động nắm bắt tình tình, giữ vững ANCT-TTATXH, chú ý phòng 

ngừa các loại tội phạm trộm cắp tài sản và giảm thiểu tai nạn giao thông. Tiếp 
tục triển khai huấn luyện Dân quân mới cụm 2, cụm 4. 

Trên đây là tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng An ninh tháng 04 và 
phương hướng nhiệm vụ tháng 05 năm 2022, UBND huyện báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- BTV Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể huyện; 

- CVP, các PVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Thái Ngọc Châu 

 


		2022-05-06T14:14:50+0700


		2022-05-06T14:18:02+0700


		2022-05-06T14:28:57+0100


		2022-05-06T14:28:57+0100


		2022-05-06T14:28:57+0100


		2022-05-06T14:28:57+0100




