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BAO CÁO 
TInh hInh Kinh t - Xã hi, Qu& phông An ninh tháng 8, 

phiro'ng huó'ng nhim vti  phát trin KTXII, QPAN tháng 9, 
trin khai phtrorng an PCTT-TKCN nàm 2021 

A Phan 1 
CONG TAC CHI oo, DIEU HANH 

Trong tháng 8, UBND huyn dã chi do diu hành thirc hin các ni dung 
theo chixang trInh cong tác trQng tam dã ban hãnh. Truâc tInh hInh djch COVID - 
19 diên biên phüc tap, trên dja bàn có các ca lay nhiêm trong khu virc cách ly tp 
trung huyn, UBND huyn dâ chU dng kjp th&i báo cáo UBND tinh, tham gia 
h9p bàn giâi pháp thrc hin phông chông djch do tinh to chüc, triên khai kjp thi 
các bin pháp cách ly y té và thrc hin các quy djnh v phông, chông djch bnh 
theo nguyen täc Chi thj 1 5/CT-TFg ngày 27/3/2020 cüa Thu tu&ng ChInh phü 
trên dja bàn toàn huyn Dakrông theo Quyêt djnh so 213 8/QD-UBND ngày 
14/8/2021 cUa UBND tinh, ban hành các cong van chi do, hix&ng dan các dan vi, 
dja phuung áp ding các bin pháp cap bach phông, chông djch dôi vâi các khu 
vrc có nguy ccr cao lay nhiêm COVID- 19 trên dja bàn. Den nay qua 10 ngày thirc 
hin Quyêt djnh sO 2138/QD-UBND cüa UBND tinh, trên dja bàn huyn không 
phát sinh ca lay nhiêm m&i trong cong  dông. 

Lãnh dto UBND huyn và thu tnr&ng các ca quan, dan vj lien quan cQng dà 
tham gia phiên lam vic vd BTV Huyn üy ye kêt qua th%rc hin nhim vi phát triên 
KT-XH 6 tháng dâu nm, các dir an trçng diem huyn; lam vic vâi S Ni vii ye 
sAp xêp, bô tn can b, cOng chüc cap xA; kiern tra cong tác phOng chông djch bnh 
COVID- 19 ti cci sâ; hp bàn cong tác phát triên do thj Ta Riit; phé duyt phuang an 
chuyên trV sâ mt sO phông ban và thiêt 1p khu virc cách ly  tp trung cüa huyn; chi 
dao cong tác tuyên truyên, 4n dng giái phóng mt bang thi cong dthng day 
220KV; h9p triên khai thirc hin các chinh sách ho trçl ngüdi lao dng và ngri sü 
dimg lao dng gp khó khän do di djch COVID-19; tham dtr các phiên h9p trirc 
tuyên do TW, tinh to chüc ye cOng tác triên khai nghj quyêt, cong the phát triên KT-
XH, quy hoch, cOng the phOng chông djch bnh COVID- 19; hpp bàn thông nhât 
phi.rang an thu hôi kinh phI theo Nghj djnh 116; tiêp tijc chi dto day nhanh tiên d 
gieo trông và chAm soc các 1oi cay trOng vi He Thu 2021 ;tiêp tiic chi do thirc hin 
các cong trInh bj hu hông do mua 1U, cong trInh XDCB nAm 2021. 

NhIn chung, cong tác chäm soc surc khOe nhân dan tip tVc  duçic chü tr9ng; 
cài each hành chInh, tir pháp, thanh tra, giâi quyêt khiêu ni, tO cáo, v sinh an 
toàn thirc phâm, cong tác quãn lb', bão v rung &rçYc quan tam chi do; quôc 
phOng, an ninh và trt tr an toàn xA hi duçic giü virng. 

Dc 1p - Ti.r do - H&inh phóc 
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A Phan 2 
TINH IIINH KINH TE - xA HQI, QUOC PHONG - AN NINH 

THANG 8 NAM 2021 

I. Linh vlrc kinh t 
1. Nông ngh4p và PTNT 
a. Trng trot: Tip tic chi dao  dy nhanh tin d gieo trng và chäm soc 

các loai cay trông vi He Thu 2021. TInh den hin tai,  toàn huyn dà gieo trông 
duqc 2.840,1/2.872,1 ha dat  99% KH, giãrn 45,4 ha so vài cüng kS'  näm truâc. 
Trong dO: lüa ni.róc 364,8/389,1 ha cItt 94%; lOa ray 887,3/885 ha dat  100%; ngô 
549/620 ha dat  89%; san 395/3 83 ha dat  103%; khoai lang 19/17 ha dat  112%; 
khoai khác 24/22,5 ha dat  107%; rau các loai  72/75 ha dat  96%; du các loai 
52 1,4/473 ha dat  110 %; lac 2,5/6,5 ha dat  38%; cay trông khác 5,2 ha. 

b. C/ian nuôi: Chi dao  cong tác phOng, chng djch bnh cho dan gia süc 
gia cam, phát hin sam va kjp thai th%rc hin cong tác phOng, chông djch bnh. 
Dôi vai bnh Viêm da nôi ciic trâu, bO: Trong 8 tháng dâu näm có 177 con bO 
mac bnh, trong do 128 con lành triu chüng bnh, 43 con dang chäm sOc diêu 
trj và 06 con bj chêt. Dôi vói bnh Djch tâ 1cm Châu Phi: tong so 1cm mac, tiêu 
hüy tInh den nay là 33 con trên dja bàn 03 xâ, thj trân'. 

c. Lam nghiép: Tip tic Triên khai thrc hin trng rung g nguyen 1iu 
theo Quyêt djnh so 23/QD-UBND ngày 07/9/2018 cüa UBND tinh Quãng Trj 
cho UBND các xä, thj trân. Ban hành báo cáo thirc hin Chucmg trInh hành dng 
so 1 75/CTHD/TU, ngày 02/7/2020 cüa Ban Thuang vi Tinh üy và Ké hoach 
4650/K}1-UBND, ngày 12/10/2020 cüa UBND tinh ye tang cithng sir lãnh dao 
cüa Dáng dôi vâi cOng tác quãn 1, bào v và phát triên thng. Lp kê hoach  triên 
khai thrc hin cong tác day manh  phát triên lam nghip giai doan  202 1-2025, 
djnh hithng den 2030. 

* Cong tác Báo v rimg: Chi dao  các hrc liiçrng Kim lam, Cong an, Quân 
sir xa, Biên phOng phôi hçip triên khai quyêt 1it các bin pháp ngAn chn tInh 
trang khai thác, mua ban, vn chuyên trái phép lam san; ngän chn tInh trng 
xâm lan thng dê canh tác nilang ry và dc bit là tInh tring khai thác vO Quê 
rrng2. Tiêp tiic day nhanh tiên d rà soát hin trang, chü st:r diving dat thrc tê trên 
các din tIch duçic chuyên dOi theo Quyêt djnh 3359/QD-UBND cüa UBND 
tinh, kêt qua: Cong tác ngoi nghip dat  8/9 xã dã hoàn thành vài tOng din tIch 
2.793/3.198 ha, dat  87,36% KR. 

Tlnh hInh vi pham pháp 1ut v& Lam nghip (tInh dn ngày 18/8): Trong 

'Htràng Hip, Ba Lông, TI Krông Kiang 
2 Kt qua: 16 cong tác lien nganh dau tranh ngAn chn các hành vi xâm hai  rm  tai  dja ban xä A Bung dâ phát 
hin bat gi 01 vfki vài khôi hrqng g6 quy trOn 2,693 m3; Kim lam huyn và tO chôt chn Covid ti xA A Ngo 
phát hin và xu I 02 vii vi phm hành chfnh, tjch thu 0,611 m3  g6 quy trôn và 6,3 kg dng vt hoang da; Tai  Tiu 
khu 680, thôn Vüng Kho, xä DakrOng: phat hin Ip biên ban 01 vi thug tr(l trái phép 4,541 m3 g6 quy trOn; Ii 
Tiéu khu 681, xa HtrOng Hip: phát hin 01 d6i tuvng có hành vi phá rimg trái pháp Iut vôi din tich 279m2; 
Ti Tiêu khu 649, thôn Khe Ha, xä Huàng Hip: phát hin và tam gi1t 4,030 m3 gO quy trOn các loai b khai thác 
trái phép; Ti xa Huàng Hip và Dakrông: phát hin và bat giO xcr l' 04 vu mua ban, v.n chuy6n vO Qu rfrng 
vài kh6i krqng 2.04 8 kg. 
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tháng dâ phát hin và 1p bién bàn 15 vi3. Tin pht vi phm hành chInh: 81,5 
triu dông. 

Tmnh hlnh cháy ritng: Trong tháng phát sinh 01 dim cháy thng tir nhiêr 
tti Tiêu khu 701, xã là Long, thuc lam phn Ban quail i KBTTN Dakrông 
quãn 1. Diem cháy dã disçic phát hin và dp tat kjp thai, không gay thit hi ye 
rrng. 

d. Thuj ic,1,  nzthc sinh hoat, phông chng thiên tai: Tip tiic chi dao 
UBND các xä, thj trãn kin toàn BCH PCTT và to chüc tong két cong tác PCTT 
& TKCN näm 2020 triên khai nhim vi nàm 2021. Kiêm tra, bão tn cOng trinh, 
dam bão nguôn nuâc phc vii san xuât vii He Thu và an toân trong müa mixa lii 
Chi djo CáC co quan thirc hin rà soát, cp nht và xây dmg phizong an 1rng phó 
vài thiên tai, lii ông, lii quét sat  lv dat trén dja bàn huyn. Trtric tInh hInh th&i 
tiêt, thiên tai din biên bat thithng, mang tInh crc doan, nhât là nguy co lii ông, h 
quét, sat  Ri dat a khu vrc mien nüi, UBND huyn dã thu dng xây dirng, ban 
hành Phucing an so 150/PA-UBND ngày 16/8/2021 ye vic irng phó thiên tai 1ü 
ông, lii quét, stt Ri dat xãy ra trên dja bàn huyn näm 2021. 

e. Xáy dmg Nóng thôn mái. Ban hành Quyt djnh quy djnh diu kiin, trmnh 
t1r, thu tic xét, cOng nhn vâ cOng bô thôn dat  chuân nông thôn trén dja bàn huyn 
Dakrôn näm 2021. Phôi hqp v&i To giüp vic Chucing trInh OCOP tinh tiên 
hành kiêm tra, dánh giá, hithng dan, triên khai thrc hin san phm nàm 2021. 

2. Cong nghip - TTCN, xây 4ng 
Uóc giá trj san xuât cOng nghip trong tháng (giá SS 2010) dit 20.548,6 

triu dông, tang 19,7% so vâi tháng trurc. Trong do: cOng nghip khai khoáng 
330,2 triu dOng tang 5,5 % so vâi tháng truâc; Cong nghip chê biên, ché tao 
11.850,3 triu dông tang 2,4 % so vâi tháng truOc; San xuât và phân phôi din 
(thuy din) 8.222,4 triu dông tAng 59 % so vói tháng tntxóc; Cung cap nuac, 
hoat dng quán 15' và xü 15' nixâc thai 145,7 triu dông tang 1,1 % so vói tháng 
truâc. 

Hoat dng khai thác cat sôi lông song n djnh, rn9c san luçing tháng nay 
dat khoâng 5.800 m3, tAng 5,5 % so tháng truOc. San hrqng go dAm ithc dat 
5.600 tan, tAng 5,3 % so vói tháng trithc. San luçing din san xuât cüa các nhà 
may tràc san dat  5,9 triu KWh, thng 59,5 % so vâi tháng tnthc. TInh hInh san 
xuât nuóc may ye cci bàn dáp irng thu câu tiêu th cüa ngui dan, i.rOc san xuât 
trong tháng dat  26.5 00 m3, tang 1,1% so yâi tháng truâc. 

Tip ti1c chi do dy nhanh tin d xây dijng các cong trInh XDCB và các 
cong trInh khäc phic lU hit. Diêu chinh, bO sung them 07 cong trInh khAc phiic 
lü 1iit. TInh den ngày 20/8/2021, kê hoach von XDCB nAm 2021 là 118.494,654 
triu dOng, trong do dã bô trI: 99.818,454 triu dông, khoi Ricing thirc hin 
XDCB näm 2021 dat  68,2%, t5' 1 giái ngân d?t  40,5% so vOn phân bô. Nguôn 
von khAc phiic lii liit cho 57 cong trinh khân cap là 27.545,811 triu dông. Den 
hin tai  khôi krqng th1rc hin là 25.376,296 triu dông; giá trj giài ngân dat  95% 

Tang vet,  phucing tin vi phm x& 1 tch thu: G quy trôn các lo?i: 16,896 m3; Dng vt rrng: 02 cá th/6,3 
kg; May Wi g có dng cci: 02 cal;  May cua xäng: 01 cal;  Cüi rfrng tr nhién: 07 ster; Vô Qu rrng: 2.233 kg. 
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so vâi s vn dä phân b& trong do 48 cong trInh dâ hoàn thành bàn giao di vào 
sü diing. Dôi vói nguôn dir phOng Trung l.rang ho tr 2.000 triu dOng khäc phic 
si:ra chüa khân cap 03 cOng trInh, khOi luqng thirc hin 1.786,403 triu dông; Giá 
trj giãi ngân 1.218,030 triu dông, t l giái ngân so vói so von dã phân bô là 
60,9%. 

3. Thwong mcii - Djch v 
Tng mCic ban lé hang hóa và doanh thu djch vii trong tháng iióc dat 

109.600 triu dông4, giâm 1.100 triu dông so vti tháng truâc. Hoat  dng kinh 
doanh thucmg mai tai chq trung tam và nhüng khu vijc khác trên dja ban on 
djnh, dam bâo cung rng các mt hang thiêt yêu phc vi nguäi dan. Triên khai 
cong tác quán l thj trumg kinh doanh trong phOng, chông djch bnh COVID - 
19. Theo do, thrc hin nghiêm các bin pháp phOng, chông djch bnh COVID - 
19 tai  các doanh nghip, Ca sO san xuât kinh doanh trên dja bàn huyn. Tong so 

thu l phi chq tháng 8/2021 uâc dat  2,1 triu dông. 
V giao thông vçn tái: Hott dng giao thông vn tái trong tháng co bàn 

dáp 1rng thu câu di lai,  vn chuyén hang hOa, vt 1iu xây drng cüa ngithi dan. 
Vê hang hóa: Vn chuyên 38.000 tan; Luân chuyên913.800 T.km. Vê hành 
khách: Vn chuyên 2.100 li.rçit hành khách; Luân chuyên 110.800 HK.km. Tong 
doanh thu v.n tãi trong tháng ithc dat  4.42 0 triu dông, tang 1,4% so vói tháng 
trithc. Trong do, Doanh thu 4n tài hành khách i.râc dat  2.431 triu dông, doanh 
thu vn tái hang boa l.râc dat  1.989 triu dông. 

4. Tài chInk, ngân hang 
a. Tài chInh Ngân sách: Tng thu ngân sách Nhà nuâc (tInh dn ngày 

20/8/202 1) là 329.422,066 triu dong, trong do thu trên dja bàn là 17.611,893 
triu dông, dat  81,72% so vth dir toán tinh giao và dat  75,42% so vi dr toán 
huyn giao. Tong chi ngân sách dja phixang là 275.261,206 triu dông dat 
70,71% dir toán tinh giao, dat  70,38% dir toán huyn giao. 

b. TIn dyng ngán hàng. Tng huy dng qua Ngân hang NN&PTNT 
huyn: 323,777 t3 dông; Ngân hang CSXH huyn 348,538 t) dông. Du nçi tai 
Ngân hang NN&PTNT huyn: 536,196 t dông; Ngân hang CSXFI 345,913 t 
dông. T' l nçi xâu 0,45% dOi v&i Ngân hang NN&PTNT huyn và 0,07% dôi 
vói Ngân hang chInh sách xâ hi5. 

5. Tài nguyen và môi trwô'ng, giáiphóng m! b€ng 
Ban hành K hoach kim tra hoat dng thàm dO, khai thác khoáng san trén 

dja bàn huyn Dakrông nàrn 2021 và Chi thj ye tang ci.thng cOng tác quân l dat 
dai trén dja bàn huyn. PhOi hcip vâi S& TN&MT tinh kiêm tra thirc dja khu viTc 
dé nghj bô sung quy hoach mO dá lam vt 1iu xây drng thông thuOrng tai  thôn 
Ba Ngào, xä Dakrông. Thirc hin rà soát, diéu chinh bang giá các loai  dat djnh 
k' 5 näm 2020-2024. Chü trI, phôi hçip vói Cong ty Dâu giá Hçrp danh Mien 
Trung to chüc cuc ban dâu giá quyên si'r dung dat các 18 dat hai ben tuyên 

4 . .. . 0 - Trong do, krnh te tu nhan 70.000 trieu dong chiem 63,86/o, bat  hinh cá the dat  39.600 triçu dong chiem 
36,14%. 
Si lieu tai  Ngân hang NN&PTNT, Ngân hang CSXH: tlnh lily k dn 20/8 
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dithng T4 và các lô dat nm xen kê trong khu dan Cu thj trn Krông Kiang, kt 
qua dâu giá thành cong 44/47 lô dat vói so tiên tthng dâu giá 20,703 t' dông 
(tang so vói giá kh&i diem 9,198 t' dông). 

6. Khoa hçc cong ngh 
Phi hcip vâi S Khoa hQc và Cong ngh h trçr Hi san xut & kinh 

doanh nrçiu men lá Ba Nang hoàn thành thiêt ,kê nhân, mâu chai 3 dông san 
phâm ruçiu Ba Nang mài6  và hoàn thin Quy chê quán 1, si.'r ding nhãn hiu tp 
the. Phôi hçip vi Trung tam K thut lieu chuân Do lu&ng Chat luqng triên 
khai chuyn dôi h thông quãn ! chat krcmg tü Tiu chuân TCVN ISO 
9001:2008 sang tiêu chuân TC\TN ISO 9001:2015. 

II. Linh virc van hoá - xã hôi 
1. Giáo d(ic và dào 4zo 
Chi do, hwmg dn các ca sâ giáo diic tin hành trà phép he, th chüc v 

sinh, khir khuân khuôn viên trung, lap, triên khai các bin pháp phông, chông 
djch COVID - 19; tang cu&ng thirc hin Cong tác tuyên truyên, vn dng, huy 
dng hçc sinh trong d tuôi den tnthng, hoàn thânh cong tác tuyên sinh các lap 

dâu cap. Thir hin rà soát, xác djnh dja bàn lam can cir thirc hin chê d cho 
h9c sinh theo Nghj djnh so 1 16/201 61ND-CP. Tiên hành quy hoch, sap xêp ii 
các diem truang lé và dã thông nhât giâm 04 diem trithng 1é7. Chuân bj các diêu 
kin triên khai thrc hin hiu qua Chiiang trInh giáo dic phô thông và sách giáo 
khoa mâi. Ban hành Kê hoach xây drng truang dt chuân quôc gia giai domn 
202 1-2025 và thành 1p Doãn kiêm tra, h trq Trumg Tiêu h9c sO 2 Huàng 
Hip hoàn thin ho sa, các diêu kiin, tiêu chuân dôi vth trng mi'rc quy djnh dê 
dt chuân quôc gia trong nàm 2021. 

Cong tác giáo dyc nghphd thông, tw vdn hu&ng hQc — hu&ng nghip: T 
chüc khai giãng và giãng dy cho 02 lap8  nghê nông nghip vâi 40 h9c viên. 
Quán l' tot các lap trung cap nghê dang dào to và tang cu&ng cOng tác diêutra, 
khâo sat thu cau dê tiêp tiic tuyên sinh mi các lop Trung cap các ngành nghê dã 
duçic B LDTB&XH cap phép. 

2. Yti dan sá, KHHgia dinh 
Y té': Chi dao  các dan vj lien quan thirc hin cong tác chàm soc sue khoé 

than dan, dc bit chü dng triên khai các bin pháp phông, chOng va img phó 
vOi djch bnh COVID - 19. Trong do, tang cuOng kiêm soátnguOi trO ye tr 
vüng djch; quãn l cht chê dOi tuçing cách ly y tê tai  nha; triên khai "Tuan ie 
cao diem" phông, chông djch bnh COVID - 19 và kiêm tra cong tác phOng, 
chông djch C OVID - 19 ti mt sO xâ, thj trân. UBND huyn dà chü dng kjp 
thai báo cáo UBND tinh tInh hlnh lay thiêm trong khu we each ly tp trung 
huyn, tham gia hQp bàn giãi pháp thirc hin phông chông djch do tinh to chOc, 

nrçu lAo hóa 39 d, nrçu lAo hOa h d rtrcm 29 d và ruqu lAo hOa chui ht 
' Bao gm: Tnring MN Hoa Lan: 01, Trixng MN s 1 Dakrong: 01, Trung MN Pa Nang: 01, Trueing TH Ta 
Long: 01. 
8  Lop KT nuôi gà thã vtthn tai  xA A Vao; Lop KT nuôi và phOng trj bnh cho Lçm tai  xA Pa Nang 
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trin khai kjp thii các bin pháp cách ly y t, áp dung các ni dung theo Quyt 
djnh so 213 8/QD-UBND ngày 14/8/2021 cüa UBND tinh, ban hành các cong van 
chi dao,  htrrng dn các dan vj, dja phucing áp diing các bin pháp cap bach 
phông, chông djch dôi vâi các khu vrc có nguy Ca cao lay nhiêm COVID- 19 trên 
dja bàn. Den nay qua 10 ngày thirc hin Quyêt djnh so 2138/QD-IJBND cüa 
UBND tinh, tren dja bàn huyn không phát sinh ca lay nhiêm mi ngoài cong 
dong; tiêp tic thirc hin tiêm vac xin COVID — 19 cho các can b, cong chrc, 
nhân viên tai  các co quan, ban ngành trên dja bàn huyn 

T chirc th1rc hin có hiu qua các chi.rong trinh y t nhu chtrong trInh 
chäm soc si'rc khóe sinh san và kê hoach hOa gia dInh, tiêm chüng mi rng, y tê 
trueing h9c, chucmg trInh HI V/AIDS, phOng chông suy dinh dtring, v sinh an 
toãn thrc phâm, v sinh môi tru&ng... T' l tré em tiêm chüng day dü (TE TC 
DD) dat  55,6%; T l PNCT tiêm UV2+ dat  53,3%; T l tiém VGB truc 24 
gi dat  40,8%. Duy trI cong tác khám chüa bnh cho nhân dan9. 

Dan s - Ke' hoqch hóa ia dlnh: Tip tVc  trin khai các hoat dng truyn 
thông, to chrc chiên djch truyên thông lông ghép cung cap djch vi,i Dan so - Kê 
hoach hoá gia dInh tii các xA, thj trân trên dja bàn huyn. 

3. Van hoá, the dc th thao, du ljch, thông tin truyn thông 
T chirc cuc thi "Dai sr van hóa d9c" huyn Dakrông näm 2021 vâi sir 

tham gia cüa 9 tp the trumg hçc gOm 223 cá nhân gui bài tham gia thi, ket qua 
CO 01 tp the và 22 cá nhân dat  giâi, 45 bài duc BTC lra ch9n giri tham gia dir 
thi cap tinh. Hixàng dan các xa'°  th%rc hin xây drng hi.rang ithc thôn van hóa 
dôi v&i thôn thuc xä sau sap nhp. Thirc hin chO tmong chi dao  cüa cap trên 
tniâc tInh hInh COVID — 19 diên biên phtrc tap, tam drng tat câ các hoat dng 
liru trü du ljch, djch vi du ljch, hoat  dng dOn khách du ljch tai  các diem di tich, 
du ljch trên toàn huyn. Duy trI cong tác quãn l nhà ni.róc trong các lTnh v1c 
virc Cong ngh -Thông tin, Vin thông — Internet và Biru chinh chuyen phát dam 
bào dCing quy trInh, chat li.rçing và an toàn an ninh. 

4. ChInh sack xâ h3i, giãi quylt v&c  lam, dào 4i0 ngh, giãm nghèo 
Cong tác nguài có công: T chc thäm, tng qua cho ngi.r?ñ Co cong than k 

nim 74 nàm ngày Thi.rong binh liit si cho 1.371 dôi tuqng nguii có cong và than 
nhan lit si vài tong trj giá 436.9 triu dOng. Trong tháng dâ tiêp nhn th l 07 ho 
so nguñ cO cong'1 . 

COng tác Báo trçr xä h3i: Ban hành Quyt djnh b sung 1.299 d& tllçrng 
bão trq xã hi theo Nghj djnh 20/2021/ND-CP ngày 15/3/202 1 cüa ChInh phü, 
tong so dOi tuçmg BTXH hin tai  là 2.559 dôi tirçing. Thrc hin rà soát, 1p danh 
sách ngithi dan huyn Dakrông dang liru tth, h9c tp tai  thành phO Ho ChI Minh 
và các tinh lan cn gp khó khàn dê nghj ho trçl. 

COng tác báo ye chàm soc tré em — bInh c1ng giA: Ban hành k hoach 

S hrcit bnh nhân khám 1.330 1ixct bnh nhân, trong dO cO 404 Iixcvt bnh nhân diu trj ni trO, cO 753 hrçit 
bnh nhân diEu tn ngoi trU. 
'° Ta Rit, Ba Nang, Huàng Hip 

05 h6 so ngLrri cO cOng tü trn, 02 M so uu di giao dc. 
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thirc hin Chin lirçic quc gia v bmnh dang giâi giai doan 202 1-2030. Hràng 
dn xä Dakrông và Ta Rit, thôn Hüc NghI (xã Hue NghI) xây dirng quy urc 
thôn không có tao hon. Phôi hqp vói Chuang trInh vüng Dakrông to chüc tp 

huân Hiiàng den gia dInh toàn m cho Ban BVTE cap xä và cong tác viên thôn'2  
Công tác giám nghèo. Ban hânh Quyt djnh phê duyt danh sách h 

nghèo, h chInh sach xA hi nhn ho trçc tiên din qu III näm 2021. Hu&ng dan 
UBND các xã, thj trân rà soát, kiêm tra nhà & các h gia dInh dê nghj ho trçr xây 
dirng tu s&a nhà & và tong hqp gl'ri ye So LD-TB&XFI. 

C'óng tác lao a'ông, vic lam, dào tçzo ngh: Ban hành K hoach thrc hin 
các chInh sách ho trçl ngu&i lao dng, ngu&i sO ding lao dng gp khó khän do 
di djch COVID - 19 và Quyet djnh thành 1p Ban chi dao,  Hi dông thâm djnh 
các chinh sách h trcl ngu&i lao dng, ngl.r&i sO ding lao dng gp khó khàn do 
dai djch COVID - 19 trên dja bàn huyn Dakrông. Triên khai dng k' nhu câu 
ngu&i dan ye quê dé phOng chông djch COVID - 19 dqt 1, dqt 2.,  Ban hành Ké 
hoach tuyên truyên bão hiêm xä hi trên dja bàn huyn Dakrông den näm 2025 

5. Cong tdc dan tc 
T chOc thrc hin chInh sách theo Quyt djnh 20851QD-TTg hing miic h 

trçi khai hoang dat san xuât cho các xã. 
6. Cong tdc dái ngoii 
Tip tic phi hçip và trin khai thrc hin có hiu qua các hoat  dng cüa 

các chiiong trInh, dir an dang hoat dng trên dja bàn nhu To chirc Plan, Tam 
nhIn the giOi, Zhishan Foundation... 

III. Linh viyc ni chInh 
1. Cong tác to chá'c can b?3,  chInh quyn dja giói, thi dua khen thu'öng, 

tOn giáo, cdi each hành chinh 
Ban hành Quyt djnh chInh sáchtin li.rcing cho 11 can b, cong chOc, 

ngu&i hoat dng không chuyên trách cap xã và thirc hin kjp th&i cac chê d 
chInh sách cho 03 can b, cong chOc, viên chOc'3. Th?c hin quy trInh bô nhim 
chOc vv lành dao tai cac ca quan, &rn vi thuOc huyn. Phê chuân bâu cO Phó 
ChO tjch HDND xã Mo o và thirc hin diêu dng, bô trI, sap xêp di ngü cong 
chOc cap xà theo Nghj djnh so 34/2019/ND-CP'4. Ban hành Quy chê lam vic 
cUa UBND huyn nhim kS'  2021-2026 và Thông báo phân cong nhim vii các 
thành viên UBND huyn nhim 202 1-2026. 

Thirc hin t& cong tác ton giáo — Hi, cong tác thanh niên, CCHC yà dào 
tao tren dja bàn. Trong do, chuân bj Dai  hi  dai  bieu Hi Khuyên hpc huyn 
DakrOng nhim k' 2021 — 2026; Ban hành Kê hoach  triên khai thi hành Lut 
Thanh niên; Triên khai các nghj djnh lien quan den dOi thoai vOi thanh niên và 
các ché d, chInh sách cho thanh nien tü dü 16 den dithi 18 tuôi cüng nhii chInh 
sách cho thanh niên xung phong, thanh niên tlnh nguyen; Ban hành Quyêt djnh 

12  Ti các xa: HUc NghI, Ba Nang, Ba Lông và 'IT Krông Kiang 
L  Bao gm: nâng bc lirong thumg xuyên: 02 ngtrri; nâng mCrc ph cp thâm nién virçrt khung: 01 ngtrri 
H  Diêu dng 02 cong chcrc xa Ba Lông v cong tác ti các xA DakrOng, Triu NguyOn và bô tn sap xp 1?i  di 
ngO cong chüc xã HOc Nghl. 
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thành 1p Doàn kim tra CCHC näm 2021 và Quyt djnh kin toàn Doàn kim 
tra cong vi nàm 2021. 

2. Cong Iác Ihanh Ira, giãi quylt don I/nt khiiu nçli, Ia cáo 
Xây drng dir thâo báo cáo Thanh tra trách nhim cüa Chü tjch UBND xâ 

Ba Nang trong vic thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye tiêp Cong dan, khiêu 
nai, to cáo, phOng chông tham nhüng vá khão sat thanh tra vic chap hãnh pháp 
1ut trong quán 1 tài chInh, ngân sách và các chiscmg trmnh, di,r an ti các tnr&ng 
trên dja bàn xã Dakrông. Trong tháng nhn 04 dan thtr kiên nghj, phãn ánh. 

3. Cong Iác twpháp 
Tip tic chi dao,  huing dn UBND các xa, thj trAn thc hin t& vic däng 

k, quãn 1 h tjch và bôtrI can b tr?c  giái quyêt chiirng thrc theo thâm quyên. 
Trong tháng dA giái quyêt 01 trtthng hçip thay dôi h tjch, chfrng thirc cho 199 
trtthng hçip vá xCr 1 theo quy djnh 01 vi vi phm hành chInh. 

IV. Quc phông - An ninh 
Chi do các hrc hrcmg chüc nàng Quãn sir, Cong an, Biên phông và các xa, 

thj trân nm chàc tInh hInh ANCT-TTATXH trên dja bàn, chü dng trong cong 
tác phông, chông djch COVID - 19. To chüc diên tp chiên dâu phông thu cho 03 
xã A Bung, Ta Riit, A Vaodt két qua tot và bão dam an toãn tuyêt dOi. Xây dimg 
ké hoch, quyêt djnh diêu dng lirc lucing tham gia bôi duôrng kiên thüc 
GDQP&AN dOi ti.rçmg 4 cho các cci quan Ban, ngành, doàn the huyn. 

A Phan 3 
PHIIONG HIf(NG NHIM VI) THANG 9 NAM 2021 

1. Tang cl.r&ng cong tác chäm sóc, phông tth sâu bnh cho các loi cay 
trOng. Tp trun thu hotch din tIch ngô trà scm và các din tIch gieo trông lüa 
nuâc dã chin dê tránh mua bão cuoi vu. Xây dijng kê hoch triên khai san xuât 
viii Thu Dông näm 2021; trong do tO chüc tuyên truyên vn dng ngtthi dan ma 
rng din tich trông ngO, khoai lang và rau các loai viii Thu DOng 2021 trên các 
chân dat cao, It ngp lt và hoàn thành vic gieo trông ngô, khoai lang vii Thu 
DOng 2021 truâc ngày 15/9/2021. Tiêp tic chi dao  cong tác phOng, chOng djch 
bnh VDNC, DTLCP trén dan gia süc. Tang cisang cong tác kiêrn soát giêt mO, 
vn chuyên, mua ban gia süc Va cong tác quán l Nhà niiàc ye giOng 4t nuOi ho 
trçl trên dja bàn. Hoàn thin ho sa trInh UBND huyn phe duyt trông thng go 
nguyen 1iu theo Quyêt djnh sO 23/QD-UBND ngày 07/9/2018 cüa UBND tinh 
Quãng Trj cho UBND các xã, thj trãn. Xây drng Dê an Phát triên lam nghip 
ben vItng giai don 202 1-2025 djnh hiiang 2030. Thirc hin rà soát nhu cau xay 
drng xä dat  chuân NOng thOn mâi giai doan 202 1-2025 tai  Ba Lông và Mo o. 

2. Các ca quan, don yj, d!a plurong can cü Phuong an s6 1 50/PA-UBND 
ngày 16/8/2021 cüa UBND huyn ye vic üng phó thien tai lü ông, lü quét, sat 
1â dat xáy ra trén dja bàn huyn näm 2021, trên co so nhn djnh tInh hInh thOi 
tiet, thiên tai các tháng cuôi nãm, dánh giá thrc trng và nhn din các vüng cO 
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nguy Ca trên dja bàn, xay dirng phuong an, d ra các giâi pháp, phucrng an irng 
phó chi tiêt, cii the. Kjp thii xi:r 1, gia cô nh&ng dotn dithng thi cong có nguy 
ca chia cat trong müa mxa bâo, có giâi pháp dam báo an toàn cho các cong trInh 
thüy lqi, cap nuâc sinh hot, dat san xuât cüa ngisäi dan; xây drng các kjch bàn 
irng vâi cac cap dt rüi ro thién tai; len phuang an sci tan, di d?yi dan và chu.n bj 
li:rc luçing, phixcing tin phic vi:i  cong tác üng phó dôi vâi vüng dja hInh ti:r  nhiên 
có nguy Co ãnh hithng do thiên tai và vüng nguy Co cao tir các d an din gió; 
phân cong nhim v1i ci:i the cho các thành vién Ban Chi huy PCTT và TKCN Co 
sO, các to chirc, cá nhân lien quan dê to chCrc thi:rc hin. 

3. Xây drng k hoach  dam báo cung trng hang boa thit yu trên dja bàn 
huyn. Dé nghj UBND tinh phé duyt di:r  toán nhim vi:i  diêu chinh quy hoch 
chung thj trân Krong Kiang, huyn DakrOng. Tiêp ti:ic  triên khai 1p các thu ti:tc 
dâu tu cOng trInh Cam môc thirc dja theo quy hoach giao thông thj trân Krông 
Kiang. Thông qua lan lquy hoach  chi tiêt t' 1 1/500 phát triên khu dan cu tp 
trung khu vi:ic  Khe Luôi xâ MO 0. Tiêp tVc  triên khai thi:rc hin Phuang an 
chuyên dôi mô hInh quân 1 và kinh doanh, khai thác Chci trung tam huyn. 

4. Chi dao  dy nhanh thi cong các cong trInh khc phc hu qua mua lü 
và các cong trInh tr9ng diem giai dotn 2021-2025; kjp th&i thanh toán giâi ngân 
khi có khoi hrcmg. Tp trung chi dao  cOng tác thu ngân sách trên dja bàn näm 
2021. 

5. Trin khai kim tra hoit dng quãn 1 và khai thác, thäm do khoáng 
san Va bâo v mOi tnthng trén dja bàn. Xây dirng phirong an giái quyêt dôi vOi 
so Giây chüng nhn cOn ton d9ng chi.ra trao cho ngi.râi sü ding dat. Ban hành kê 
hoach kiêm tra cong tác quãn l ye dat dai dOi vâi các xä, thj trãn. 

6. Chi dao  các ca sâ giáo di:ic  t churc khai giâng näm hçc mcci 2021-
2022 và "Ngày toàn dan dua tré den tru&ng". Ban hành Bao cáo thi:rc trng 
trithng, 16p, so nguxii lam vic trong các ca sà giáo duic mâm non, phô thông 
cong 1p dê d xuât UBND tinh diêu chuyên giáo viên dôi du và thng chi tiéu so 
ngi.thi lam vic trong cac tru.thng h9cnám h9c 2021-2022. To chüc kiêm tra, 
hu&ng dan, ho trçi các tru.r&ng trong kê hoach xây dmg tnthng dat  chuân quôc 
gia näm 2021 hoàn thin ho so và các tiêu chuân, tiêu chI theo quy djnh. 

7. Thi:i hin cong tác bão v, chäm sOc sue khoé nhân dan, phOng ch6ng 
các loai  djch bnh và cong tác khám chUa bnh, dam báo cung urng các djch vi:i 
chàm soc surc khOe co bàn, day dü, kjp thai. Dc bit, tAng ci.rmg cOng tác 
phOng, chông djch bnh COVID - 19 trong tInh hInh mâi tren dja bàn huyn. 

8. Triên khai các hoat dng quãn l nhà nuäc v VAn hóa và Thông tin. 
Tiên hành thâm djnh và cOng nhn Quy uâc, huong uâc cüa các thôn, bàn thuc 
các xA Ta Rvt,  Ba Nan, Hue Nghl, Huàng Hip. Tiép t1ic thi:rc hin cac ni 
dung bào tOn, tOn tao  chOng xuOng cap di tIch theo ké hoach  näm 2021. To chuc 
tuyên truyn k' nim các ngày l Ian cüa Qué huang dat nuOc và triên khai kê 
hoach k' nim 25 nàm Ngày thành 1p huyn. 

9. Duy tn thi:rc hin cac ché d, chInh sách di vói ngi.thi có cong và các 
dOi tuçmg bâo trq xâ hi. Kiêm tra, giám sat cong tác xay drng Nhà tInh nghTa 
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näm 2021. Tip tic trin khai, thirc hin cong tác tré em và bInh ding giOi trên 
dja bàn huyn. Ban hành Kê hach  rà soát h nghèo, h cn nghèo cuôi nàm 2021 
và kiêm tra, dánh giá kêt qua thrc hin cong tác giám nghèo ben vng 9 tháng 
dâu nam. To chüc tong hcip hoàn chinh ho so h trçi ngtrYi lao dng tir do trInh 
UBND tinh. Xây dmg kê hoach  rà soát thu câu thrc hin các chInh sách theo 
Nghj quyêt 12OINQ-CP cüa ChInh phU ye phát triên kinh tê vüng dông bào dan 
tc thiêu so và mien nüi giai don 202 1-2025, djnh hixàng den nàm 2030. 

10. Tip tic rà soát, sp xp, be, trI di ngü can b, cong chirc dôi dir a cac 
xa. Chi dao  các coquan, don vj có lien quan thirc hin quy trInh bO nhirn chirc 
vii lânh dao  và tuyên ding vién chirc theo quy djnh. Thiic hin cong tác kiêm tra 
CCHC và kiêm tra hành chInh cong vçi t?i  các phông, ban chuyên mon và 13 xà, 
thj trân. Xây drng Quy chê cong tác van thi.r, lixu trü cUa IJBND huyn và to 
chüc thirc hin tot Cong tác phic vi tra ciru, khai thác tài 1iu tai  Kho liru trü 
huyn. 

11. T chrc tlVc  sn sang chin du, tu.n tra canh gác bào dam an toàn, 
nhât là trong dip lé Quôc khánh 2/9. Tang cithng chôt chn trén tuyên biên giai, 
sn sang xü 1 tot các tInh huông không dé bat nga xáy ra, gi vng ANCT-
TTATXH trén dja bàn. To chüc boi duông 01 l&p kiên thüc QPAN dOi tirng 4 
cap huyn và to chUc các lap bôi during kiên thrc GDQPAN cho dôi tuçng 4 
cap xA. Kiêm soát chat chë cong tác don tiêp cong dan tr yang djch tr& ye, quán 
1 tot khu each ly, bão dam an toàn không dê djch beth lay lan ra cong dOng. 

Trên day là tInh hInh Kinh t - Xã hi, Quc phOng An ninh tháng 8 và 
phuorng hithng thim vii tháng 9 nàm 2021, UBND huyn báo cáo.!. 

Ncti n1zn: 
- UBND tinh; 
- Si Ke hoch và Dau tu; 
- BTV Huyn us'; 
- TI' HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- UBND cãc x, thj trán; 
- Các ci quan, darn vj thuOc huyn; 
- UBMTTQVN và các to chcrc doàn the huyn; 
- CVP, các PVP, CV; 
- Luu: VT Thai Ng9c Châu 
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