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PHẦN I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VỀ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2021 
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Về phát triển kinh tế 

1.1. Tăng trưởng kinh tế 

Tổng giá trị gia tăng theo giá hiện hành ước thực hiện năm 2021 đạt 

194.278,59 tỷ đồng, đạt 100% Nghị quyết HĐND xã. 

Cơ cấu kinh tế: nông - lâm - thuỷ sản đạt 77,70%; công nghiệp xây dựng đạt 

11,96%; thương mại - dịch vụ đạt 13,34% 

Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt đạt 2.731,19 tấn, đạt 100,11% Nghị 

HĐND xã giao. Bình quân lương thực đầu người đạt 572,70kg/người/năm. Thu 

nhập bình quân đầu người đạt 46,2 triệu đồng/người/năm, đạt 100,54% so với Nghị 

quyết HĐND xã giao. 

1.2. Phát triển các ngành kinh tế 

a. Lĩnh vực Nông – Lâm - Thủy sản 

* Về  nông nghiệp – chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản 

Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã thực hiện năm 2021 là 2.466,69 ha, 

đạt 111,51% kế hoạch huyện giao, đạt 102,25% Nghị quyết HĐND xã giao, trong 

đó diện tích cây hàng năm 815,23ha, diện tích cây lâu năm 1.651,46ha. 
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Tổng đàn gia súc 2.962 con đạt 110,11% kế hoạch UBND huyện và HĐND 

xã giao1. Tổng đàn gia cầm 74.650 con đạt 101,36% kế hoạch UBND huyện và 

HĐND xã giao. 

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 31,52 ha (ao hồ nhỏ: 21,52 ha; hồ chứa: 

10 ha; diện tích nuôi trồng thực tế: 27,89 ha), sản lượng đạt 1.250 tấn. 

Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thu hoạch các loại cây 

trồng vụ mùa, chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Đông Xuân. Tiếp tục triển khai 

xây dựng sản phẩm đặc trưng trên địa bàn xã2, đăng ký chương trình khuyến công 

năm 20223, lịch thời vụ sản xuất và hướng dẫn bố trí cơ cấu cây trồng vụ Đông 

Xuân năm 2021 – 2022, rà soát diện tích cây ăn quả cây mắc ca và một số diện tích 

cây lâu năm khác để có kế hoạch trồng mới năm 20224. Đồng thời, thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh, ứng dụng giống mới, khoa học kỹ thuật, chế 

phẩm sinh học vào sản xuất5. 

Trong năm, ngành nông nghiệp của xã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID -19, 

sức tiêu thụ giảm, giá vật tư nông nghiệp biến động ảnh hưởng đến tâm lý sản xuất, 

thu nhập của người dân. Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của UBND huyện – 

Đảng ủy xã Đăk Ngọk, UBND xã chủ động phối hợp MTTQVN và các đoàn thể 

trong tuyên truyền, định hướng về tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 

nhân dân yên tâm lao động sản xuất, không đầu tư, sản xuất đại trà, quy mô lớn, 

chú trọng lựa chọn sản xuất các loại cây con phục vụ cho nhu cầu của gia đình và 

có thị trường tiêu thụ tại chỗ. 

* Về Lâm nghiệp 

Chỉ đạo  thực hiện tốt công tác tuần tra bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, 

thường xuyên theo dõi diễn biến đất rừng, chú trọng khu vực có diện tích cung ứng 

dịch vụ môi trường rừng6. Trong năm 2021, trên địa bàn xã không xảy ra các vụ 

việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, không xảy ra cháy rừng.  

b. Thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 

Chỉ đạo phối hợp kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh – thương mại7 trên 

địa, phối hợp tác tuyên truyền bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm và lưu thông sản phẩm thực phẩm; chủ động thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khoẻ cho người tiêu dùng. 

                                           
1 trong đó: Đàn trâu 286 con, đàn bò 260 con, đàn heo 2.196 con, một số vật nuôi khác 220 con. 
2 Hiện nay xã có sản phẩm đặc trưng Hải Tình Coffee của Hợp tác xã kiểu mới sản xuất nông nghiệp và dịch vụ 

thương mại Hải Tình đã được xếp hạng 3 sao. Riêng sản phẩm đặc trưng Gạo, Rượu nếp cẩm - Thanh Xuân hiện 

đang triển khai thực hiện. 
3 Đăng ký hỗ trợ mô hình hầm Biogas trong chăn nuôi cho 11 hộ. 
4 Tổng diện tích cây ăn quả 68,32ha, cây mắc ca 03 ha. Đăng ký trồng mới năm 2022 là 93ha (cây ăn quả 43, 

mắc ca 50ha). Tổng diện tích cây đàn hương trồng xen trong diện tích cà phê là 14,9ha của 12 hộ thôn Đăk Kđem 

(trồng năm thứ 2). 
5 Tỷ lệ sử dụng giống mới đạt 100%, tỷ lệ sử dụng chế phẩm sinh học vào sản xuất trên địa bàn xã đạt 87%. 
6 Chỉ đạo lực lượng quân sự, công an xã phối hợp kiểm lâm địa bàn, tuần tra kiểm soát địa bàn và công tác bảo vệ rừng 

với quân số 06 người chia thành 03 đợt, kết quả tiểu khu 351 và 353 có tình trạng lấn chiếm diện tích đất rừng, KLĐB đang 

tiến hành kiểm tra 
7 Tổng số cơ sở thương mại – dịch vụ 32 cơ sở, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp là 32 cơ cở (say xát 11, sửa 

chữa nông cơ 01, 02 cơ sở sửa chữa xe máy, 02 cơ sở điện cơ, 02 cơ sở cắt tóc, 02 đại lý gas, 12 hộ nấu rượu).          

Đã thực hiện kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh, trong đó: nhắc nhở 04 cơ sở. 
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Trong năm, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn diễn ra tương đối ổn định, 

không có tình trạng găm hàng, đầu cơ, tăng giá. 

Ngành tiểu thủ - công nghiệp trên địa bàn phát triển ở quy mô nhỏ lẻ, phục vụ 

chủ yếu cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn xã. 

c) Tài chính – tín dụng 

Tổng thu ngân sách đến 30/11/2021 là: 4.269.700.282  đồng, đạt 113,4% 

Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 92,37% kế hoạch giao8. Tổng chi ngân sách đến 

30/11/2021 là: 3.829.473.141 đồng, đạt 101,7% Nghị quyết HĐND xã giao, đạt 

82,84% kế hoạch giao. Ước thực hiện thu, chi ngân sách đến 31/12/2021 là 

4.622.475.198 đồng. Tổng dư nợ ngân hàng chính sách đến thời điểm báo cáo trên 

31 tỷ đồng. 

Chỉ đạo quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định ngân sách xã, các 

hoạt động tín dụng và hoàn thành thu nộp các loại quỹ9, thực hiện cắt giảm 50% 

kinh phí hội nghị, đi công tác và tiết kiệm thêm 10% chi thường còn lại năm 2021, 

đăng ký nhu cầu tiền lương năm 2022. 

d) Phát triển doanh nghiệp, Hợp tác xã 

Hiện nay trên địa bàn xã có 10 tổ hợp tác10, 01 Hợp tác xã và 01 mô hình kinh 

tế trang  trại, với 176 thành viên. Các ngành nghề hoạt động chủ yếu của các tổ 

hợp tác và  hợp tác  xã  là Nông  - lâm -  thủy  sản (10/10 tổ).  Trung bình mỗi tổ 

hợp tác, HTX đã tạo việc làm từ 10-20 người. 

Trong năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức làm 

việc với các tổ hợp tác để nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ cũng như bàn các 

giải pháp để tiếp tục duy trì hoạt động. Qua làm việc, đại diện các tổ tham gia 

thống nhất tiếp tục duy trì hoạt động, đề xuất Đảng ủy – HĐND – UBND xã xem 

xét đưa các dự án, cây con giống mới về cho các tổ để tạo việc làm, thu nhập cho 

các thành viên trong tổ. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Đảng ủy về thành lập tổ hợp tác 

sản xuất rau an toàn, hoàn thiện hồ sơ thủ tục chứng nhận sản phẩm OCOP đối với 

gạo và lúa nếp cẩm thôn Thanh Xuân, UBND xã đã phối hợp các cơ quan đơn vị 

liên quan tuyên truyền, định hướng thành lập Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn tuy 

nhiên trong năm 2021 chưa thành lập được Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn, đối với 

hồ sơ công nhận sản phẩm OCOP hiện đang phối hợp Hội Nông dân xã thực hiện. 

1.3. Xây dựng nông thôn mới; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, 

phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 
a.  Xây dựng nông thôn mới 

                                           
8 Các khoản thu hưởng 100%: 55.231.269 đồng, đạt 73,64% kế hoạch giao; các khoản thu hưởng theo tỷ lệ %: 

26.214.791 đồng, đạt 124,83%  kế hoạch giao; Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.177.473.194 đồng, đạt 92,29% 

kế hoạch giao; Thu chuyển nguồn: 10.561.260 đồng; Thu kết dư năm trước chuyển qua: 219.768 đồng. 
9 Tổng thu các loại quỹ là 51.945.000 đồng đạt 100%  kế hoạch (quỹ đền ơn đáp nghĩa: 12.570.000 đồng; quỹ 

khuyến học: 13.065.000 đồng; quỹ chăm sóc người cao tuổi: 13.230.000 đồng; quỹ vì người nghèo: 13.080.000 

đồng). 
10 THT rau an toàn thôn Đăk Bình (thành lập năm 2018), THT nuôi gia cầm thôn Đăk Lợi (thành lập năm 2014), 

THT nuôi trồng thủy sản thôn Đăk Lợi (thành lập năm 2014), THT cà phê bền vững thôn Đăk Lợi (thành lập năm 

2018), THT thu mua sắn thôn Thanh Xuân (thành lập năm 2016), Tổ phụ nữ liên kết trồng gừng thôn Thanh Xuân 

(thành lập năm 2019); THT đánh bắt thủy sản và nuôi cá lồng thôn Đăk Xuân (thành lập năm 2016), THT chăn nuôi 

– NTTS thôn Đăk Tin (thành lập năm 2014), THT trồng trọt và chăn nuôi thôn ĐăkTin (thành lập năm 2015), Tổ cà 

phê bền vững thôn Đăk Tin. 



BC-UBND 4 

Chỉ đạo triển khai kế hoạch duy trì bền vững các tiêu chí nông thôn mới đã 

đạt được và tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt NTM nâng cao11, NTM 

kiểu mẫu và xây dựng thôn Đăk Tin đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu theo lộ trình12. 

Đồng thời chỉ đạo BQL các thôn phối các ban ngành và đoàn thể thôn tuyên 

truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia ngày ra quân hàng tháng, tự giác thực 

hiện các tiêu chí thuộc trách nhiệm của gia đình để từng bước đạt được các tiêu chí 

không phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước. Hiện nay, UBND xã đang triển 

khai đánh giá các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu thôn Đăk Tin để có đề xuất đầu tư 

đảm bảo đạt khu dân cư NTM mới kiểu mẫu theo lộ trình. Đồng thời, triển khai 

nhiệm vụ quy hoạch chung để củng cố Tiêu chí số 01- Quy hoạch trong 19 tiêu chí 

quốc gia về xây dựng NTM. 

b. Lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường; phòng, chống 

thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, các hoạt động xây dựng cơ 

bản, rà soát đăng ký nhu cầu đầu tư xây dựng trên địa bàn13, lập quy hoạch chung 

xã Đăk Ngọk14, triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn15,  thành lập 

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã Đăk 

Ngọk16. Triển khai kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối 

với các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu chăn nuôi tập trung trong khu dân 

cư; phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa. 

Trong năm 2021, đã tiếp nhận kiểm tra, xác nhận 256 hồ sơ lĩnh vực đất đai17, 

kiểm tra 15 trường hợp xây dựng nhà ở tư nhân, xử lý 01 trường hợp xây dựng 

cổng tường rào vi phạm hành lang đường bộ18, kiểm tra xử lý 02 trường hợp chăn 

nuôi gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư19. 

2. Văn hóa - xã hội 

2.1. Công tác tuyên truyền, văn hoá – văn nghệ, thể dục – thể thao 

                                           
11 Qua rà soát về cơ bản xã đã đạt 7/10 tiêu chí: Tiêu chí số 2: điện; Tiêu chí số 4: duy tu, bảo trì các công trình 

sau đầu tư; Tiêu chí số 6: Hộ nghèo; Tiêu chí số 7: Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 8: giáo dục; Tiêu chí số 9:Văn hóa; 

Tiêu chí số 10: Môi trường. Các tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 1:  Giao thông; Tiêu chí số 3: Trường học; Tiêu chí số 

5: Thu nhập 
12 Qua rà soát hiện nay thôn Đăk Tin đã đạt 6/10 tiêu chí, cụ thể: Tiêu chí số 2: Điện; Tiêu chí số 6: Hộ 

nghèo;Tiêu chí số 7: Văn hóa,  giáo  dục,  y  tế; Tiêu  chí  số 8: Vệ sinh môi trường;  Tiêu  chí  số 9: Hệ thống chính 

trị và an ninh trật tự xã hội và Tiêu chí số 10:Ý thức công dân. Còn 04 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số1: Giao thông; 

Tiêu chí số 3:Vườn, nhà ở hộ gia đình; Tiêu chí số 4: Nhà văn hóa, khu thể thao thôn và Tiêu chí số 5: Thu nhập. 
13 Cứng hóa các tuyến đường GTNT (29 tuyến/9027m, tổng kinh phí là 4,9 tỷ đồng), đầu tư lưới điện với chiều 

dài 2.500m, đầu tư xây dựng điểm trường Mẫu giáo thôn Đăk Kđem hạng mục cổng tường rào tổng kinh phí 168 

triệu đồng, đề xuất danh mục đầu tư các công trình thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng 

DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 (Hỗ trợ nước sinh hoạt - giếng khoan) cho 50 hộ với tổng vốn 300 triệu đồng, 

đường đi sản xuất, sửa chữa hội trường thôn Đăk Kđem giai đoạn 2021 – 2025 với tổng số vốn 1,6 tỷ đồng, đề nghị 

phê duyệt chủ trương cải tạo trụ sở xã với tổng kinh phí 500 triệu đồng, xây dựng trụ sở Công an xã tổng kinh phí 3 

tỷ đồng. Công trình nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng, Nhà làm việc khối Mặt trận và 

các đoàn thể xã 2 tỷ đồng. 
14 Hiện tại UBND huyện Đăk Hà đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Đăk Ngọk đến năm 

2030, UBND xã đang trình UBND huyện phê duyệt dự toán nhiệm vụ quy hoạch. 

15 Kế hoạch số 24/UBND-KH ngày 16/6/2021 
16 Quyết định số 98/QĐ-UBND, ngày 23/9/2021 
17 Chuyển nhượng 33 hồ sơ; tặng cho 27 hồ sơ; thừa kế 9 hồ sơ; chuyển mục đích 9 hồ sơ; cấp đổi, cấp lại 9 hồ 

sơ; chỉnh lý biến động 151 hồ sơ; cấp mới GCN 11 hồ sơ; bổ sung tài sản 7 hồ sơ. 
18 Hộ ông Nguyễn Đức Biên, thôn Đăk Lợi, hiện đã dỡ bỏ cổng tường rào nằm trong hành lang đường bộ 
19 Hộ ông Lê Phong Phú thôn Đăk Bình, hộ ông Phạm Như Kiên thôn Đăk Bình. Hiện nay hai hộ đã khắc phục 

được tình trạng chăn nuôi để chất thải chăn nuôi tràn ra môi trường. 
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Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính 

sách của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước20, công tác phòng chống dịch 

bệnh21, ngộ độc thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động. Đồng thời, tổ chức các hoạt 

động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao22 kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện 

chính trị quan trọng của đất nước trong năm23. 

Chỉ đạo triển khai đánh giá công tác bình xét thôn văn hóa – gia đình văn hóa 

năm 2021 và đăng ký danh hiệu thôn văn hóa – gia đình văn hóa năm 202224.  

2.2 Giáo dục -  đào tạo, công tác y tế 

Chỉ đạo triển khai tổ chức tốt kế hoạch học tập năm học 2021 - 202225, thực 

hiện nghiêm công tác phòng chống COVID – 19 trong nhà trường, xây dựng 

phương án dạy và học khi có dịch bệnh COVID-19 xảy ra. 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác y tế, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân26, 

dân số kế hoạch hóa gia đình27, phòng chống dịch bệnh28. Thông báo đến toàn  

thể nhân dân về việc khai báo y tế bắt buộc để phòng chống COVID – 1929, xây 

dựng các phương án, kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh COVID – 

                                           
20 Tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Bộ luật Lao động năm 2019,  Nghị 

định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng 

pháo, Nghị quyết 97/2019/QH14, Quốc hội đã thông qua việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. 

Hà Nội, Thông tư 6/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, 

Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều 

khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025. Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến... 
21 Công văn 2836/UBND-NV ngày 21/10/2021 của UBND huyện Đăk Hà về tiếp tục thực hiện nghiêm công tác 

phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới; Công văn 1916/sở TTTT-TTBCXD ngày 22/10/2021 Sở thông tin 

truyền thông tỉnh về phòng chống covid 19; Hướng dẫn số 2939/UBND-KTHT ngày 1/11/2021 của UBND huyện 

về công tác phòng chống dịch bệnh; Công văn 3953/UBND- KTHT ngày 3/11/2021 về triển khai chỉ đạo Chính phủ, 

Tỉnh ủy về công tác phòng chống covid-19; Công văn số 810/UBND-CV ngày 5/11/2021 của UBND huyện triển 

khai thực hiện phòng chống dịch covid tại các đơn vị trường học, dịch sốt xuất huyết.. 
22 Tổ chức thành công đại hội TDTT xã Đăk Ngọk lần thứ II với 5 môn thi đấu (bóng đá nam, bóng chuyền nam 

- nữ, kéo co, cà kheo, đẩy gậy) trong đó có 2 môn thể thao truyền thống đã thu hút đông đảo VĐV và cổ dộng viên 

tham gia. Tổng kinh phí tổ chức Đại hội thể dục thể thao là 152.670.000 đồng (Trong đó: ngân sách xã 43.310.000 

đồng; các nhà tài trợ 31.360.000 đồng; xã hội hóa của các thôn là: 78.000.000đ).  Nhất toàn đoàn thôn Thanh Xuân, 

nhì thôn Đoàn kết, ba thôn Đăk Tin. 
23 Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); Kỷ niệm 90 năm Ngày thành 

lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); Kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2021) và 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 -01/5/2021); Kỷ niệm 

67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021); kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2021); 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021); đại hội  đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026... 
24 Tổng số hộ đạt gia đình văn hóa năm 2021 là 913/986 số hộ đăng ký đầu năm, đạt  92,6%. Trong đó: Hộ 03 năm 

liền là 876 hộ, Hộ đạt mới là 37 hộ. Tổng số thôn đạt thôn văn hóa là 7/7 thôn, 6/7 thôn giữ vững, 01/7 thôn được công 

nhận năm 2021 (thôn Đăk Kđem). 

Tổng số hộ đăng ký gia đình văn hóa năm 2022 là 997 hộ, trong đó: giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa 03 năm liền 

913 hộ, 84 hộ đăng ký mới. 
25 Tổng số học sinh các cấp đầu năm học là 1.017 trong đó: mẫu giáo 235 trẻ, tiểu học 363 học sinh, THCS 282 

học sinh, THPT 137 học sinh. Tổng số cán bộ, viên chức, người lao động trường TH-THCS là 37 người.Tổng số cán 

bộ, viên chức, người lao động trường Mẫu giáo là 23 người. 
26 Tổng số lượt khám chữa bệnh là 3.147 lượt. Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh: 01 lần cho 02 trường học 

(Trường Mần Non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở) trên địa bàn với 842 học sinh. 
27 Tổng số trẻ sinh ra trong năm là 52 trẻ, trong đó 08/52trẻ là con thứ 3 trở lên 
28 Xảy ra 03 ca quai bị,  tay chân miệng 01 ca, sốt xuất huyết 08 ca 
29 Tổng số khai báo y tế bắt buộc là 1711 trường hợp. 
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19 có thể xảy ra trên đại bàn xã30. Thực hiện tuần tra, xử lý các trường hợp vi 

phạm các quy định về phòng chống COVID-1931, rà soát tổng hợp đăng ký tiêm 

vác xin COVID – 19 cho các đối tượng32. Kiểm tra các điều kiện cách ly y tế, 

theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các trường hợp đi về từ các địa phương đã có ca 

COVID – 1933. 

2.3. Về lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo 

Chỉ đạo phối hợp triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tuyên 

truyền về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh 

và doanh nghiệp đưa người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 

(xuất khẩu lao động) đến toàn thể nhân dân biết, đăng ký tham gia34. Rà soát, tổng 

hợp danh sách người lao động có nhu cầu tìm việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh, đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài người, lao động đã từng đi làm việc ngoài tỉnh 

do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19 không có việc làm phải trở về địa phương 

có nhu cầu tìm việc làm; lao động đã tốt nghiệp các khoá đào tạo, dạy nghề; lao 

động thuôc hộ nghèo, lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao 

động chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma tuý trở về địa phương35.  

Đồng thời tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối 

tượng36 và triển khai công tác giảm nghèo năm 202137. 

3. Lĩnh vực nội chính 

                                           
30 Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 xã Ban hành Phương án cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 áp dụng 

trên địa bàn Xã Đăk Ngọk; Phương án đáp ứng khi có trường hợp nhiễm COVID-19 tử vong trên địa bàn xã. 

Phương án bố trí địa điểm thiết lập khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến trên địa bàn xã theo yêu cầu của cấp có 

thẩm quyền. 
31 Xử lý 9 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống COVID -19 với tổng số tiền phạt là 11 triệu 

động. Hiện tại 06 trường hợp vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt. Đối với các trường hợp còn lại, UBND xã đã có 

công văn đôn đốc việc thực hiện quyết định xử phạt 
32 Tổng số mũi vác xin đã tiêm là 4.422, trong đó tiêm mũi 1 là 2.203; tiêm mũi 2 là 2.219. 
33 Tổng số trường hợp các ly y tế tại nhà là 380 trường hợp (hiện đang thực hiện cách ly 03 trường hợp), theo dõi 

sức khỏe tại nhà sau cách ly tập trung là 131 trường hợp. 
34 Phối hợp Trung tâm dạy nghề huyện tuyển sinh lớp nuôi Heo sọc dưa (không đủ điều kiện mở do số lượng đăng ký 

thấp), thông báo tuyển dụng lao động, việc làm trong và ngoài tỉnh. 
35 Qua triển khai, không có các trường hợp đăng ký việc làm 
36 Tổng số xuất quà là 251, thành tiền là 99.700.000 đồng, trong đó: Quà UBND huyện Đăk Hà: Đối tượng 

người có công: 61 đối tượng giá trị bằng tiền mặt là: 12.200.000 đồng (200.000đ/01 đối tượng). Lãnh đạo UBND 

huyện thăm trực tiếp 03 đối tượng giá trị bằng tiền và quà là 900.000 đồng (500.000đ/01 đối tượng). Đối tượng Bảo 

trợ xã hội: 10 đối tượng giá trị bằng tiền mặt là: 2.000.000 đồng (200.000đ/01 đối tượng). Đối tượng trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn: 10 đối tượng giá trị bằng tiền mặt với số tiền 2.000.000 đồng (200.000đ/01 đối tượng). Quà của Hội 

Hoa Lan Đăk Hà (Đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: 10 đối tượng giá trị bằng tiền mặt và quà là 7.200.000 

đồng, trong đó: 200.000đ tiền mặt và 01 suất quà trị giá 200.000 đồng). Phối hợp với điểm Bưu điện xã chi quà 

Chủ tịch nước cho 56 đối tượng giá trị bằng tiền mặt là: 16.800.000 đồng (300.000đ/01 đối tượng) và 01 đối tượng 

TB trên 81% giá trị bằng tiền mặt là: 600.000 đồng (300.000đ/01 đối tượng). Phối hợp với Ban chỉ đạo rà soát nhà ở 

NCC. Tổng số đối tượng đề nghị rà soát: 07 đối tượng, số đối tượng đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ là 06 đối tượng 

(Đoàn Quang Hòa, Nguyễn Bá Lạch thôn Đoàn Kết, Hà Xuân Huân, Nguyễn Thị Thúy, Lê Thị Thại, Phạm Thị Tiếp 

thôn Đăk Tin), còn lại 01 đối tượng không đủ điều kiện hỗ trợ là ông Nguyễn Văn Lán, thôn Đoàn Kết (lý do không 

đủ điều kiện là Huân huy chương kháng chiến của ghi Nguyễn Văn Lán, còn toàn bộ giấy tờ tùy thân là Nguyễn Văn 

Lán; phòng LĐ-TBXH huyện không chấp nhận đề nghị). 

Tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị trợ giúp xã hội cho đối tượng người khuyết tật nặng đang chăm sóc con nhỏ dưới 36 

tháng tuổi (bà Y Ngui thôn Đăk Kđem). Tiếp nhận 02 trường hợp đề nghị xác định, xác định lại khuyết tật (Trần 

Ngọc Linh, Trần Đình Tân thôn Đăk Tin). Phối hợp với phòng LĐ-TBXH nghiệm thu nhà ở người có công (có 03 

hộ đã sửa chữa xong là Hà Xuân Huân, Đoàn Quang Hòa, Trần Văn Út). Tổ chức chúc thọ, mừng thọ năm 2021 cho 

49 cụ tại các chi hội thôn đảm bảo phòng chống Covid-19. 
37 Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2021 (Giai đoạn 2016-2021): Tổng số hộ nghèo đầu năm là 36 hộ/246 khẩu. Tổng số 

hộ cận nghèo là 24 hộ/125 khẩu; thoát nghèo là 11 hộ/84 khẩu; thoát cận nghèo 11 hộ/63 khẩu. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo giai đoạn 2022-2025: Tổng số hộ nghèo là 62 hộ/391khẩu. Tổng số hộ cận nghèo là 39 hộ/187 khẩu. 
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3.1. Công tác quốc phòng - an ninh 

Nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương trong năm tiếp tục được tham 

mưu thực hiện tốt; công tác quản lý lực lượng được chặt chẽ; tổ chức giao quân 

chưa đạt chỉ tiêu trên giao38. Thực hiện sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 

theo kế hoạch39. Công tác quản lý lực lượng đảm bảo được chặt chẽ. Triển khai 

xây dựng kế hoạch phòng thủ, huấn luyện quân sự và huấn luyện lực lượng DQTV 

năm 202140. Tiếp nhận hướng dẫn các đối tượng làm hồ sơ hưởng các chế độ theo 

quy định41.  

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh tôn giáo, nông thôn 

tiếp tục được giữ vững. Lực lượng Công an xã đã tham mưu hiệu quả cho chính 

quyền địa phương trong quản lý, kiểm soát địa bàn. Các vụ việc vi phạm được xử 

lý kịp thời42. Công tác phối hợp với lực lượng quân sự trong tuần tra giữ gìn an 

ninh trật tự, quản lý bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên và đồng bộ chú trọng 

trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn 

trong năm.  

Chỉ đạo tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo và triển khai kế hoạch tuyên truyền, 

vận động thu hồi, giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ xã Đăk Ngọk43. 

3.2. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo 

Chỉ đạo các ban ngành, lực lượng chức năng của xã phối hợp BQL, các ban 

ngành và đoàn thể thôn thường xuyên bám nắm địa bàn, tuyên truyền vận động 

người có đạo tích cực lao động sản xuất, tham gia vào các hoạt động xã hội, cộng 

đồng, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về tự do tín ngưỡng tôn giáo44. 

Trong năm 2021 hoạt động tôn giáo trên địa bàn diễn ra bình thường, chưa phát 

hiện các hoạt động trái pháp luật. 

3.3. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp công dân, tiếp nhận 

và giải quyết đơn thư 

                                           
 38 Tổng số công dân lên đường nhập ngũ là 04 nam công dân đạt 40% chỉ tiêu, thực hiện đăng ký độ tuổi nghĩa 

vụ quân sự cho 37 nam công dân. Hoàn thành văn kiện chiến đấu thường xuyên (kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế 

hoạch bảo vệ cơ quan, kế hoạch mở rộng lực lượng trong các trạng thái; kế hoạch phối hợp lực lượng công an bảo 

vệ ANCT-TTATXH; kế hoạch phối hợp lực lượng kiểm lâm trong công tác BV&PTR). Huy động 28 đồng chí dự bị 

động viên tham gia huấn luyện phục vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện..  
39 Hội đồng NVQS xã tổ chức xét thực lực tuyển, chọn, gọi sơ khám tuyển năm 2022, kết quả: 34 nam công dân 

được tạm hoãn gọi sơ khám năm 2022 (Cụ thể: 02 công dân có anh trai đang phục vụ tại ngũ, 03 nam công dân 

không đủ sức khỏe, 01 nam công dân gia đình khó khăn, 01 nam công dân bị bệnh mãn tính, 01 nam công dân vi 

phạm pháp luật, 10 nam công dân đang học các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, 17 nam công dân đang ở 

vùng dịch không về được); gọi sơ khám là 42 nam công dân; đủ điều kiện khám tuyến huyện là 29 nam công dân, đủ 

điều kiện lên đường nhập ngũ năm 2022 là 11 nam công dân. 
40 Tổng số tham gia huấn luyện là 28 đồng chí trong LLDQ năm thứ 2 trở lên 
41 Hoàn thiện hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 49 và Quyết định 62 của TTCP 
42

Trong năm trên địa bàn xã xảy ra 05 vụ việc: 01 vụ TNGT, hậu quả 01 người chết, Công an huyện đã tiếp nhận xử lý. 01 

vụ trộm tại thôn Đăk Kđem, Công an xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 đối tượng; trong đó, phạt tiền 01 đối 

tượng số tiền 2.000.000đ và phạt cảnh cáo 01 đối tượng. 01 vụ tai nạn đuối nước tại thôn Đăk Bình.  01 vụ cố ý gây thương tích 

tại thôn Đăk Bình, chuyển Công an huyện giải quyết. 01 vụ đánh nhau tại thôn Thanh Xuân, hai bên thỏa thuận không yêu cầu 

điều tra. 
43 Vân động giao nộp 06 khẩu súng kíp tự chế 
44 Tổng số tín đồ đạo công giáo là 88 hộ/521 nhân khẩu; phật giáo: 122 hộ/187 nhân khẩu; đạo tin lành 01hộ/5 

nhân khẩu. 
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Trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND xã công 

tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được chỉ đạo thực hiện thường xuyên. 

Cán bộ, công chức xã đã nhận thức đúng đắn và gương mẫu đi đầu trong thực hiện. 

Công tác quản lý điều hành ngân sách xã, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản 

công của cơ quan đúng quy định và tiết kiệm.  

Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời 

đúng quy định, thẩm quyền các đơn thư của công dân. Không có tình trạng đơn thư 

giải quyết kéo dài hoặc giải quyết không thoả đáng45.  

3.4. Công tác tư pháp và hoà giải cơ sở 

Chỉ đạo phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đến  

toàn thể nhân dân, chú trọng khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn, người DTTS, 

nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp 

đến quyền, nghĩa vụ của công dân và các văn bản mới46. Thực hiện rà soát bổ sung 

sửa đổi hương ước quy ước khu dân cư47, tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của 

các tổ hoà giải ở cơ sở48 và các tủ sách pháp luật49. 

Trong năm 2021 đã tiếp nhận và giải quyết chứng thực 3.994 trường hợp, 631 

trường hợp thuộc lĩnh vực hộ tịch. 

3.5. Cải cách hành chính và xây dựng chính quyền cơ sở 

Chỉ đạo triển khai kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính năm 2021; tiếp tục áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 vào hoạt động của UBND xã, tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến trên hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành Ioffice, sử dụng chữ ký số, niêm yết công khai 

các bộ thủ tục hành chính tại trụ sở để thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến 

liên hệ giao dịch, kịp thời bổ sung, thay thế các bộ thủ tục hành chính mới, sửa đổi 

bổ sung để nhân dân biết, thực hiện50. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ thông 

tin báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định. 

Tiếp tục đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã năm 

2021 đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng tốt cho yêu cầu nhiệm vụ51. 

3.6. Lâm nghiệp và công tác quản lý bảo vệ rừng 

Chỉ đạo tham mưu triển khai kế hoạch ra quan trồng cây nhân ngày sinh nhật 

Bác (19/5) và hưởng ứng ngày môi trường thế giới 15/6 năm 202152, kế hoạch tuần 

                                           
45 Tính đến thời điểm báo cáo đã tổ chức tiếp 56 ngày tiếp công dân (không có công dân đến kiến nghị, phản 

ánh). Tiếp nhận 04 đơn kiến nghị (02 đơn về môi trường; 02 đơn về đất đai) hiện nay đã giải quyết xong 4 đơn (03 

đơn hòa giải thành, 01 đơn không thành) 
46 Tổ chức 10 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tổng số văn bản tuyên truyền: 41, tổng số lượt người tham 

gia là 455 người. Tuyên truyền trên hệ thống loa không dây: 274 lượt; tuyên truyền lưu động 87 lượt. 
47 Tổng số 07/07 thôn đã được UBND huyện  phê duyệt hương ước quy ước khu dân cư. 

      48 Trên địa bàn xã có 07 tổ hòa giải với 52 tổ viên, tính đến 30/11/2021 đã tổ chức hòa giải 12 vụ việc (Đăk 

Kđem 01 vụ, Đăk Tin 04 vụ, Thanh Xuân 02 vụ, Đoàn Kết 5 vụ), Trong đó: Hòa giải thành là 06 vụ, không thành 06 

vụ  
49 Tổng số tủ sách pháp luật là 07, trong đó: taị UBND xã 01 tủ, số lượng sách 351 đầu sách các loại; taị các thôn 

06 tủ, tổng số các đầu sách 578. Tổng số lượt người đến đọc, mượn 05. 

      50 Thực hiện 4 công khai trong giải quyết thủ tục hành chính (Công khai thủ tục; công khai thời gian; công khai 

phí, lệ phí và công khai công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cuối cùng). Niêm yết công khai 29 lĩnh vực, 124 thủ tục 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. 
51 Đăng ký các lớp đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp, tin học, thực hiện chế độ chính sách, kỹ năng lãnh đạo 

quản lý. Trong năm đã cử 68 lượt cán bộ, công chức và những người hoạt động chuyên trách tham gia các lớp bồi 

dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. 
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tra, kiểm soát địa bàn chú trọng khu vực có diện tích cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng (Tiểu khu 351), khu vực rừng gần nương rẫy của nhân dân. Đồng thời, rà soát 

đăng ký diện tích trồng cây keo tai tượng cho các hộ dân thôn Thanh Xuân53.  

 Trong năm 2021, trên địa bàn xã chưa phát hiện các vụ việc vi phạm luật 

quản lý, bảo vệ rừng; không có vụ cháy rừng lớn xảy ra.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong năm 2021, dưới sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện, hướng dẫn của 

các phòng ban chuyên môn huyện, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, giám sát của 

HĐND, phối hợp của Mặt trận TQVN và các đoàn thể xã, tình hình an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội được tiếp tục giữ vững, các chỉ tiêu về kinh tế đạt và vượt 

kế hoạch đề ra, cac chế độ chính sách được triển khai kịp thời và đúng quy định, 

Nhân dân trên địa bàn xã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của 

Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào, 

cuộc vận động do các cấp tổ chức. 

2. Tồn tại hạn chế 

2.1. Lĩnh vực kinh tế 

Một số chỉ tiêu lĩnh vực nông nghiệp, tài chính – ngân sách không đạt kế 

hoạch UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy – HĐND xã giao (cây thực phẩm, 

thành lập THT sản xuất rau an toàn, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí lệ phí). 

Sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi vẫn còn xảy ra (sâu bệnh trên 

cây lúa, cà phê, tả lợn Châu phi, viêm da nổi cục). 

Công tác lập đồ án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới còn chậm. 

2.3. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội 

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn không đạt kế hoạch giao. 

Việc rà soát, thống kê đối tượng người có công với cách mạng có khó khăn về 

nhà ở chưa chặt chẽ, còn để sót đối tượng. 

3. Nguyên nhân của tồn tại hạn chế 

3.1. Lĩnh vực kinh tế 

Do ảnh hưởng đại dịch COVID – 19 sức mua giảm dẫn đến người dân sản 

xuất ở quy mô nhỏ chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu của gia đình. Đồng thời, trong 

năm UBND xã tập trung cho công tác phòng chống dịch vì vậy chưa phối hợp 

đồng bộ, kịp thời với các đoàn thể trong vận động thành lập THT sản xuất rau an 

toàn. 

Quy định về mức thu  phí – lệ phí đã có sự thay đổi, bên cạnh đó, hợp đồng 

thế chấp trong lĩnh vực nông nghiệp được miễn thu phí theo Nghị định 

55/2015/NĐ-CP đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu phí lệ phí của xã. 

Một bộ phận nhỏ người dân chưa thực hiện tốt công tác phòng chống sâu 

bệnh, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. 

Đơn vị tư vấn được UBND xã thuê lập nhiệm vụ quy hoạch chung triển khai chậm, 

trong khi quá trình thực hiện phải lấy ý kiến tham gia của các cơ quan đơn vị có liên 

                                                                                                                                        
52 Tiếp nhận 672 cây xanh các loại (bàng nhật, bằng lăng tím, trắc, sao đen, thông ba lá) đã cấp cho các thôn 

trồng khu vực hội trường thôn, khu thể thao thôn và một số tuyến đường trong thôn 
53 Tổng diện tích đăng ký trồng cây keo tai tượng Úc miễn phí là 24,05ha 
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quan; mặt khác công tác tham mưu của công chức chuyên môn còn hạn chế dẫn đến tiến 

độ chậm. 

3.2. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội:  

Việc bố trí, sắp xếp thời gian để tham gia lớp học của người dân chưa phù 

hợp nên không đạt kế hoạch. 

Công tác rà soát, kiểm tra, thống kê nhà ở cho người có công với cách mạng có khó 

khăn về nhà ở còn chưa được đảm bảo chặt chẽ, kịp thời và đồng bộ; một số thành viên 

Ban chỉ đạo người có công xã chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm. 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI, QUỐC – PHÒNG ĂN 

NINH NĂM 2022 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi 

Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương chính sách mới trong lĩnh vực 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên và người 

dân tộc thiểu số, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ Covid – 19 có tác động tích cực 

đến đời sống của nhân dân. 

Xã Đăk Ngọk có lợi thế về điều kiện tự nhiên đất đai, khí hậu, hệ thống giao 

thông, đặc biệt có hồ chứa nước với diện tích lớn là một điều kiện thuận lợi để 

nhân dân phát triển nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản. 

Chất lượng dân cư, lao động tương đối cao, nhân dân có kinh nghiệm trong 

sản xuất nông nghiệp. 

2. Khó khăn 

Diễn biến thất thường của thời tiết, dịch bệnh, biến động về giá của một số 

mặt hàng nông sản ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. 

Một bộ phận người dân đặc biệt là người DTTS trình độ, nhận thức chưa cao, 

tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước vẫn còn phần nào ảnh hưởng 

đến công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. 

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và kế 

hoạch kinh tế giai đoạn 2021 – 2026, tập trung thực hiện các lĩnh vực trọng tâm đột 

phá về phát triển nông nghiệp, nông thôn; cải cách hành chính; duy trì tốc độ tăng 

trưởng kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất; tập trung 

duy trì giữ vững xã nông thôn mới, tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng nông 

thôn mới nâng cao, nông  thôn mới kiễu mẫu và khu dân cư NTM kiểu mẫu; tăng 

cường quản lý tài nguyên môi trường; nâng cao mức sống của người dân, đảm bảo 

an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh góp phần 

xây dựng huyện Đăk Hà phát triển bền vững, toàn diện. 

2. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu 
Cơ cấu kinh tế: Nông – lâm – thủy sản chiếm 73,52%; công nghiệp – xây 

dựng chiếm 12,60%; thương mại – dịch vụ chiếm 13,88%. 

Tổng giá trị sản xuất  theo giá hiện hành 270,762 tỷ đồng, tổng giá trị gia tăng 

theo giá hiện hành 208,278 tỷ đồng. 



BC-UBND 11 

Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 2.526,41ha (kế hoạch huyện giao)54, đạt 

2.754,06 ha (kế hoạch xã giao)55. Tỷ lệ sử dụng giống mới 100% diện tích, trên 

90% diện tích sử dụng chế phẩm sinh học. 

Tổng đàn gia súc 2.960 con (kế hoạch huyện giao), đạt 3.217 con (kế hoạch 

xã giao). Tổng đàn gia cầm ước đạt 73.6502 con (kế hoạch huyện giao), đạt 75.102 

con (kế hoạch xã giao). 

Dân số trung bình ước đạt 4.818 người, tỷ lệ tăng dân số trung bình 1,25%, tỷ 

lệ hộ nghèo giảm từ 4 - 5% (10 hộ/năm). 

Tổng sản lượng lương thực ước đạt 2.096,03 tấn (kế hoạch huyện giao), đạt 

2.764,95 tấn56; bình quân lương thực đầu người đạt 573,88kg/người/năm. Thu 

nhập bình quân đầu người ước đạt 48,40 triệu đồng/người/năm. 

Tổng thu ngân sách nhà nước là 4.429 triệu đồng (thu cân đối ngân sách tại 

địa bàn 562 triệu đồng, thu bổ sung ngân sách cấp trên 3.867 triệu đồng). Tổng chi 

ngân sách địa phương 3.979 triệu đồng. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm 

Phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 

2022 và 5 năm giai đoạn 2021 - 2026. 

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp; tập trung 

thực hiện các lĩnh vực trọng tâm đột phá về phát triển nông nghiệp, nông thôn; 

ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến ứng dụng công nghệ cao.  

Phát triển mạnh các hoạt động thương mại, quản lý chặt chẽ các hoạt động 

xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường.  

Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách địa phương, hoàn thành kế 

hoạch thu và phối hợp triển khai tốt hoạt động tín dụng. 

Duy trì, giữ vững xã nông thôn mới, sử dụng có hiệu quả các dự án chương 

trình hỗ trợ để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và 

khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, công tác y tế, phòng chống 

dịch bệnh, dân số kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đảm bảo 

các chính sách an sinh xã hội; phát triển văn hóa, thể dục - thể thao, bảo vệ môi 

trường.  

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; 

triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng. Xây dựng, củng 

cố và kiện toà đội ngũ cán bộ cơ sở theo hướng chuẩn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước. 

4. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 

4.1. Lĩnh vực kinh tế 

Tập trung chỉ đạo hiệu quả, linh hoạt mục tiêu vừa phòng, chống dịch 

COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tê – xã hội; phấn đấu hoàn thành các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh 

năm 2022. Tiếp tục triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026.  

                                           
54 Cây hàng năm 602,81ha, cây lâu năm 1.923,60ha 
55 Diện tích cây hàng năm 846,90ha, cây lâu năm 1.907,16ha 
56 Cao hơn so với Nghị quyết Đảng bộ đề ra: lý do điều chỉnh theo kế hoạch huyện giao 
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Tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng phù hợp, tập trung đầu 

tư thâm canh, sử dụng giống mới để tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản 

phẩm.  

Khuyến khích phát triển chăn nuôi hộ gia đình, phát triển đàn gia súc, gia cầm 

đi đôi với các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tận dụng diện tích mặt nước để 

nuôi trồng, khai thác thuỷ sản, duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản ao hồ. Duy trì 

hoạt động ổn định của các tổ hợp tác đã thành lập. Vận động thành lập THT sản 

xuất lúa nếp cẩm thôn Thanh Xuân.  

Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, 

môi sinh, thương mại – dịch vụ. Sử dụng ngân sách tiết kiệm đúng quy định. 

Về xây dựng NTM: Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch chung và quy hoạch chi 

tiết của xã, chỉnh trang các khu dân cư phù hợp với việc bố trí các công trình hạ tầng 

kinh tế - xã hội. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng cơ bản đảm bảo đạt chất lượng, 

không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp duy 

trì bền vững các tiêu chí xây dựng NTM đã đạt được, triển khai kế hoạch xây dựng xã 

nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

4.2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên tuyền các chủ trương chính sách của 

Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương. Tổ chức các hoạt động văn hóa – 

văn nghệ, thể dục – thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Duy trì và 

nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Thực hiện tốt công tác phân 

luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, triển khai kế hoạch xây dựng trường đạt 

chuẩn quốc gia và tiếp tục phối hợp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chú 

trọng các ngành nghề phù hợp với điều kiện thực tế của xã. 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, phòng chống 

dịch bệnh, dân số kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ 

chính sách cho các đối tượng và công tác giảm nghèo theo kế hoạch. 

4.3. Lĩnh vực Nội chính 

Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng -  quân sự, giao quân đạt 

chỉ tiêu trên giao, quản lý chặt chẽ lực lượng. Tiếp tục duy trì ổn định an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, tôn giáo, an toàn giao thông, 

quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu, tạm trú tạm vắng và công tác phối hợp tuần tra 

quản lý bảo vệ rừng. 

Duy trì công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư, giao dịch 

hành chính của công dân theo đúng quy trình, quy định. Triển khai tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục đến toàn thể nhân dân. 

Quản lý, sử dụng hiệu quả tủ sách pháp luật, tiếp tục rà soát, bổ sung hương 

ước, quy ước khu dân cư. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

của xã, đăng ký đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, 

công chức xã. 

Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, quy chế dân chủ cơ 

sở, nội quy quy định của cơ quan và Kết luận 1663 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
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Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an 

ninh năm 2021; kế hoạch kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 của 

UBND xã Đăk Ngọk./. 
 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- TT Đảng ủy xã; 

- Kỳ họp thứ 3, HĐND xã khóa III; 

- Lưu: VT – VPUBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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