
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGI-IiA VIET NAM 
HUYN  DAK  GLONG Dc 1p - Ttr do - Hanh phiic 

S:,713C-UBND DákG1ong,ngàdJi1iáng 1/ nàm 2021 

BAO CÁO 
TInh hmnh thyc hin kinh t - xa hi, quôc phông - an ninh thing 11 

phurong htró'ng và nhim vy trQng tam tháng 12 nm 2021 

KInh gCri: 

- UBND tinh Däk Nông;
( 

- Thir&ig trçrc I-[uyn üy Dãk Glong. 

A. CONG TAC ciii DiO, DIEU HANTI CUA U' BAN NHAN DAN 
HUYN, CHU TICH  UY BAN NHAN DAN HUYN 

Trong tháng 11, UBND huyn Dãk Glorig, Chü tjch IJE3ND huyn tp trung 
chi dao, diêu hanh cac hoat dông, nhiêm vu nôi bat nhu I ãp ti ung thirc hién cong 
tác phóng, chông djch bnh Covid-19; chi do day nhanh giäi phóng mt bang, thóc 
day giái ngân ké hoch von dâu tu cong nAm 2021, xây dirng ké hoch dâu tu cong 
näm 2022, thuc hiên cac nhiêm vu lap quy hoach tinh Däk Nông thai ky 2021-
2030, tam nhIn den näm 2050; dày nhanh cong tác triCn khai kê hotch si:r ding dat 
nãm 2022, quy hoch sir dyng dat giai don 2021-2030; tang cu&ng quãn 1' dat dai, 
xây dçrng, xüc tiên dâu tu,...ti khu vrc Ta Diing; tiêp we chi 4o thçrc hin Két 
1utn so 840-KL/TU và Ket 1un so 1 20-KL/TU cUa Ban 'fhxng vy 'I'inh üy; giãi 
quyêt van dê lien quan den dat ông Nguyn Thanh Scm, Nguyen Thanh Phong; giài 
quyêt các ton ti, vtthng mac cOng trinh thüy din Dông Nai 3; tiêp tiic tang ci.thng 
quãn 12, bão v thng và day nhanh tiên d cong tác trông rrng näm 2021, giao dat, 
giao thng nãm 2022; cong tác quãn I dat dai, tài nguyen khoáng san,.., 

Lành dto UBND huyn tham dy dy dü các Hi ngh, cuôc hop do Tinh iy, 
UBND tinh, Huyn ciy, HDND huyn triu tap, tr9ng tarn là: llçp TO cong tác dc 
bit thüc dày tiên d thrc hin và giâi ngân kê hoch von dâu tu cong nàrn 2021; 
Hi nghj trrc tuyên dánh giá cong tác triên khai thrc hin chmnh sách ho trci nguäi 
lao dng, nguii si.r dyng lao dng gtp khó khän do di dlch  Covid-19; h9p trçrC 
tuyên ye két qua thçrc hin Quyêt djnh so 2159/QD-UBND ngày 26/12/20 18, Quyêt 
djnh so 500/QD-UBND ngày 11/4/2019, Quyêt djnh so 2004/QD-UBND ngày 
11/12/2019; Phiên h9p thành viên UBND tinh dê thông qua dr toán ngân sách nhà 
niric nam 2022; Các Hi nghj Ban Thung viii Huyn üy chuyên dé,... 

Uy ban nhân dan huyn d tip nhn và xtr 1 2.289 van bàn các 1oi; ban 
hành 1.238 van bàn (trong do cO 606 Quyet djnh, 431 Cong van, 77 Báo cáo va cac 
Ioai van bàn khác) 
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B. KET QUA CONG TAC TREN MQT sO LiNH V1J'C CHU YEU 

I. iinh virc kinh tê 

1. San xuãt nông - lam nghip và xay diyng nOng thOn mó'i 

a) Trng trQt: 

Hi.râng dn nhãn dan thu hoch lUa v1i Hèthu 2021; thu hoch, so ch bão 
quãn cà phê vi müa näm 2021; huóng d&n san xuât và thu rnua ho tiêu h&u co; tang 
cung quãn l hot dng san xuât, kinh doanh giông cay trông; to chic gieo trông 
các loi cay rau màu v Thu Dông; barn sat cci so chü trQng cong tác dr tInh, dr 

báo nhãm phát hin sOm các hin tucmg th?yi tiêt cçrc doan và djch bnh gay hi dê 
triên khai các bin pháp cãnh báo, huOng dn các bin pháp phông, tránh kjp thOi, 
báo cáo kêt qua rà soát, dánh giá chuyên dôi Co câu cay trông trén dat lUa näm 
2021'; rà soát däng k nhu câu h trg ap diing quy trInh thrc hành san xuãt nông 
nghip tot (GAP) trong nOng, lam nghip và thüy san giai don 202120252;  Rà 
soãl dánh giá tInh hInh san xuãt nông nghip tii khu virc vUng sãu, vüng xa, vüng 
dOng bào dan tc thiêu so; triên khai thirc hin ho trqgiông lüa M018 cho các hi 
dan dông bào dan tc thiêu so tai  xà Dàk Som san xuât viii DOng Xuân 2021-2022, 

vOi 225 h, 8.964kg lüa giông. 

b) C/ian nuOi và thz y: 

Trong tháng phát sinh bnh djch tä 1cm Châu phi tai  h gia dInh xä Dk Som, 
tong so tiêu hciy 37 con, tong tr9ng luqng tiêu hüy 1.053 kg; So lcm tiêu  huS' lug' kê 
tInh den ngay 12/11/202 1 là 118 con, tr9ng luçmg 4.241 kg. Chü dng triên khai 
thrc hin day dü cac bin pháp phàng chông bnh dich tã 1cm Châu Phi, ho trg cho 
li,rc lirqng tham gia phông, chông djch; giãi quyêt, tháo g khó khän, vuOng mac 
cüa các dja phuong trong cong tác phông, chông djch; tang cuOng giám sat djch 
bnh tOi h chän nuOi, co sO thu gom, buôn ban, co sO giêt mô dng vet,  tuyên 
truyCn, huOng din, vn dng ap dung cac bin pháp chän nuôi an toàn sinh h9c 
darn bão khOng dC ô nhiërn rnôi truOng và lam lay Ian djch bnh. Den nay djch 
bnh trên dja bàn huyn dang dirçmc kiêm soát tOt, tInh hInh chän nuôi duçic on djnh, 
tong dan gia sue, gia cam tuang dôi on djnh: 

d) Thzy 1p'i, phông chdng thiên tai và tIm kkm cthi nan: 

Thung xuyên theo dôi tInh hInh din bin thOi tiEt, thông báo dn các dja 
phucmg san sang các phuong an irng phO han chê thit hai ye nguOi và tài san cüa 
nguOi dan. Do ãnh hirOng cüa mira iOn kéo dài dan den xãy ra 01 diem sat  là taly 

theo do dién tich dir kiii chuyén dôi Co cu cay trng trén dAt kia näm 2021 và dA xuAt chuyAn d6i sang nãm 2022 

là 20 ha(cây hang närn 20ha) 
tOng sO dang k 1 74 mO hinh 
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am ththng giao thông ti xà Dk Som3. Ban ehi huy phông chng tai huyn d kjp 
thai kiêm tra, chi do khäc phyc dam bão an toàn gao thông. 

d) Cong tác quán Ii, báo v và phát trién rfrng: Qua tuAn tra, kiêm soát phát 
hin, xCr 1: 

- Tong s6 vv vi phm: 27 viii (tang 02 vy so v&i tháng trw&c,). Trong do: Phá 
rrng trái pháp luât: 25 vu, diên tIch thng thit hi 5,447 ha (tang 07 vy/2.2978 ha 
so v&i tháng trtc&c, cO phy lyc kern theo); Khai thãc rCrng trái pháp 1ut: 02 vy khôi 
1trçng 6,433 m3. 

- K& qua xir 1: Tn chi.ra xir 1: 27 vi ly do dang hoàn thin h so xü 1. 
Tiên phat sau xcr Is': 138.700.000 dông (So tién dã np ngân sách 0 dông). 

f) COng tác xdy clyng nOng ihOn rnól: xây dyng k hoach, hirng dn các xâ 
tp trung nguôn hrc, triên khai dông b các giãi pháp dê thirc hin chucxng trinh nãm 
2021, kiêrn tra, dánh giá két qua thirc hin chuong trInh näm 2021. Phôi hgp rà soát, 
dãng k' tong hqp danh sách các h san xuât nông nghip dê h tr du'a san phâm 
nOng nghip len san thuong mi din tü4. 

2. Quãn I iMt dai - khoáng san - môi trur&ng: 

- Tiêp nhn Va xr 1' 76 h so; Trong dO: 15 h so/iS giây chcrng nhn QSD 
dat vOi din tIch cap giãy chtrng nhn QSD dat là: 111.619,20 m2; 23 hôso chuyên 
dôi muc dIch sr dung dat; Biên dng, dinh chinh Giây ch(rng nhtn quyCn sü dçing 
dat: 17 ho so; Trà ho so' không dü diCu kin: 18 ho so. 

- T chtrc Hi thào 1p Quy hoch si:r diing dt giai doin 2021-2030, kê 
hoach sCr dyng dat nãrn 2022. Ban hành 21 quyêt dnh xr phtt VPHC trong ITnh 
virc dat dai vâi tong so lien pht là 381.500.000 dông Va 42.238.000 dông sO Içi bat 
hçip pháp; 19 quyêt djnh áp dung bin pháp khäc phyc hu qua trong linh vçrc dat 
dai trong trt.rng hçip không xác djnh dircic dôi tu'çYng (chim 51.796 m2 dat nrng tti 
xâ Quâng Son). Ban hành 04 Phu'ong an bôi thu?ng. h trçl dê thrc hin các cong 
trinh vOl kinh phi thirc hin là 2.404.726.394 dOng. Ban hành thông bão Va quyCt 
djnh thu hôi dat dôi vOi 03 cong trinh, din tich dat thu hôi là 24.535,80 m2. HcTp 
dông vOi don vj thu gom 4n chuyên vâ xcr 1 chat thai y tê lay nhiëm ti các khu 
cách ly tp trung trén dja bàn huyn. Kiêm tra vic xã thai cüa trang tri nuôi hco 
Ciic Ha, xã Dàk Ha. 

3. Ye giãi quyêt các ton ti, vtróng mc cüa cong trInh thüy din Dông 
Nai3&4 

- Vê cong tác bôi thirOng - ho trçr: Xin ' kiên chi do cUa UBND tinh, SO Tài 
nguyênvà Môi tru?ing ye vic hoàn trâ tiên cong khai hoang 12 triu cho các h 
dirçic bô trI dat ti djnh canh. Dé nghj diêu chinh ké hoch so 27 ye vic giãi quyêt 

chiu dài doan st là 61 rn trong dO khoang 30m mt diräng bj dcrt gy chia kim hii. slit On sOu I .Srn so vài n,u 
&rng hin trng 

TrOn dja bàn huyn có tong so 13 hO/5  xä dang k. 
Cac cong trmnh: Trçi so lam vic UBND xã Dak Sorn; TBTI-I dat cOng trinh Phãn hiiu irtrOng lieu hgc vã TJICS 

Trãn Quoc Toán; TBTH dat cOng trInh Phân hiu trithng lieu hc và THCS Iran QuOc loan 
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ton ti vuàng mc cOng trInh thi:iy din Dng Nai 3. Lp phuang an h trç chuyn 
dôi nghê và to vic lam, trén cos ngp, phucng an h trq tiên 12 triu tr& dat tái 

djnh canh. Xin ' kiên chi dao, hu'Ong dn thrc hin chInh sách h trq chuyên dôi 
nghê theo Cong van so 2067 cüa Tong ciic quán I dat dai; Phôi hqp vài Cong ty 
thüy din Dông Nai rà soãt diêu chinh tong dij toán dij an thüy din Dông Nai 3. 
lThOi hgp vM Vun quOc gia là Dung, Tram thirc nghim rà soát din tich dâ bôi 
thLràng nhung chu'a bàn giao &rc mt bang. 

- Ye cong tác tái djnh canh tái djnh Cu: Tiên hành xác minh hin trng sir 

dung dat tai  khu vy,c 206 ha trong và ngoài câu; tiCn hành xác minh, giãi quyêt 
duqc 6 don kien nghj cüa các h dan xâ Däk Plao va xà Dàk Som; rà soát và 1p 
danh sách ci the các din tIch dat bj lan chiêm tai khu virc tái djnh canh tai  xã Däk 

Sorn và khu 206 ha, khu 650 ha. 
4. San xuât cong nghip, thu'ong mii - (l!ch vti, khoa hçc cong ngh, h 

tang, däng k kinh doanh 

Các doanh nghip, các co sâ san xut kinh doanh, các hoat dng djch vii duy 
trI hoat dng bInh thumg, dam bão hang hóa, djch vi,j dê phc viii nhu câu san xuât 

và tiéu dCing cia nhân dan. Huâng dan va cãp,giây phép kinh doanh h cá the theo 
quy djnh: Cap mài 29 b hôso vâi tong so vOn kinh doanh là: 18,03 t dOng; Cap 

dOi, cap li  08 b ho so vâi tong sO vOn kinh doanh là: 2 dOng. 

6. Cong tãc tãi chInh: lông thu ngân sách Nhà nuâc trên dja bàn trong 
tháng 11 duçic 6,26 ty dong, IQy ké thçrc hin den ngày 13/11/2021 là 195,22 t 
dông, dat 93,7 % so vol dr toán giao, trong do thu ngân sách huyn là 55,0 1 t 
dông, dat 107,90% so vOi dr toán giao. Chi ngãn sách trên dja bàn trong tháng ii 
duçc 23,6 t dông, lüy ké thirc hin den ngày 13/11/202 1 là 303,4 dOng, dat 
79,32 % so vOi dr toán giao, chi dâu tu xày dirng cci bàn duçvc 35,22 ti', dt 88,71 
% giao. 

11. Linh virc van hóa - xã hi 

1.Giáodic-dàoto 

Ban hành phuong an day  hçc Crng phO vOl djch Covid-19; ban hành Kê hoach 
kiCm tra trung tam hçc tp cong dông cap xâ. Chi dao  các don vj truOng h9c thrc 

hin cOng tác phong chOng Covid-19. Clii dao  các don vj truOng hçc xây dimg ké 
hoach thirc hiën nhim vii nàm hçc, xay dijng phuong an day  hçc theo quy djnh cüa 

nganh trong tInh hInh djch bnh Covid- 19 din bin phtrc tap.  Tang cung dy h9c 

trçrc tuyên, giao phiCu h9c tp cho hçc sinh h9c tai  nhà trong thOi gian không the 
den truOng nêu djch bnh Covid- 19 din biên phi:rc tap. Phát dng phong trào day 
tot, hçc tot chào mirng Ngày nhà giáo Vit nam 20/11. Cfr cánb, giáo viên tham 
gia bôi di.rng tp huãn mô dun 4 chuGng trmnh GDPT 2018. To chrc Hi thi giáo 
viên day giOi cap huyn bc THCS. Kiêm tra cong tác xây dirng tru&ng chuân quOc 
gia dOi vOi truOng TH Quáng Son và TH No Trang Long. 

S lieu tnh tu.r ngay 01/I 1-13/I 1/2021 
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2. Van hoá - thông tin; truyn thanh - truyên hlnh: 

- Van hóa, du ljch, the dçic tht thao: Quãn I' t& các hot dng vin hóa, vtn 
nghê, the duc, the thao va du lich Xãy thing Kê hoach triên khai thi.rc hiCn Nghi 
quyêt so 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 cüa Tinh üy Dãk Nông ye chuyCn dôi sO 
huyn Däk Glong den nãm 2025 và djnh hixâng den näm 2030; Kê hoch thirc hin 
Chuo'ng trInh so 27-CTr/TU, ngày 24/9/202 1 cüa Ban Thuông vi Tinh üy Dàk 
NOng ye suu tam, nghiên ciru, bão ton và phát huy các Ioii hinh di san van hóa phi 
vt the cO nguy c that truyên cüa dOng bào các dan c thiCu sO ti chô giai don 
2021- 2025. BInh xét các danh hiu van hóa nàrn 202!, Phôi hgp vói So' Van hOa, 
The thao và Du ljch khão sat Ii khu di tIch Ijch sCr Hang No. 

- Thông tin, truyn thanh, truyn hInh: San xut du'cic 19 chtrnng trInh th?yi 
si dja phucing vài 194 tin, 11 bài, phãn ánh day dO và kjp thai các sir kin chInh trj, 
kinh tê, van hóa xà hi, an ninh quOc phOng trên da bàn huyn7. 

3. Cong tác phông, chông djch bnh Covid-19 va chäm sOc src khoë 
nhân dan: 

- TInh hInh djch bnh Covid-19 trên dja bàn huyn: LOy tIch So tnxäng hçip 
each ly y tê: 43 trtr&ng hcrp; Dang each ly ti ca s& each ly t.p trung: 221 trixang 
hçip; Dang each ly y th tai  nba, noi luu trO: 1149 truang hqp; Lüy tich each ly y tê 
tai nhà, ni lu'u trO: 4865 tri.rang hp; Dang tr thco dôi src khOe ti nhà: 937 
trtthng hçip; LOy tIch tt.r theo dOi sue khOe ti nhâ: 5.844 trLrang hçip 

- Cong tác diu trj bnh nhân Covid-19: Tiép nhtn diu trj bn1i nhãn Covid-
19 tti Bnh vin dà chiên so 01 tr ngày 02/8/202 1, den ngày 10/11/2021 dirçic 301 
bnh nhân. Trongdó: dà ra vin 213 bnh nhân; chuyên tuyën trên diéu trj: 05 bnh 
nhân; hin con diêu tn: 83 bnh nhân. 

- COng tác tiêm vc xin phOng Covid-19: Quy trInh tiêm chCing an toàn, chua 
ghi nhtn cac phãn Crng nng sau tiêrn, !iin cãc dOi tu'çYng du'çic tiCm dCu Co src 
khOe blnh thuOng. Két qua triên khai tiCm vãc xin phông bnh Covid- 19 trong 
tháng nhLr sau: So ngi.rai di.rçic tiêm mOi I là: 7054 nguai; So ngtrôi di.rcc tiêm mi:ii 
2 là: 6606 nguai. 

- COng tác khám chI:ta bnh, chäm soc sirc khOe cho nhân dan: Chat ILrç1ng 
khám chQ'a bnh cho nhân dan tiêp tiic dugc nâng cao: Tong so luç't khám, chti'a 
bnh toàn huyn là: 2.983 lu'cxt.Trong do: TOng sO 1u91 khárn chra bnh tii Thing 
tam Y te là huyn là: 1.955; Tong s lu'gt khám, chra bnh ti các 'l'rrn Y t là: 
1.028. 

4. Cong tac lao dng - thu'ffng binh vii xii hi: 

Trong do, cO 04 tin, 01 bài tuyén truyên v3 "day mnh vic hçc tp và Iàni theo tu tuong. dao  due. phong each Ho 
Chi Minh"; 07 tin tuyn truyn ye dtxa Ngh quyêt Dal hi Däng vào cuc sOng; 02 tin ye cal cách hành chInh; 04 tin 
vâ xãy dirng nông thôn mOl; 66 tin, 04 bài ye phOng. chong djch bnh Covid-I9.. 
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Thirc hin kjp th?i các ch d cho các di tl.rçYng chinh sách, ngui có cong và 
bão trçY xã hQi. Cong tác xóa dOi, giãm nghèo; chäm soc và bâo v tré em dixçvc theo 
dôi thu'mg xuyên. Chi trá ché d cho dôi tuqng nguäi cO cong vOi cách mng, kinh 
phi là 274.046.000 dông. Phê duyt 25 ho so dôi tuqng bâo trçl xã hi, trç cap 

thi.r&ng xuyên tai  cong dông; chi trã chê d cho dôi tugng bâo trçY xA hi, kinh phi là 

440.055.000 dông. Tong hp danh sách dôi tu9ng bj ãnh htiàng covid-19 a thành 

phô 1-1CM có nhu câu ye dja phuong báo cáo So Lao dng - Thucmg binh và Xà 

hi. lông hp, trinh UBND tinh phC duyt h trq 101 ho so dôi tuqng nguOi lao 

dng bj ãnh hirOng djch Covid-19, dê nghj h trg theo Nghj quyêt 681NQ-CP va 

Quyêt djnh 23/2021/QD-TTg. Chi trà chê d cho h9c sinh, sinh viên vOi so tiên 

5.000.000 dông. Triên khai, dánh giá cong tác rà soát h nghèo, h cn nghèo nàm 

2021. I3áo cáo kCt qua lao dng vic lam, dào to nghC näm 2021. 

5. Thy'c 1iin chinh sách dan tc - ton giáo 

- Thrc hin chInh sách dan tQc: Chi trã h trg lãi sut d6i vOi h gia Inh 

dông bào dan tc thiêu sO ti chô cho 26 ho so vOi kinh phi 153.23 1.000, thirc hin 

tot các chInh sách h tr h9c sinh sinh viên, chinh sách dôi vOi nguOi có uy tin, 

cOng tác két nghia vOi thônlbon có dông dOng bào dan tc thiêu so ti chô, chuong 

trInh miic tiêu phát triCn kinh tê - xã hi vCing dong bào dan tc thiêu sO,.,. Tong 
két. dánh giá kCt qua thic hin cong tác dan tc, các chInh sách dan tc giai don 

2017 2021. TOng hçip các thành phân dan tc trên dja bàn huyn nãm 2021. 

- Tin/i hInh ton giáo: HuOng dn các co sO ton giáo thirc hin tOt các bin pháp 

phông, chông djch Covid-19 ti CO SO thO tir, diem sinh hot ton giáo tp trung. 
NhIn chung tInh hinh ton giáo tu'ang dôi on djnh, các chOc sac, chüc vic, nguOi cO 
do chap hành nghiCm quy djnh cüa pháp lut. 

111. Linh vu'c nôi chInh 

1. Cong tãc tu' pháp: 

- Chirng thrc bàn sao ttr bàn chInh: 5.828 truOng hcip; vOi 15.745 bàn sao; 

ChCrng thirc hcp dông giao djch: 124 truOng hçp; Cap bàn sao tr so gOc: 347 bàn; 

Dàng k' khai sinh: 232 truOng hgp; Dãng k' két hôn: 43 truOng hqp; Dang k khai 
ttr: 28 tru'Ong h9'p. 

- Trin khai huOng Ong ngày pháp 1ut Vit Nam näm 2021; t chOc Hi 
nghj tp huân, bOi duOng nghip vçi chuyên sâu y xO l yj phm hành chjnh näm 
2021. Ban hành Ké hoch kiêm tra cOng tác phô biên giáo dic pháp lust; hoà giã Ca 

sO; dánh giá chuân tiêp can pháp luat  dôi vOi mOt so don vj8. Triên khai thrc hin 

dánh giá, cong nhan cap xà dt chuân tiêp can  pháp luat näm 2021; triên khai cong 
tác báo cáo bôi thuOng nhà nuOc näm 2021; xin ' kiêri SO Tu pháp huOng dn mt 

so viróng mac lien quan den vic thy'c hin KCt luan so 840-KL/TU. 

$ Phông Giáo dic và Dào to huyn; Phông \1 trt hoã vã Thông tin; UBND céc xâ Dk Som, Quãng Sxn, Dk Ha, 

Quang Khê 
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2. Cong tãc thanh tra, tip cong dan, giãi quyêt do'n thu', khiu ni, t6  
cáo: 

- Cong tác thanh tra: Trin khai 03 cu)c thanh tra9; TOng sO cuc thanh tra d 
ban hành: 0 kêt luân thanh tra. 

- Tip cong dan djnh kS',  dt xuAt: 15 krçit/1 5 ngu1i. Trong do: Tiëp cong dan 
dinh kS' Va dot xuât cüa Iãnh dao Uy ban nhãn dan huyn 01/01 lu'çit ngii?ii 

- Tng s don tip nhn: 56drn. Dâ xCr I2 xong 56 don; Trong dO: 01 dan 
khiêu ni, 04 don to cáo, 51 don kiên nghi, phãn ánh; Dang xCr 1)2: 0 don. 

4. Cong tãc nôi vy - cãi cách thu tyc hãnh chInh: 

Kin toàn nhân sçr các phOng, ban, don vi, UBND các x °. X& nâng b.c 
luong thuâng xuyên, nâng bc Iuong truOc th?ii hn dôi vri can b, cOng chij'c, viCn 
chrc, qu)2 III, nãm 2021. Huàng dn tong két các phong trào thi dua và khen 
thiiâng näm 2021; Quyêt djnh khen thu&ng tp the, cá nhân có thành tIch xuàt sac 
trong cong tác phOng, chông djch Covid- 19, phông chông tçi phim, dam bão an 
ninh trât tu; dé xuât, trinh Chü tich UBNE) tinh khcn thu'ang các tp the, cá nhAn Co 

thành tIch xuât sAc trong cong tác phOng,chông djch. Quy dlnh  dánh giá, xác djnh 
chi so Câi each hành chInh cap xA huyn DAk Glong; thành 1p To tçr dánh giá xác 
djnh chi so CCHC huyên nAm 2021. Ban hAnh QuyCt djnh quy djnh dánh giá và 
xêp 1oi mCrc d hoàn thành nhim vi hang nãm dOi vol các phOng, ban chuyén 
môn, các don vj slrr nghip cong 1p và các Hi dc thU tlVc  thuc. 

Kt qua tip nhn, xcr 1)2, giâi quyt thU tyc hành chinh trong tháng 11: 
Tong so ho so tiêp nhn: 2.490 ho so. Ho sodA giäi qUyêt: 1.391 hO so, trong dO hO 
so giãi quyêt dUng han: 1.343 ho so, t)2 1 96,5 %; ho so giAi quyêt tr han: 48 hO 
so, t)2 1 3,5% (Co phy lyc 02 kè,n theo,). 

LV. Linh vyc an ninh - quôc phong 

I. An ninh chInh tn - trãt tir an toàn xa hôi: Nhin chung, tInh hInh an ninh 
chinh trj tren dja bàn co bàn duqc gir vQ'ng on djnh, dà hn ché, ngAn ngCra dtxgc 
các yêu to, nguy co tiêrn an nay sinh các hot dng xani phrn an niub quOc gia. 
Tmnh hinh cu the nhu sau: 

° TrongdO: 
- Kë hoach nAm 2021: 01 cuc, thanh tra thirc hin cái each hành chInh, thrc hin trInh tr, thU tic trong vic tiêp 
nhn, xtr I, giãi quyêt thU tic hành chinh trong ITnh vrc dat dal va dnh k chuyn dôi vj In vic lam thea quy dnh 
cUa Lut Phông,chông tham nhUng ti B phn tiép nhn và trá két qua huyen Dtlk Glong, UBNI) xa £iak R' MAng 
và(JBNDxâ DAkHatirnäm2OI9dênngay 15/10/2021 
- Dot xuãt nAm 2021: 01 cuOc. Cuc thanh tra thc hn nhim v Quôc phóng cua > ban nhân dan xâ Quàng Khê, 
Duk Som theo Nghi dinh so 168/2018/ND-CP 10i Quyêt djnh so 223 1/QD-UI3ND ngày 27/92021 cua 1il3ND huyn 
Dãk Glong. 
- K$' truUc chuyan sang: 01 cuOc  thanh tra. Thanh tra viêc cap giãy CNQSD Dat trén din tich dat qiy hooch lam 
nghip d9c QuOc l 28 trén dla  bàn huyn Dak Glong, tinh Oak NOng thea Quyêt djnh 2658/QD-UBND cUa UBND 
huyn ngày 24/8/2020; 
'° Ban hãnh Quyêt dnh bO nhim chCrc vi,j Twang phOng Tài chinh — Kê hoch, PhO ThrOng phOng NOi vv; chCrc viii 
PhO Giám dOc Trung tam Djch v,,t k thut và nông nghip huyn: Chu tjch (JBND các xã Quáng I-lOa. Quáng l-lOa 
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- V ti phm và vi phm pháp !ut v trt tr xâ hi: Xãy ra 03 vy/05 di 

tuçing (giãm 01 vii so vOi tháng truOc). 

- V ti phni và vi phrn pháp Iut v Iinh vi,c kinh t - môi truông: phát 

hin 00 vçi (giäm 01 vii so vOi tháng trlrOc). 

- V ti pham và vi phm pháp lut v ma tüy: Phát hin 00 vii (giâm 01 vi 

so vi tháng trtrc). 

- V tlnh hlnh tai nan  giao thông: Xãy ra 00 vv tal nan  giao thông (thông 
tang, giãrn so vOi thãng truàc). 

2. Cong tãc quãn sir: Duy tn nghiêm ch d trirc, sn sang chién dâu, nhãt 
là dôi vOi các khu virc trQng diem. Tiêp tl:lc thirc hin tot cOng tác giáo dc chInh trl 
tu t.r0ng, giáo diic truyên thông cho hrc krng vu trang; xây drng the trn quOc 
phông toàn dan vrng manh. To chic khám s tuyên NVQS näm 2022, kêt qua dat 
375/731, dat  513 %. Thanh tra theo Nghj djnh I 68/ND-CP dôi vâi 02 xà Quãng 
Khê, Däk Som. Mo' lop bOi diràng kiCn thcrc GDQPAN cho dôi tung 4 thuc 

ii uy'.n. 

DANII GIA CHUNG 

'I'rong tháng 11, tinh hlnh kinh t tip tic duy trI on djnh, các hoat dng san 
xuât, kinh doanh dap crng duçic nhu cu tiêu thi hang hOa cüa ngis?Yi dan; cong tác 
an sinh xã hi thrcc thrc hin dam báo; tlnh hInh an ninh chInh tr, trt t an toàn 
xä hi duçc gi& vUng; cac cci quan, ban, ngành dja phuang dà cO nhiêu no hrc cô 
gang dê phOng, chông djch bênh, phát triên kinh tê xA hi, dam báo quôc phOng an 
ninh, dc bit cac hrc krçing ncii tuyên dâu,. . .Tuy nhiên, ben canh nhcng kêt qua 
dat du'gc vn con nhü'ng ton tai,  khó khãn do là: 

- TInh hInh djch bnh Covid-I9 tip tVc din bin phrc tap  ânh hiRing hn 

den tinh hinh kinh tC xã hci cCia dja phucing. Cong tác phOng, chong djch covid-19 

dà duyc chü tr9ng, ca ban dâ kiCm soát duçc djch bnh nhung cOn tiêm an nhiêu 

yeu to büng phát djch bnh. 

- TInh hInh djch bnh gia süc (viêm da ni cuc, dich tã 1cm Chãu Phi) v.n 
cOn xãy ra & mt sO dja phuang, giá mt sO loai phân bón tang cao ãnh hiRing den 
san xuât cüa nguii dan. 

- Cong tác triên khai 1p quy hoach phát trin kinh t - xâ hi giai doan 2021-
2030, tam nhjn den nãm 2050 và quy hoach sr dung dat trén da bàn huyn cOn 

chirt. 

- Cong tác giãi quyt mt sO tOn tai  cOng trInh thüy din Dong Nai 3, 4 chu'a 

dat ducyc ké hoach dC ra. 
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- Cong tác rà soát h nghèo, h cn nghèo näm 2021 ch.ra dam baa cht 
luçrng, yeu câu dat ra. Triên khai rà soát, giãi quyêt ché d ho tr cho các dôi tuqng 
chInh sách b ãnh htthng bi djch Covid-19 con chm. 

- Tlnh hInh phá thng tang so vâi tháng truOc, vi phm 1ut lam nghip, vi 
phm 1ut dat dai tiêp Wc din ra a mt so dja phLrong. 

- Cong tác giãi quyt khc phçic các tn ti, hn chê theo Két Iun so 840 
KL/TU, ngày 08/7/2021 cüa Ban '1'hurng vy Tinh üy lien quan den cong tác quaii 
1 dat dai, quãn 12 và bão vrirng don qua dja bàn xà Quàng Son, Dak I-la gial 
doan 2010-2019; Kêt luân so 120-KL/TU, ngày 14/6/2021 cüa Ban Thi.rang vy 
Thth üy ye khäc phitc nhUng ton ti hn chê trong quãn 1 dat dai, quãn 1, báo v 
rrng dcc Quôc l 28 dotn qua dja bàn xâ Oak Ha và Quãng Son cOn chm. 

- Cong tác tip nhtn, hoàn thin ctp GCN QSE) dat; chuyn dOi nlçlc dIch sir 
dyng dat tuy có chuyên biên nhu'ng chira dt yCu câu. 

- TInh trng vi phim hành lang ATGT chua thrçc xix I trit dê a các da 
phuong. 

- Cong tác tip nhn, giài quyt don thu ccia mt s phOng, ban, don vj duçc 
UBND huyn giao chm. 

- K' lut, k cuong hành chinh chira nghiêrn; ty 1 ho sotr hçn tuy cO giãrn 
nhung tiêp tyc a mirc cao (chü yêu trong lTnh vic dat dai); tiên d triên khai giài 
phóng mt bang mt so cong trInh cOn chm;... 

C. MOT sO NHIM VIJ TRQNG TAM THANG 12 NAM 2021 

i. yE KINH TE 

1. Giao Phông Nông nghip vã Phát triên nông lhôn chü tn, phôi h9p 
vOi các don vi  lien quan tham muu UBND huyn: 

- Tip tue barn sat co s&, huOng dn nhãn thu hoch rnt so 1oi cay ngän 
ngay vy He thu, huâng dn chäm soc cay rau màu vy Thu Dông näm 2021 Va mt 
sO Ioi cay cOng nghip khác, chti trQng cOng tác dir tInh, dir baa nhärn phát hin 
sam các hin tuçYng thai tiêt circ doan và djch bnh gay hti dê triên khai các bin 
pháp cãnh báo, hu'âng dn các bin pháp phOng, tránh kjp thai. 

- Tip tuc kim tra, theo dOi, giám sat tInh hInh djch bnh trên dan gia sue 
gia cam, de bit tInh hinh djch bnh viêm da nOi cyc hen dan trãu, hO; djch tã 1cm 
Châu phi huàng dn nhân dan chàm soc. phOng trü djch bnh lay Ian. 

- Hoãn thin báo cáo k& qua thçrc hin rà soát din tIch quy hoch Lam 
nghip tich hçip vào quy hoach kinh té xà hi trên dja bàn huyn. 

- Tiép tyc rà soát, xác djnh trü 1ung rCrng thyc hicn k6 hoch giao dat, giao 
thng nãm 2021. 
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- Dy minh tin d thçic hin K hoch chuorng trInh miic tiêu quôc gia xây 
drng nông thôn mài nãm 2021 trên dja bàn huyn, kiêm tra, dánh giá tInh hInh 
thirc hin chuing trInh rni1c tiêu quôc gia nông thôn mOi ti các xA. 

- i'hçrc hin cãc giãi pháptháo g khó khän và dy mnh cong tác trin khai 
chro'ng trInh rnôi xä mt san phãm OCOP. 

- Kin toàn Ban chi huy phông chng thién tai, rà soát cp nht các phucrng 
an Phông chông thiên tai phCi hgp vOi các quy djnh mOi ti Nghj djnh so 
66/2021/ND-CP và Thông ttr so 02/2021/BNNPTNT cüa Bô Nông nghip và Phát 

triên nông thôn; 

- Xây dçmg K hoch Phông chông thiên tai và tIm kirn có'u nn näm 2022 

trên dja bàn huyn. 

2. (;iao Hat Kiêm lam huyn chü trI, phi hqp vó'i các don vl lien quan: 

- Tip tiic tang cu&ng cong tác quãn I báo v r1rng; thu&ig xuyên kim tra, 
xtr I nghiêm nIicrng vti vi phm lam 1ut; ngän chn vic phá thng, lan chiêm dat 
thng trái phép; xây dirng Ké hoch tuyên truyên, k' cam két, phát t ri trong linh 
vixc quàn l bâo v rrng, quãn l' lam san, PCCCR và phát triên thng trên dja bàn 
huyn. 

- Rã soát h s, xác minh, ban hành Quyt djnh cuOng chE, giái tOa, thu hi 
dat dôi vol các ho s phá thng trái pháp lut dà có Quyêt djnh xir 1 nhung van bj 
kin, cliiOm trái pháp lut; xay drng Kê hoch to chcrc cuOng chê, giãi tOa, thu hôi 
dat dê phát triên rüng. 

- Tiép t1r C day mnh, duy trI cOng tác ch& chn the dim nóng và Chi do 
kim lam dja bàn phi hcip vOi các don vj chü rirng thành 1p mOi các t ch& chn 
Co nguy co xãy ra các tlnh trng phá thng. Thuäng xuyên tu.n tra, kiêm tra, truy 
quét các dim nOng cO nguy co xáy ra phá rtirng, t chOc ch& chn 24/24 giô. 

3. Gao Ban Quãn l, giái quyét các ton ti, vu'àng mc cong trinh thüy 

din Dông Nal 3&4 tp trung tharn mLru UBND huyn giãi quyêt dut diem các ton 
tal, vuOng mac lien quan cong trInh thüy din Dông Nai 3. 

4. Giao Phông 1'ài chinh — Kê hoich chü Irl, phii hçp vOl các don v lien 

quan tham miru UBND huyn: 

- 1'hçrc hin các giãi pháp dng b dé thirc hin t& cong tác thu, châng that 
thu ngân sách nba nuOc, tO chCt'c khai thác tot các nguôn thu, thu bin pháp tài 
chInh, thuê, phi, l phi. Thirc hin kiêm soát chi NSNN cht ch, tiêt kim, hiu 
qua, 1oI bô các khoãn chi phát sinh khOng cn thiët. 

- Tp trung tháo g khó khän, vuOng mc thcic dy giài ngân vn d.0 tu 
công, thuOng xuyên báo cáo UBND huyn giãi quyêt, xir 1 phân dâu dat  t 1 giái 

ngãn theo chi dao  cüa IJBND tinh; chju trách nhim dôi vOi kêt qua giãi ngân von 

dâu tu cong. 



- Thtring xuyen dánh giá, nm bat các chi do cüa tinh, phi hçcp chat chë 
vOl dan vj tu van 1p quy hoch tinh dam bâo cong tác quy hoch phát triên kinh tê 

xâ hi giai doan 2021-2030, tam nhIn den näm 2050 có chat hxçng, dóng thOi gian 
quy djnh. 

- Xây dirng dtr toán thu chi, k hoch phát trin kinh t xà hi näm 2022 theo 
Nghj quyêt Dti hi dáng b huyn Ian thr IV dt ra trinh co quan có thâm quyên 
phê duyt. 

- Soát xét toàn diên viêc sap xp li, xir 1' tài san theo Nghi djnh s 167/ND-
CP, ngày 3 1/12/2017 cCia ChInh phü theo các chi dao cüa UI3NI) tinh, huOng dan 
cüa SO Tài chinh. 

5. Giao Ban Quãn l dy' an và Phát triên qu5 dIi phôi hgp vói các dan vi 
lien quan tp trung tháo gô, day nhanh tiên d giái phóng mt bang các cong trInh 
triên khai näm 2021 và chuân bj tot cong tác giãi phOng mt bang dôi vOi các cong 
trInh dir kiên triên khai näm 2022; to chcrc các nhim vy dam bãogiãi ngân von 
dung ké hoach; chju hoàn toàn trách nhim khi không iai ngãn von dam bâo kC 
hoch giao. Rà soát qu5 dat cOng, có báo cáo tong the ye qu dat cong cüa huyn, 
tham muu UBND huyn kiên nghj ca quan có thâ quyCn xü l. 

6. Yêu cu các dan vj duçc UBND huyn giao lam chü dâu tu các cong trinh 
trén dja bàn huyn dày nhanh tiên dt thi cOng các cOng trInh, có giâi pháp quyêt 
liêt dê dam bao thirc hiên tiên do dê ia trong bôi canh dich hCnh, dam bao tien do 
giãi ngân dâu tu' cong näm 2021, thCic dày phát triCn kinh tC - xà hç5. 

7. Giao Phông Kinh t - H tng chü tn, pMi hqp vOl các dan vj lien quaii 
hoàn thành rà soát phm vi hành lang an toàn giao thông duOng h d9c Quôc I 28 
thuc dja ph.n xà Quâng Khe, xà Dãk Som truOc ngày 31/12/2021; tang cuOng 
quãn 12  phm vi an toàn hành Lang dtrOng b, kiên quyêt xCr 1 các truOng hçip lan 
chiêm hành lang an toàn b, tinh trng h9p chci tr phát ti các xã. Quán l tot hot 
dng giao thông vn tãi dam bão quy djnh phông, chông dlch  bnh Covid-19. 
ThuOng xuyen theodOi tInh hInh phông, chông thiên tai dôi vOi các các cong trInh 
giao thông không dê xãy ra các ánh hirOng, nguy hi den ngu'Oi dan. 

8. Giao Phông Tài nguyen — Môi trir&ng: 

- Phi hqp vOi dan vj tu v.n 1p quy hoch sO dung dat, các ca quan, don vj 
tiêp tue triên khai, hoàn thin kC hoch sO d.ing dat nàm 2022, quy hoch sO dyng 
dat giai don 202 1-2030 dC tnmnh các ca quan có thãm quyCn theo quy djnh. 

- Chü trI, phi hçip vOi các don vj cO lien quan t.p trung quyCt lit thyc hin 
Kêt luân so 840-KL/TU và Kêt luâri so 120-KL/'l'IJ cüa Ban Thu'Ong vçi Tinh Uy 
dung thOi gian quy djnh. Dày nhanh quy trinh thu hôi dat ông Nguyen Thanh San, 
ông Nguyn Thanh Phong theo dung chi do cña UBND tinh, ThuOng trrc Huyn 
Oy. 
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- Phi hgp vâi các danvj lien quan dam báo vic bàn giao, quãn l', sir diing 
dat sau khi thu hôi cüa các to chüc, dan vj duçc giao trã ye dja phuang dung quy 
djnh pháp 1ut. 

- Tang ct.rOng quân l' d& dai, tài nguyen, khoáng san, xir 1 dth dim tinh 
ting khai thác khoáng san (yang, cat,...) trái phép trCn dja bàn. 

11. yE VAN I1OA - XA 1191 

1. Giao Phông Y tê phôi hçip vOi Trung tam Y tê huyn, các dan v lien quan 
giám sat chat chê tInh hinh djch bnh, nhanh chOng khoanh vüng, diêu tra truy vet, 
lay mu xét nghim cong dông khi xuât hin các ô djnh, kjp thai tham muu UBND 

huyn xii l' hiu qua theo quy djnh. Thçrc hin nghiêm cách ly các truäng hqp nghi 
nhiCm, Iin quaii ca nhiCm theo quy dinh, giám sat chat chë vic cách ly ti nhà dôi 
vOi các trung hçp tir each ly, phát huy tot vai trO cüa các chôt kiêm soát djch. Day 

nhanh tiên d tiêm väc xin phông Covid- 19 dam bào theo chi tiêu dat  ra cüa tinh. 

Day rnnh thông tin, tuyên truyên ngthi dan tuân thu các quy djnh phóng chông 
djch, Tiep tçic nâng cao chat lu'cmg khám và diêu trj cho nhân nhân. 

2. Giao Phông Giáo dyc — Dào tio tip ti1c barn sat các chi dao,  huàng dn 
cia Sci Giáo dijc va Dào to ye phuang an triên khai dy hpc trong tinh hInh djch 
bnh, tham rnuu UBND huyn triCn khai thrc hin, nghiên ctru triên khai các hInh 
thirc dy h9c phi h9p. Phôi hcip vti PhOng Y tê, các dan vj lien quan thirc hin tot 
các bin pháp phông, chông dich ti tru'Ong hçc, không dê hlnh thành, lay Ian djch 
bnh ti tru'äng hoc. Thrc hin day dU chInh sách cho giáo viên, h9c sinh theo quy 

djnh. 

3. Giao Phông Van hóa — Thông tin chü trI, phi hp vOi UBND các xâ, 
các dan vj lien quaii tham rnuu UBND huyn quân I' tot các hot dng van hóa, 
van ngh, the dc, the thao trên dja bàn huyn. Kiêm tra hot dng quãng cáo, các 
dim kinh doanh djch vi van hóa trên dja bàn huyn trong chap hành các quy djnh 
ye phOng chông djch bnh Covid-19. 

4. Giao Trting tarn, Van hóa, The thao vã Truyn thông huyn phM hçp 

vO'i các dan vj lien quan tp trung day mnh tuyên truyên các quy djnh, chi do 
phông, chông dch Covid-19. Tiep tvc  tuyên truyên chC truang, duing lôi, chinh 
sách cüa Dâng, pháp lut cCa Nhà nuO'c, tuyên truyên các ngày l lan trong tháng. 

5. Giao Phong Dim tc kjp thai các ch d chInh sách di vài nguài dan tc 
thiCu sO; các chuo'ng trInh rn1Ic tiCu quOc gia dôi vâi vüng dOng bào dan tc thiêu 

so. 

6. Giao Phông Lao dng, Thirong binh và Xã hi khân truang hoàn thãnh 
roát h nghCo, h) can nghèo närn 2021 dcing dOi tung, phü hqp theo quy djnh 
pháp luat; kp thôi triên khai các chê d chinh sách dôi vâi ngtthi cO công, ngi.räi 
nghèo yà trê em, các nhóm di tucYng khác; chü trQng cong tác dào to nghê, giâi 
quyCt vic lam cho lao dng nông thôn; tiêp tVc triên khai chinh sách ho trg cho các 
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di ti.rclng bj ành huing b&i dlch  Covid-I9 theo Nghj quyt s 68/NQ-CP cUa 
ChInh phü, Quyêt djnh so 23/QD-TTg cüa ThU tithng Chinh phU. 

HI. VE CONG TAC NQI CHtNH 

1. Giao Cong an huyn tIch circ chü dng dâu tranh phông, chông ti phiii 
Va bâo dam trat t1r an toàn xâ hi trên dja bàn huyn cuôi nàim Dày rnnh x& I' các 
ti phm hUy hoi, vi phtm quán 1 bâo v r&ng, ti phm ma tiiy,...; tang cung báo 
dam an ninh chInh trj dja phuang, trât tu an toàn xã hôi. 

2. Giao Ban Chi huy Quân sly huyn tham muu UBND huyn to chcrc cong 
tác tuyên quân nàm 2022 bão darn sO lugng, các yêu cãu theo quy djnh. Tang 
cuing cong tác sn sang chiên dâu, tr1rc sn sang chiên dãii dáp rng mi tmnh 
huông xây ra. 

3. Giao Phông Tir pháp chi:i trI, phM hcp vol các dan vi lien quan tham 
miru UBND huyn hoàn thin kêt 1un kiêm tra theo dOi thi hành pháp 1ut ye xr 
vi phm hành chinh nãm 2021. Tp trung triên khai các nhirn vçt ye cong tác theo 
döi thi hành pháp 1ut và quãn 1 xir 1 vi phrn hành chInh; tang cu'ng cong tác 
tuyên truyên các van bàn pháp lut; thçrc hin tot cOng tàc hôa gial tii co sO; cong 
tác dánh giá chuân pháp Eut ca sO và mt so ni dung ye hành chInh tir pháp, bO 
trg tu pháp. Tiêp nic huOng dn thçrc hin cong tác xcr 1 vi phm hành chInh. TiCn 
hành kiêm tra cong tác Tix pháp — Ho tch näm 2021 tai  UBND các xà Dãk Som, 
Däk Plao và Dàk R'Màng. 

5. Giao Thanh tra huyn, Ban Tip Cong dan huyn, UBND cãc xä, các 
don v lien quan thirc hin tOt cong tác tiêp cong dan và giâi quyêt don thir khiCu ni, 
to cáo, theo chirc näng, nhim vii ducc giao giãi quyêt dung htn, den kêt qua cuôi 
cUng. 

6. Giao Thanh Ira huyn tharn mi.ru UBND huyn triên khai thanh tra kinh tC 
xA hti, phOng, chông tham nhi:ing; day mnh khãc phgic các tOn ti, hn chê theo các 
két 1u.n thanh tra, thirc hin tot vic cOng khai minh bch phàng, chông tham nhüng 
trong hot dng cüa UBND huyn và các co quan, dan vi. 

7. Giao Phông Ni vy chQ trl, phôi hp vOi các dn vl lien quan tham muu 
UBND huyn day manh  cong tác cái cách hành chInh, nhât là câi cách thu tyc hành 
chInh; kiêm tra chap hành giO giâc, ne nep cong vç cua can b cOng chcrc; kin toàn 
nhân sr cãc phông, ban chuyên mon dáp rng yêu câu nhirn vji. Hoàn thành quyêt 
djnh tuyên di,ing viên chcrc giáo dc dC darn bão giáo viCri cho các tru'Ong h9c trCn 
dja bàn. Rà soát sO ltrgng can b, cong chrc, viên chüc, ngirOi lao dng trong các 
co quan, don vj dê tham rntru diêu dng, tuyên diing theo quy djnh. Thirc hin tOt 
cOng tác thi dua — khen thirOng dê dng viên, khuyên khich các to chcrc, cá nhân có 
dóng gap, cong hiên trong phát trién kinh tC - xà hi, dam bào quôc phông — an 
ninh, quán 1 chat ch hott dQng ton giáo, dac bit dOi vOl các ngày l trçng cüa 
nãm. 
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'Frén day là báo cáo dánh giá tInh hInh kinh té - xã hi, quôc phông - an ninh 
tháng II va phtxong hu'ng, nhirn vi tr9ng tam tháng 12 nàm 2021 cüa Uy ban 
nhân dan huy..Däk Glong. Kinh dê nghj UBND tinh; Thung trrc Huyn üy xem 

xét./. 

No'! nhIn: 
- Nhir trén: 
- Van phông UBND tinh; 
- S Kê hoach vã Dãu ttr, 
- Civic Thông ké tinh Dãk Nông; 
- TT. HDND huyn; 
- Chit tich;  các PCT. UBND huyn; 

Mit trn và các doàn the; 
- Thânli viên UF3ND hiiyn: 
- Các Phong. Ban. don vj; 
- UBNI) các xâ: 
- Traiig tin din tü huyn; 
- Ltru: VT. 

TM. U BAN NHAN DAN 
CHU TCH 

Trumn Narn Thuãn 



PHU LUC 01 THÔNG KE DIN TICH RG B! PHA THANG 11 TREN D!A  BÀN HUYN DAK GLONG 
(Kern iheo báo cáo  so,62BC-  UBND  ngà31  1/2021 cita UBND huvn Dãk Glong 

STT Dia ban huyn 

l'h rung tr0 php Iu4l ih(ng II 

lông 
tng 

RU-ng dk dqng Rung phông h Rung san xtjt Phn then doi !uçng Phãn Iheo myc dith qua u Dun s  phat bin 1hô'i gian pha 

R TN R T K N RI R TN RI Dan hr do 
Dan 

cho 
Ic 

Lam 
nuong 

ray 

1 rong 
( ( N 

Muc 
dich I(hac 

Xtrt' 
han 
chtnh 

Chuscn 
DTIIS 

(bin 'Sir 

6. 
C hu 1-1mg 

phoi hgp 
khilt Nilm 2020 '\im 2021 

STT I1uvn Oak C'Long 
Diên tIch 5,3798 0,0000 0,000 1,4408 0,0000 3,9390 0,0000 0,0000 0,0000 5,3798 5,3798 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,3798 5,3798 0,0000 0,0000 5,3798 

S vu 25 0 0 7 0 18 0 0 0 25 25 0 0 0 0 25 25 0 0 25 

1(Q). rung I'll (,ia 

ghia 

Dièn tic), 06612 0.6612 0.6612 0.6612 0.6612 0.6612 0.6612 

Sn vu 2 2 2 2 2 2 2 

2 
Cong lv F1llI \1I 

Quang Son 

I)itn tic), I .5963 .5963 1,5963 1.5963 .5963 .5963 (.5963 

So vu 7 7 7 7 7 7 7 

Cong t 11lII \1I \ 

Däk N'lao 

Diên tich 0.2454 11.2454 0.2454 0.2454 0.2454 0.2454 0.2454 

SOv9 2 2 2 2 2 2 2 

4 tIBNI) ã 3)11k R'Ling 
Din tich 0.28),)) 0.286 0,2861) 0.2860 0,2860 0.2860 0.2860 

SOv9 I I I I I I 

S XNL\ D11k \Ong 
Diên tic), (1.6335 (1.6335 0,6335 0.6335 0.6335 (1,6335 0.6335 

SOvu 2 2 2 2 2 2 2 

1' I ((NI) 11 1)11k Itt 
Din tich )4735 04735 0,4735 11.4735 11,4735 0,4735 0.4735 

SOVII 2 2 2 2 2 2 2 

IlIX \N-I)\. 

Tin (ni> 

Diên tic), (1.7)143 11.7043 0,7043 0.7043 0.7043 07043 0.7043 

SO vu 4 4 4 4 4 4 

((QI. rung Ill Dak 

1ãng 

Din tic), 11.5700 0.57)11) 0,5700 0.5700 (1,5700 (1.57011 0.5700 

Sovu .' 
., 

., ., 3 

floan K I . QI Quang 

Son 

Din tic), 1.067! 0.1167 0.067 1 0.067 I 00671 11.067 (1.067! 

Sovu I I I 



Cong ty C phin MDF  
Bisson 

Dtn tich O.2'( 0.2096 0.2096 0.2096 0.2096 0.2096 

. 
Sov 



PHU LL,JCO2 
Kêt qua giài quyêt th tuc hành chInh t& ngày 15/10/2021 cTê'n ngày 14/11/2021 

(Girl kèin huo cao .vo'RC-LiBAD ,ig&4 / 2(12/ cna b/IN!) /iuvén Dák Glon 

STT Loai hO so' 

H so' tip nhn Hso' d gii quyt - Ho so' chu'a giai quygt - 

HOso'dang 

tam dtng 

HO so' trà 1a 

dokhongdô 

diOu kin giài 

HOso'dâ 

hôy 

TI giài 

quyt 

dUng han 

T' i gii 

quytquá 

han % Ghi chU 

T6ngs6 

hO so' 

TOnk, 

tru'ó'c 

Tipnhn 

trong ky 

T5ngsô 

hO so' f)ung han  Qua han 

Tngs6 

hO so' Trong han Qua han 
1 2 3=4+5 4 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12 13 14 15=7/6 16=8/6 
1 NgunicOcông 4 3 1 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0% 0% 

2 

Thành lap và heat dOng doanh 

nghip (h kinh doanh) 32 6 26 30 27 3 1 1 0 0 1 0 90% 10% 
3 l-i tich 185 26 159 373 170 3 :2 0 12 0 0 0 98.3% 1.7% 
4 Xâydng 26 10 16 10 9 1 11 7 4 0 5 C 90% 10% 
5 ChCrng thv'c 67 1 66 67 64 3 0 0 0 0 0 0 95.5% 4.5% 
5 Otdai 1250 403 847 655 629 26 521 458 63 0 74 0 96% 4% 
7 0ântc 45 20 25 45 45 0 0 0 0 0 0 C 100% 0% 
8 Dang k' bia phap bao dam 448 122 326 346 334 12 102 99 3 0 0 C 96.5% 3.5% 
9 Bat,ah 415 84 331 61 61 0 330 310 20 0 24 0 100% 0% 
10 VãnhOaces& 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0% 0% 
11 Moitni?mg 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0% 0% 
12 CôngAn 1 1 0 0 0 C 0 1 0 0 0 0% 0% 

13 

Giáo dc do t40  thuc h thông 

giáo dyc quôc dan và cãc co' s& khäc 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0% 0% 
14 Phong thông t nn x3 hi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 

15 

"T chCrc hành chinh, don v st,r 

nghipconglp 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0% 0% 
16 Giadnh 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0% 0% 
:7 Cdngnghptiëud0r.g 0 C 0 C 0 C 2 0 0 0 0 0 0% 0% 
18 Hat3ngkc'tn4t 0 0 0 C 0 0 0 0 0 C C C 0% 0% 
:9 Thué 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 
20 Outhâu 4 0 4 4 4 0 8 0 0 0 0 0 100% 0% 
21 Quan ! hot dOng say d,rng 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 C 0% 0% 
22 Ton giáo Chinh pn0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0% 0% 
23 Ph ben giáo dyc phap i4t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0% 0% 
24 Tnnxãh 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 
25 Yt 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0% 0% 
26 Thi dua - Knen thi&ng 0 0 0 0 0 C C 0 0 0 0 C 0% 0% 
27 Theth,cthethao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 
28 NOngngh 0 0 0 C 0 0 C 0 0 0 0 C 0% 0% 
29 Lu thông hang hOa trong nu'&c 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 C 0% 0% 
30 BOithngnhâràc o 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0% 0% 
3: Qun auy hoch 4 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0% 0% 



0% I 0% 

0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 
0% 0% 32  Xuàt Bàn 

0 0 U 0 0 U 0 0 U U 0 

0% 0% 
33  Thanh tra 

0 0 0 0 0 0 0 C 0 

0% 0% 34  Tài nguyen nu'yc U 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 35  Lam nghê 
0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 

0% 0% 36  Thu'vri 
0 0 U 0 0 0 0 0 0 U U 

0% 0% 37  T chCrc, 'je' che 
2 0 2 0 0 2 2 0 0 U 

38  Khiu na & ô cáo 

Thnh à; Va -oat ng cja hçfp tác 
a 0 0 0 0 0 0 

a 0 0% 0% 

39  x (lien nec - p tác xä) 

Thm quvè c3 hongTài nguyen 
0 0 0 0 0 0 0 0% 

0% 

0% 

0% 40  và MO tri1ng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 41  Hôa giài c s 
a 0 0 a 0 a a 0 0 0 0 

96,5% 3,5% 42  Lao dông - t en ktng 
2490 683 1807 1391 1343 48 995 882 113 0 104 0 

T6NG CONG 
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