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BÁO CÁO 

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8 

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2022 

    

 A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2022: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH:  

Trong tháng 8/2022, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các công tác trọng tâm sau: 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng 

chỉ đạo của trung ương, của tỉnh theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều 

kiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định 

chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

- Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 

19/01/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch 

số 135/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-

CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Quyết định số 121/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2022 ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.  

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai; Thành lập Tổ công tác 

theo dõi, đôn đốc đề xuất dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. 

- Chỉ đạo xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai các kế 

hoạch, đề án, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đúng tiến độ; thực hiện 

chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2022. 

 - Tập trung sản xuất vụ Mùa; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, chăm 

sóc rừng trồng và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022 và kiểm tra, giám sát việc 

trồng rừng các năm trước; bảo đảm an toàn hồ đập, các công trình thuỷ lợi; chủ động 

phòng chống các hiện tượng thiên tai, thời tiết cực đoan; đẩy mạnh công tác xây dựng 

nông thôn mới. 

- Rà soát, xử lý vướng mắc từng dự án. Tập trung hoàn chỉnh các dự án thuộc 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thành lập 04 đoàn công tác 

kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2022; đôn đốc triển khai kịp thời các thủ tục đầu tư, xử lý các vướng mắc, đẩy 

nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

Phối hợp triển khai Dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL 19). Triển khai 
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quyết liệt công tác thu ngân sách bên cạnh việc thực hiện các chính sách. Đôn đốc 

đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. 

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công; kiểm tra, rà 

soát xử lý theo quy định các trường hợp thu gom đất nông nghiệp, phân lô bán nền 

trái quy định. 

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo cung cấp hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá 

cả thị trường; tập trung lực lượng kiểm tra, kiểm soát, thực hiện các biện pháp mạnh 

để ngăn chặn có hiệu quả tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng 

cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng y tế, xăng dầu, vật liệu xây 

dựng, vật tư nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh các 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, làm việc, họp trực tuyến; đẩy mạnh cải cách 

hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

- Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2022-2023. Tổ chức chu đáo các hoạt 

động nhân Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; tổ chức Lễ 

kỷ niệm 230 năm ngày Giỗ Hoàng đế Quang Trung và lễ đón nhận Bằng xếp hạng di 

tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo. Triển khai kế hoạch phát triển du lịch. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng 

chống ngộ độc thực phẩm; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. 

Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, nông thôn 

mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Tăng cường công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động chống 

phá, truy quét các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an 

ninh biên giới. Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống cháy, nổ. Tăng cường tuần tra, 

kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông. 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung làm việc với các sở, ngành, 

đơn vị; định hướng, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

Làm việc với các đoàn công tác của trung ương; tham dự các hội nghị, hội nghị trực 

tuyến do Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh tổ chức. 

II. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG 

THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022: 

1. Về lĩnh vực kinh tế: 

1.1. Nông lâm nghiệp:   

- Ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục phát triển theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí 

hậu. Tính đến cuối tháng 8, toàn tỉnh gieo trồng được 204.884,9 ha cây trồng các loại, 

đạt 92,5% kế hoạch, bằng 98,9% so với cùng kỳ1. Triển khai quyết liệt các biện pháp 

phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, diện tích sâu bệnh gây hại trên cây trồng đã giảm 

 
1 Trong đó: Lúa nước 40.536,4 ha đạt 101,3% KH; lúa rẫy 8.469,5 ha đạt 99,6% KH; ngô 31.520,7 ha đạt 88,4% 

KH; sắn 66.727,4 ha đạt 96% KH; lang 3.028,4 ha đạt 96,1% KH; đậu các loại 16.383,7 ha đạt 90% KH; rau, dưa các 

loại 19.086,6 ha đạt 96,2% KH; lạc 2.180,8 ha đạt 90,9% KH; mè 2.286 ha đạt 91,4%; mía trồng mới 844,4 ha đạt 

169% KH; cây hàng năm khác 6.987 ha đạt 72% KH; cao su tái canh 324,3 ha đạt 162% KH; cà phê 1.713,8 ha đạt 

63,6% KH; điều 197,7 ha đạt 66% KH; hồ tiêu trồng mới 368 ha; cây ăn quả 3.917 ha đạt 47% KH; cây dược liệu 313,3 

ha đạt 58% KH. 
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đáng kể2. Toàn tỉnh hiện có 227.176,4 ha cây trồng các loại sản xuất theo hướng tiêu 

chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance, FLO; đã được cấp 55 

mã số vùng trồng và 21 cơ sở đóng gói. 

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển mạnh theo hướng trang trại, ứng dụng 

tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn, quy trình nuôi dưỡng. Toàn tỉnh có 422 trang trại 

chăn nuôi, gồm: 84 trại bò, 253 trại heo, 83 trại gia cầm, 2 trại dê. Trên địa bàn tỉnh 

có 203 dự án chăn nuôi3 đang được các nhà đầu tư quan tâm với tổng diện tích 

9.193,55 ha, tổng vốn đầu tư 31.759,39 tỷ đồng với quy mô gồm 99.569 con bò, 

4.094.265 con heo, 40.000 con gà, 19.200 con vịt đẻ trứng; có 16 dự án đã đi vào 

hoạt động với 42.816 con bò; 105.571 con heo. Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, 

thủy sản trên địa bàn tỉnh được kiểm soát ổn định, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm 

phòng vắc xin cho vật nuôi. 

- Triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022, tính đến hết tháng 8/2022 đã trồng 

được 2.500,82 ha đạt 32,2% kế hoạch (Trồng rừng tập trung 2.084,10 ha; trồng rừng 

phòng hộ 30 ha; trồng cây phân tán 386,71 ha). Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quản 

lý, bảo tồn, phát triển hệ sinh thái, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đối với 

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng. Thường xuyên chỉ đạo 

triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Trong tháng 

8/2022, các ngành chức năng đã kiểm tra, phát hiện 30 vụ vi phạm pháp luật về lâm 

nghiệp4 (tăng 07 vụ tương ứng với 30,43% so với tháng trước), lũy kế 8 tháng đầu 

năm phát hiện 222 vụ5 (giảm 97 vụ, tương ứng 30,40% so với cùng kỳ năm 2021), đã 

xử lý vi phạm hành chính 111 vụ; xử lý hình sự 23 vụ. 

- Công tác phòng chống, hướng dẫn, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của 

thiên tai, bão số 02 được chỉ đạo kịp thời, hỗ trợ người dân đã ổn định đời sống6.  

1.2. Tổ chức lễ công bố thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới năm 2020. Đến nay, toàn tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện, 91 

xã, 118 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó 104 thôn, làng là đồng bào dân 

tộc thiểu số); bình quân đạt 16,06 tiêu chí nông thôn mới/xã. Toàn tỉnh có 214 sản 

phẩm OCOP được công nhận (25 sản phẩm 4 sao và 189 sản phẩm 3 sao). Tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính 

phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia. 

 
2 Hiện nay có khoảng 6.061 ha sắn nhiễm bệnh, giảm 1.909,9 ha so với cùng kỳ (phân bố tại Krông Pa, Ayun Pa, An 

Khê, Ia Pa, Phú Thiện, Kbang, Đăk Pơ); Xén tóc trên cây mía gây hại 135,5ha, giảm 51,5 ha so với cùng kỳ (phân bổ 

chủ yếu tại Kbang, An Khê, Đăk Pơ, Krông Pa); bệnh gỉ sắt trên cây cà phê gây hại 3.089,2 ha, rệp sáp 2.165,7 ha; Bệnh 

vàng lá chết chậm trên cây tiêu gây hại 988 ha. 
3 Trong đó: 46 dự án đã được UBND tỉnh Gia Lai cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích 1.732,36 ha, 

tổng vốn đăng ký 7.660,26 tỷ đồng; 157 dự án đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương nghiên cứu, đề xuất dự án, với 

tổng diện tích 7.461 ha, tổng vốn đăng ký 24.099,13 tỷ đồng. 
4 Tang vật, phương tiện vi phạm gồm 32,878 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường; 37,5 ster củi; 42 kg gỗ; 3,5 kg 

động vật rừng; 04 xe ô tô, 02 xe công nông, 02 xe máy. 
5 Tang vật, phương tiện tạm giữ 327,261 m3 gỗ tròn, xẻ các loại, 181,635 ster củi, 11,9 kg động vật rừng và một số 

lâm sản khác, 42 xe ô tô, 40 xe công nông, xe độ chế, máy xúc, 64 xe máy và 10 máy cưa. Thu nộp ngân sách 2.608,345 

triệu đồng. 
6 Bão số 02, đã làm ngập 02 tổ máy bơm; sạt lở 24m đường giao thông, 10m kênh mương, 01 ngầm, hơn 4m kênh bị 

vỡ; 125 hộ bị ngập từ 20cm trở lên; ngập úng 1.636,3 ha cây trồng các loại; 06 con bò và 20 con dê bị chết; 5,6 ha ao cá 

bị hư hại; mưa lớn kéo dài làm hư hỏng một số vị trí trên Quốc lộ 14C, 19D và 25 Đường Trường Sơn Đông. 

Chiều ngày 25/8/2022, đã xảy ra sét đánh làm chết 02 người tại làng Đê Sơ, xã Ia Me, huyện Chư Prông, chính 

quyền địa phương đã thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình 02 nạn nhân. 
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1.3. Công nghiệp: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 8 giảm 4,82% so với 

tháng trước, 8 tháng tăng 19,94% so với cùng kỳ7. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 

(giá so sánh 2010) tháng 8 ước đạt 2.336,1 tỷ đồng, 8 tháng ước đạt 17.138,2 tỷ đồng, 

đạt 59,32% kế hoạch, tăng 15,41% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành công nghiệp khai 

khoáng giảm 4,39%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,33%; công nghiệp sản xuất 

và phân phối điện, khí đốt tăng 33,28%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải tăng 14,75%8. 

1.4. Thương mại - xuất nhập khẩu: 

- Thị trường trong tỉnh vẫn tiếp tục mạnh mẽ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt 7.500 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước đạt 54.067,36 tỷ 

đồng, đạt 63,61% KH, tăng 12,23% so với cùng kỳ.  

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 giảm 0,15% so với tháng 7(9) và tăng 3,78% 

so với cùng kỳ. Tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn thị trường. Công tác quản lý 

thị trường, kiểm tra, kiểm soát, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại được 

triển khai tích cực; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, trước tình hình giá cả xăng dầu, 

vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp có nhiều biến động, kịp thời xử lý nghiêm hành 

vi vi phạm10. 

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 45 triệu USD, tính chung 8 tháng đạt 510 

triệu USD, đạt 72,27%KH, tăng 25,93% cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu một số mặt hàng 

nông sản chủ lực tăng cao so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu cà phê 198.000 tấn/396 

triệu USD, tăng 13,14% về lượng, tăng 36,55% về giá trị. 

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 5 triệu USD, lũy kế 8 tháng ước đạt 118 

triệu USD, đạt 118%KH, giảm 80,5% cùng kỳ (Kim ngạch nhập khẩu từ thiết bị điện 

gió trong năm 2021 tăng đột biến). Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu đầu 

vào phục vụ sản xuất11.  

1.5. Đầu tư - Xây dựng – Quy hoạch:  

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tỉnh chỉ đạo quyết liệt, thành lập 

Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, kiểm tra thực tế và báo cáo tiến độ 

giải ngân trước 15h hàng ngày. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện, giải ngân vẫn còn chậm. 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022 

là 4.089,6 tỷ đồng; trong 8 tháng đầu năm đã giải ngân 1.170,9 tỷ đồng, bằng 28,6% 

kế hoạch, trong đó: Kế hoạch giao mới năm 2022 đã giải ngân 1.044,8 tỷ đồng, đạt 

 
7 Công nghiệp khai khoáng giảm 4,4%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,04%; Công nghiệp sản xuất và phân 

phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 34,49%; Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải tăng 15,95%. 
8 Một số sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ: Sản lượng điện tăng 33,78%; chè các loại tăng 1,58%; đường 

tinh chế tăng 12,9%; đá Granít tăng 2,99%; chế biến sữa tăng 37,17%; nước ép trái cây tăng 46,86%. Một số sản phẩm 

giảm so với cùng kỳ: Tinh bột sắn giảm 12,53%; ván ép sợi công nghiệp (MDF) giảm 37%; xi măng giảm 1,53%. 
9 Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 07 nhóm hàng hóa tăng so với tháng trước: Nhóm hàng ăn và 

dịch vụ ăn uống tăng 1,02%; Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,83%; Nhóm giáo dục  tăng 0,41%; Nhóm may mặc, mũ 

nón, giày dép tăng 0,38%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,29%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 

0,20%; Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,04%. 02 nhóm giảm giá: Nhóm giao thông giảm 6,63%; Nhóm nhà 

ở điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,22%. Có 02 nhóm hàng bình ổn giá: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu 

chính viễn thông. 
10 Tổng số vụ vi phạm 290 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 260 vụ, số tiền phạt, truy thu và bán hàng hóa tịch thu nộp 

vào ngân sách nhà nước 4.350,85 triệu đồng, số vụ còn lại đang xác minh điều tra và do vắng chủ xử lý tang vật. 
11 Sắn lát: 3.500 tấn/0,77 triệu USD; Hạt điều 28.783 tấn/35,74 triệu USD; Cao su tự nhiên: 6.900 tấn/8,76 triệu 

USD tăng 46% về lượng, tăng 56% về giá trị; một số mặt hàng khác 72,7 triệu USD (vật tư, phân bón, đường, trái 

cây..). 
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28,4% kế hoạch (Vốn ngân sách địa phương giải ngân 781,4 tỷ đồng, đạt 32,2% kế 

hoạch; Vốn ngân sách trung ương giải ngân 263,3 tỷ đồng, đạt 21,1% kế hoạch); Vốn 

năm 2021 chuyển sang năm 2022 đã giải ngân 126,1 tỷ đồng, đạt 29,9% kế hoạch. 

Các Chương trình mục tiêu quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt theo đúng 

quy định; HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 

03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 202212. Vốn sự 

nghiệp năm 2022 được Trung ương giao là 317.745 tỷ đồng, trong đó: Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 74.930 triệu đồng; Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững 57.074 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 185.741 triệu 

đồng (Hiện nay đang rà soát và trình cấp có thẩm quyền phân bổ theo quy định).  

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được quan tâm, tiếp tục hoàn chỉnh 

các nội dung liên quan đến một số quy hoạch trọng tâm. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được gấp rút triển khai, UBND tỉnh đang 

lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, các địa phương trong vùng và liền kề về dự thảo 

báo cáo cuối kỳ và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, phương án phân bổ và 

khoanh vùng đất đai; phấn đấu hoàn chỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 

12/2022. 

1.6. Tài chính - Ngân hàng:  

 a) Tài chính:  

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 8 là 398,9 tỷ đồng, tính chung 8 tháng là 

3.901,5 tỷ đồng, đạt 72% so với dự toán Trung ương giao, đạt 67% so với dự toán 

HĐND tỉnh giao, giảm 23,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa 3.877 tỷ đồng 

đạt 77,3% dự toán Trung ương giao, đạt 71,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12,5% 

so với cùng kỳ; Thu xuất nhập khẩu 24,5 tỷ đồng, đạt 6,1% so với dự toán Trung 

ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,5% so với cùng kỳ (do năm 2021 tăng thu 

đột biến từ nhập khẩu thiết bị điện gió). 

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 8 là 839,5 tỷ đồng, tính chung 8 tháng là 

7.430,6 tỷ đồng, bằng 57% so với dự toán Trung ương giao, đạt 55,3% so với dự toán 

HĐND tỉnh giao, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.082,8 tỷ 

đồng; chi thường xuyên 5.346,3 tỷ đồng. Đã kịp thời bảo đảm các nhiệm vụ chi cho 

phòng chống dịch, hỗ trợ khắc phục thiệt hại thiên tai… 

Tiếp tục triển khai miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho các đối tượng theo Nghị 

quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội13. 

 
12 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về việc giao 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 về việc giao kế 

hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Giao 

kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 1.533,191 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 

289,172 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 1.004,52 tỷ đồng); Giao kế hoạch vốn đầu 

tư phát triển năm 2022 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi là 287,331 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 92,082 tỷ đồng; Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 283,24 tỷ đồng). 
13 Đến nay, thực hiện giảm thuế VAT 2% (đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu 

trừ) là 250 tỷ đồng; tổng giá trị của của việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 13 tỷ đồng; 
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b) Ngân hàng: Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định. Tổng nguồn vốn huy động 

trên địa bàn đến cuối tháng 8 ước đạt  51.500 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cuối năm 

2021. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 96.500 tỷ đồng, giảm 1,6% so với cuối năm 2021. 

Nợ xấu 1.920 tỷ đồng chiếm 1,99% tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu giảm 0,05% so với cuối 

năm 2021. Cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt của 

Nhân dân. Triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ 

về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh. 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã kịp thời giải ngân cho vay các đối tượng 

thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ(14). 

1.7. Giao thông vận tải: Ngành giao thông vận tải tiếp tục tập trung kiểm tra, 

hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định giá cước vận tải, 

tăng cường phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi tối đa cho người 

dân đi lại, nhất là trong dịp lễ Quốc khánh 02/9, các ngày cuối tuần; thực hiện các biện 

pháp kiểm tra việc đảm bảo an toàn kỹ thuật các phương tiện vận tải; triển khai thu phí 

không dừng. Tổng doanh thu tháng 8 ước đạt 470,1 tỷ đồng, 8 tháng ước đạt 3.828,08 

tỷ đồng, đạt 75,56% KH, tăng 35,06% so với cùng kỳ(15). 

Dự án kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (QL 19), đến nay công tác 

GPMB đã thu hồi và bàn giao cho đơn vị thi công 121,94/126,6 km (đạt 96,3%). Tập 

trung triển khai xây dựng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. 

1.8. Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện công tác quản lý đất đai, tài nguyên 

khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn kịp thời, đúng quy định(16). Hoàn 

thành phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cho 100% huyện, thị xã, thành phố. Phê 

duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho 15/17 huyện, thị xã, thành phố(17). Đôn đốc 

các doanh nghiệp thực hiện Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, nộp tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch 

bảo vệ môi trường theo quy định. 

1.9. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh 

nghiệp, hợp tác xã, thu hút đầu tư. 

 
giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP là 49,301 tỷ 

đồng; gia hạn nộp thuế 300 tỷ đồng. 
14 Tính đến hết tháng 8, đã giải ngân cho vay 166,57 tỷ đồng, hoàn thành 87,8% kế hoạch, cụ thể: (1) Chương trình 

cho vay Giải quyết việc làm, kinh phí 120 tỷ đồng với 2.580 lượt lao động vay vốn, đạt 100% kế hoạch giao; (2) 

Chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP, kinh phí 39,92 tỷ đồng với 122 lượt hộ vay, đạt 64,4% 

kế hoạch giao; (3) Chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục 

vụ học trực tuyến, kinh phí 4,83 tỷ đồng với 483 hộ vay vốn, đạt 82,4% kế hoạch vốn vay; (4) Chương trình cho vay cơ 

sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập, kinh phí 1,82 tỷ đồng với 22 khách hàng vay vốn, đạt 95,8% kế 

hoạch giao. 
15 Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 18,54 triệu tấn, đạt 55,45% KH, tăng 29,41% cùng kỳ; khối lượng luân 

chuyển ước đạt 2.528,13 triệu tấn.km, đạt 70,78% KH, tăng 30,23% cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hành khách ước 

đạt 22,07 triệu hành khách, đạt 87,99% KH, tăng 59,47% cùng kỳ; khối lượng luân chuyển ước đạt 2.753,16 triệu hành 

khách.km, đạt 107,97% KH, tăng 59,54% cùng kỳ. 
16 Giao đất cho thuê đất 02 hồ sơ/02 tổ chức, với diện tích 1.467,46 ha; điều chỉnh 01 giấy phép khai thác khoáng 

sản (nâng công suất khai thác khoáng sản); gia hạn 01 giấy phép khai thác khoáng sản; đóng cửa 01 mỏ khoáng sản; xác 

nhận 03 khu vực đăng ký khai thác đất san lấp phục vụ công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 
17 02 địa phương chưa được phê duyệt: Chư Pưh, Krông Pa. 
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- Toàn bộ thủ tục hành chính của tỉnh (1901) được cung cấp dưới dạng Dịch vụ 

công trực tuyến (DVCTT); trong đó, có 606 DVCTT mức độ 2; 156 DVCTT mức độ 

3 và 1.139 DVCTT mức độ 4; được tích hợp tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh: 

https://dichvucong.gialai.gov.vn. Trong tháng 8, tiếp nhận 42.465 hồ sơ, đã giải quyết 

31.283 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,1%; 8 tháng tiếp nhận 328.520 

hồ sơ, đã giải quyết 297.544 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,73%; 17/17 

huyện, thị xã, thành phố đã chuyển sang tiếp nhận và trả kết quả qua bưu điện. 

- Ban hành kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và những năm tiếp theo; đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2022 

nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có chỉ số PCI cao nhất cả nước, phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các sở, ngành phụ trách theo dõi các chỉ số thành phần, chỉ số con và 

các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai. 

- Tình hình phát triển doanh nghiệp rất khả quan. Trong tháng 8, có 60 doanh 

nghiệp và 38 đơn vị trực thuộc được thành lập mới, tổng vốn đăng ký 895 tỷ đồng; có 

04 hợp tác xã thành lập mới; có 10 doanh nghiệp và 01 hợp tác xã giải thể, 10 doanh 

nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động; có 17 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. 

Luỹ kế 8 tháng có 665 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 70% KH, tăng 16,15% cùng 

kỳ, tổng vốn đăng ký 6.299 tỷ đồng, tăng 13,1% cùng kỳ; 28 hợp tác xã thành lập mới, 

giải thể 08 hợp tác xã. Toàn tỉnh hiện có 8.305 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 

130.769 tỷ đồng và 373 hợp tác xã. 

- Trong 08 tháng, đã có 06 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn 

643 tỷ đồng; rà soát, thu hồi một số chủ trương khảo sát nghiên cứu, lập quy hoạch. 

2. Về văn hoá - xã hội: 

2.1. Giáo dục- Đào tạo:  

Xây dựng và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với các bậc học. 

Kiểm tra các cơ sở giáo dục về công tác huy động trẻ em đến trường; đôn đốc các 

đơn vị đăng ký chỉ tiêu huy động học sinh đến trường, duy trì sĩ số học sinh cấp 

THCS, THPT năm học 2022-2023 và nhập liệu trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành. 

Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình GDPT 2018, nhất 

là cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học. Theo dõi, đôn đốc hoàn 

thiện Tài liệu GDĐP tỉnh Gia Lai lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Củng cố, phát triển, nâng 

cao chất lượng hoạt động các cơ sở giáo dục thường xuyên. 

2.2. Y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình:  

- Về công tác phòng, chống dịch Covid-19: Tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp, 

các lực lượng triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt với tinh 

thần trách nhiệm cao. Tính hết ngày 31/8/2022, đã tiêm vắc xin cho người trên 18 

tuổi: Mũi 1 đạt 104,14%, mũi 2 đạt 98,84%, mũi 3 đạt 91,93%, mũi 4 đạt 23,7%; 

tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1 đạt 105,68%, mũi 2 đạt 

100,67%, mũi 3 đạt 45,83%; tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1 đạt 

87,57%, mũi 2 đạt 50,16%. Tính đến hết tháng 8, tỉnh đã hỗ trợ 226,65 tỷ đồng hỗ trợ 

người lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-

1918. 

 
18 Hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ là 82,671 tỷ đồng, hỗ trợ theo Nghị quyết 

116/NQ-CP của Chính phủ là 143,978 tỷ đồng. 



8 

 

 

- Triển khai tốt công tác y tế dự phòng, giám sát tình hình dịch bệnh; tay chân 

miệng là 35/0 (lũy kế 198/0), thủy đậu là 10/0 (lũy kế 101/0); bệnh dại là 00/00 (lũy 

kế 03/03), viêm gan virus là 26/0 (lũy kế 171/0); không ghi nhận trường hợp mắc 

viêm não virus, sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván, Cúm A, MERS-CoV, Zika; 33 bệnh 

nhân sốt rét (lũy kế 87); không có sốt rét ác tính và không có tử vong do sốt rét.  Mặc 

dù đã chỉ đạo rất quyết liệt, nhưng dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, tính hết ngày 

31/8/2022, sốt xuất huyết đã xảy ra tại 164/220 xã, phường, thị trấn của 17/17 huyện, 

thị xã, thành phố; số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết trong 8 tháng đầu năm 2022 

tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm 2021, với 4.106 trường hợp mắc và 01 trường hợp tử 

vong (2.768 bệnh nhân đã khỏi bệnh). 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế vừa triển khai công tác phòng, chống dịch, vừa đảm 

bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu, điều trị. Trong tháng 8 có 196.412 lượt người 

khám chữa bệnh, lũy kế 8 tháng là 1.058.196 lượt người. Tăng cường công tác kiểm 

tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, trong tháng đã thanh tra 34 cơ sở, xử phạt hành chính 

04 cơ sở với số tiền 12 triệu đồng. 

2.3. Văn hoá - Thể thao - Du lịch:  

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 

Tám thành công và Ngày Quốc khánh (02/9/1945- 02/9/2022); tổ chức Lễ kỷ niệm 

230 năm ngày Giỗ Hoàng đế Quang Trung và lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích 

quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo; tổ chức “Chương trình Cồng chiêng cuối 

tuần”. 

- Xây dựng Đề án tổ chức Festival Văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh 

Gia Lai lần thứ II năm 2022 và định kỳ 02 năm/lần. Tổng kết công tác tổ chức Đại hội 

TDTT các cấp cơ sở (cấp xã có 219/220 xã, phường, thị trấn; 20/20 đơn vị cấp huyện, 

ngành tổ chức thành công đại hội) và tổ chức các môn thi đấu trong chương trình Đại 

hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 (các môn Taekwondo, Võ cổ truyền, Việt 

dã và Quần vợt). 

- Triển khai kế hoạch phục hồi phát triển các hoạt động du lịch tỉnh năm 2022, 

thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh; tham gia “Thoả thuận hợp tác phát 

triển du lịch giữa các tỉnh khu vực Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia 

Lai, Kon Tum) và các tỉnh, thành phố miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam) giai đoạn 2022 - 2026”. Trong tháng 8, tổng lượt 

khách ước đạt 50.000 lượt, trong đó: khách quốc tế ước đạt 300 lượt, khách nội địa 

ước 49.700 lượt, doanh thu du lịch ước đạt 40 tỷ đồng; luỹ kế 8 tháng, tổng lượt 

khách tham quan, du lịch đến Gia Lai đạt 600.000 lượt, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ 

năm 2021, trong đó: khách quốc tế ước 4 đạt 1.570 lượt, khách nội địa ước đạt 

598.430 lượt; tổng thu du lịch ước đạt 385 tỷ đồng, tăng 2,5 lần cùng kỳ năm 2021. 

2.4. Thông tin - Truyền thông - Phát thanh truyền hình:  

- Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành, tiếp nhận và xử lý các vướng mắc, 

sự cố kỹ thuật các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và cấp cho các đơn vị, địa 

phương có nhu cầu19. Tăng cường các giải pháp kiểm tra, rà soát, tích cực phòng, 

chống việc mất an toàn, an ninh mạng. 

 
19 Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã kết nối, cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến 

(DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống Một 

cửa điện tử liên thông; phần mềm Quản lý giao việc, phần mềm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với cán 
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- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong công tác cải cách hành chính, 

nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục 

có chuyển biến tích cực. Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh đã tiếp nhận 

được 4.688 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; doanh thu bưu chính viễn thông 

8 tháng ước đạt 1.203 tỷ đồng, đạt 64,3%KH, tăng 1,53% cùng kỳ. 

- Các hoạt động thông tin, tuyên truyền tập trung phản ánh không khí thi đua của 

Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế 

- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và một số kết quả đạt được trên các lĩnh vực. 

Các hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình, trang thông tin điện tử, hoạt động xuất 

bản - in ấn - phát hành20 thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại được theo dõi thường 

xuyên. 

2.5. Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ động nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp để tư 

vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Trong tháng 8, đã thực hiện tư vấn việc 

làm, xuất khẩu lao động, chính sách lao động, học nghề, chính sách bảo hiểm thất 

nghiệp cho 3.164 lượt người; hỗ trợ học nghề 13 lao động; giới thiệu việc làm 314 

lượt lao động; cung ứng 121 lao động trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp; đã 

hỗ trợ tiền thuê nhà cho 99 người với số tiền là 145 triệu đồng (đã giải ngân được 91 

triệu đồng) theo nghị quyết số 11/NQ-CP. 

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công, giảm 

nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật. Tăng cường công tác bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em21. Tiếp tục triển khai các nội dung thuộc Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

- Trong tháng, đã thực hiện chi trả BHXH, BHYT, BHTN trên 254,2 tỷ đồng, 

lũy kế 8 tháng chi trả trên 1.966,2 tỷ đồng, tăng 10,7% cùng kỳ; 8 tháng thu BHXH, 

BHYT, BHTN 1.453 tỷ đồng, đạt 54% KH, giảm 13,9% cùng kỳ. Có 92.479 người 

tham gia BHXH (trong đó BHXH bắt buộc 77.633 người và BHXH tự nguyện 14.846 

người); tham gia BH thất nghiệp 65.693 người, BHYT 1.250.735 người chiếm 83,2% 

dân số. 

2.6. Khoa học và Công nghệ:  

- Tiếp tục theo dõi, phối hợp quản lý 04 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc 

gia; 14 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và 

công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2016-2025. Triển khai thực hiện 24 nhiệm vụ và nghiệm thu cấp tỉnh 02 

dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi. 

- Tư vấn và hướng dẫn 45 tổ chức, cá nhân về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu 

công nghiệp. Tiếp tục triển khai xác lập quyền cho nhãn hiệu chứng nhận Chanh dây 

Gia Lai, Khoai lang Lệ Cần – Đak Đoa, Chôm chôm Ia Grai; xây dựng chỉ dẫn địa lý 

 
bộ, công chức và các cơ quan hành chính; Hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống Hội nghị truyền hình; quản lý chứng 

thư số chuyên dùng Chính phủ; quản lý mã định danh điện tử; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP)...   
20 Trong 8 tháng đầu năm Báo Gia Lai phát hành 192 kỳ với 1,660 triệu tờ; đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã 

phát thanh 9.024 giờ (trong đó tiếng Bahnar và tiếng Jrai 607 giờ), truyền hình 56.800 giờ (trong đó tiếng Bahnar và 

tiếng Jrai 486 giờ). In xuất bản phẩm 1,825 tỷ trang in. 
21 Cụ thể: Phối hợp với công ty TNHH Bảo hiểm nhân thợ AIA tặng 30 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn tại thành phố Pleiku; Thăm, hỗ trợ gia đình của 03 trẻ em ở huyện Đăk Đoa bị tử vong do đuối nước với số tiền 6 

triệu đồng. 
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“Gia Lai” cho sản phẩm cà phê của tỉnh. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Mã số mã 

vạch Quốc gia triển khai xây dựng các mô hình áp dụng hệ thống Truy xuất nguồn gốc 

cho 03 Chuỗi cung ứng sản phẩm Cà phê nhân, Rau Đăk Pơ, Gạo Phú Thiện vận 

hành; hoàn thiện hệ thống TXNG cho chuỗi sản xuất cung ứng sản phẩm nông sản 

Chôm chôm Ia Grai và cho các sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai.... Đến nay, trên địa bàn 

tỉnh có 535 nhãn hiệu thông thường, 01 nhãn hiệu tập thể, 06 nhãn hiệu chứng nhận, 02 

chỉ dẫn địa lý, 05 sáng chế/giải pháp hữu ích, 18 kiểu dáng công nghiệp được Cục Sở 

hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. 

2.7. Công tác dân tộc, tôn giáo:  

- Các chương trình, chính sách dân tộc được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ 

chức triển khai kịp thời. Tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho người 

có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025; Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới 

vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”; Đề án “Bồi dưỡng kiến thức 

dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; 

Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Việt Nam giai đoạn 2019-2025”. 

- Các tôn giáo sinh hoạt bình thường, đúng pháp luật; các địa phương đã tạo 

điều kiện và giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của tổ chức và cá nhân tôn 

giáo theo đúng quy định của pháp luật. 

2.8. Công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và 

các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục được chú trọng trong việc tuyên truyền cho đoàn 

viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, 

xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Phối hợp chặt chẽ trong phát huy dân chủ, giám 

sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy 

mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tích 

cực phối hợp trong cải cách hành chính; đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh 

nghiệp đối với dịch vụ hành chính công để tạo chuyển biến mạnh từ tỉnh đến xã. Tập 

trung kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, nhà tài trợ thực hiện chính sách 

an sinh xã hội. 

3. Lĩnh vực nội chính: 

 3.1. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng, quân sự địa phương:  

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định; các lực 

lượng chức năng duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ 

chức tuần tra canh gác bảo đảm an toàn, tăng cường bám địa bàn, nắm dân và phối 

hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp công tác bảo vệ biên 

giới, ngăn chặn vượt biên, quản lý tạm trú tại khu vực biên giới; gọi hỏi, răn đe các 

đối tượng liên quan hoạt động Fulro, “Tin lành Đê Ga”; bảo vệ an ninh biên giới. 

    3.2. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội: 
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- Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội: Thụ lý điều tra 52 vụ22 (trong đó xảy ra 

trong kỳ 34 vụ), làm chết 01 người, bị thương 08 người, 02 trẻ em bị xâm hại, thiệt hại 

tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng. (So với tháng trước, giảm 10 vụ thụ lý, giảm 10 vụ xảy ra 

trong kỳ; giảm 02 người chết, giảm 07 người bị thương, giảm 02 trẻ em bị xâm hại, thiệt 

hại tài sản tăng 0,7 tỷ đồng); 05 địa phương tăng và 06 địa phương giảm số vụ so với 

tháng trước23. 

- Vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực 

phẩm: Phát hiện 25 vụ, xử lý 24 đối tượng24 (so với tháng trước, tăng 02 vụ/04 đối 

tượng). Thu giữ 11 m3 gỗ, 4.000 linh kiện, hàng hóa; tạm giữ 01 ô tô và một số tang 

vật, phương tiện khác. 

- Tội phạm và vi phạm pháp luật ma túy: Phát hiện, bắt 17 vụ/25 đối tượng 

tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Pleiku 07, An Khê, Ia 

Pa, Kbang, Mang Yang mỗi nơi 02, Chư Pah, Krông Pa mỗi nơi 01 (so với tháng 

trước, giảm 02 vụ/02 đối tượng); thu giữ 09 gói nhỏ heroin, 32 gói nhỏ ma túy đá, 56 

gói nhỏ ma túy dạng khay, 93 viên thuốc lắc. Ngoài ra phát hiện, xử lý 10 vụ/38 đối 

tượng sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Pleiku 07, Đức Cơ 02, An Khê 01 (so với 

tháng trước, giảm 03 vụ/13 đối tượng). 

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 29 vụ, làm chết 12 người, bị thương 29 người25; so 

với tháng trước, tăng 02 vụ, giảm 05 người chết và tăng 01 người bị thương. Có 07 

địa phương số vụ TNGT tăng; 07 địa phương số vụ TNGT giảm và 03 địa phương 

không tăng, giảm số vụ so liền kề26. Luỹ kế 8 tháng xảy ra 223 vụ, 153 người chết và 

194 người bị thương (so với cùng kỳ, tăng 8 vụ, giảm 01 người chết và tăng 24 người 

bị thương). Tuần tra, kiểm soát phát hiện 5.248 trường hợp, xử phạt số tiền 4,307 tỷ 

đồng, tước 452 GPLX có thời hạn. 

- Tai, tệ nạn xã hội: Xảy ra 05 vụ cháy nhà, cửa hàng (Pleiku, Chư Prông, Chư 

Pưh, Krông Pa, Mang Yang), thiệt hại khoảng 82 triệu đồng, nguyên nhân do chập 

điện 02 vụ và đang điều tra 03 vụ; 04 vụ đuối nước (Pleiku, An Khê, Đức Cơ, Đak 

Đoa), chết 06 người; 10 vụ tự ngã, tai nạn khác (Pleiku, Ayun Pa, Đak Đoa mỗi nơi 

02; Chư Pah, Chư Prông, Ia Pa, Mang Yang mỗi nơi 01), chết 07 người, bị thương 

02 người. Xảy ra 10 vụ tự tử (Đak Đoa 04, Pleiku 03, Ia Grai 02, Chư Sê 01), chết 

 
22 Gồm: Giết người 04 vụ; Cố ý gây thương tích 05 vụ; Hiếp dâm người dưới 16 tuổi 01 vụ; Cướp tài sản 02 vụ; Trộm cắp 

tài sản 25 vụ; Cưỡng đoạt tài sản 01 vụ; Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 04 vụ; 

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 02 vụ; Đánh bạc 06 vụ; Chế tạo, tàng trữ trái phép súng quân dụng 01 vụ. 

Địa bàn xảy ra: Pleiku 11 vụ; Đak Đoa 09 vụ; An Khê 05 vụ; Chư Pah 04 vụ; Chư Prông, Chư Pưh, Krông Pa mỗi nơi 03 

vụ; Chư Sê, Đức Cơ, Đak Pơ, Ia Grai, Mang Yang mỗi nơi 02 vụ; Ia Pa, Kbang, Kông Chro, Phú Thiện mỗi nơi 01 vụ. 
23 Các địa phương tội phạm tăng: Đak Đoa 04 vụ (09/05); An Khê 03 vụ (05/02); Chư Pah 03 vụ (04/01); Chư Pưh 

02 vụ (03/01); Đak Pơ 01 vụ (02/01). 

Các địa phương tội phạm giảm: Pleiku 08 vụ (11/19); Đức Cơ 05 vụ (02/07); Ia Grai 04 vụ (02/06); Chư Sê 03 vụ 

(02/05); Krông Pa 02 vụ (03/05); Phú Thiện 01 vụ (01/02). 
24 Gồm: Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự 03 vụ/04 đối tượng; Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng 

và lâm sản 10 vụ/08 đối tượng; Hủy hoại rừng 01 vụ; Khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép 04 vụ/04 đối 

tượng; Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc 05 vụ/06 đối tượng; Vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực 

phẩm 02 vụ/02 đối tượng. 
25 Địa bàn: Pleiku 05 vụ; Chư Sê, Đak Đoa mỗi nơi 04 vụ; Ia Grai 03 vụ; Chư Pưh, Kbang, Kông Chro, Mang Yang 

mỗi nơi 02 vụ; Ayun Pa, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Pa, Phú Thiện mỗi nơi 01 vụ. Các địa bàn An Khê, Chư Pah, Đak Pơ, 

Krông Pa không xảy ra TNGT. 

Tính chất: Nghiêm trọng 12 vụ/12 người chết/04 người bị thương; ít nghiêm trọng 17 vụ/25 người bị thương. 
26 Các địa phương tăng số vụ TNGT: Pleiku 05 vụ (05/00); Đak Đoa 03 vụ (04/01); Ia Grai 02 vụ (03/01); Kông Chro, 

Mang Yang mỗi nơi 02 vụ (02/00); Chư Sê 01 vụ (04/03); Kbang 01 vụ (02/01). Các địa phương giảm số vụ TNGT: Chư 

Prông 06 vụ (01/07); An Khê, Đak Pơ mỗi nơi 02 vụ (00/02); Chư Pưh 01 vụ (02/03); Đức Cơ 01 vụ (01/02); Chư Pah, Krông 

Pa mỗi nơi 01 vụ (00/01). Các địa phương không tăng, giảm số vụ: Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện (01/01). 
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10 người; trong đó, có 04 vụ liên quan người DTTS. 

3.3. Công tác nội vụ:  

- Tiếp tục triển khai kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính các 

cấp, bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy. 

Thực hiện đúng quy định, kịp thời công tác quản lý nhà nước về chính quyền địa 

phương, công tác cán bộ, chính sách đối với cán bộ công chức như quy hoạch, điều 

động, bổ nhiệm, luân chuyển, tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch; phê duyệt danh 

sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi và chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ thi tuyển 

công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 (theo Kế 

hoạch số 499/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh). 

- Kịp thời khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong các phong trào thi đua yêu nước. 

3.4. Công tác tư pháp: Việc tuyên truyền, triển khai các văn bản pháp luật mới 

được thực hiện kịp thời. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác pháp chế và công tác 

xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp27. Chỉ đạo công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trong 8 tháng 

đầu năm đã thẩm định 52 dự thảo văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và tự 

kiểm tra 32 văn bản QPPL của tỉnh.  

3.5. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng: 

- Tiến hành 51 cuộc thanh tra hành chính tại 250 đơn vị; đã kết thúc 10 cuộc tại 

55 đơn vị; qua thanh tra phát hiện sai phạm tại 36 đơn vị với số tiền 5.742.152.000 

đồng; trong đó: kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 5.469.901.000 

đồng, kiến nghị trả về nguồn thu của đơn vị số tiền 272.251.000 đồng; chuyển 04 hồ 

sơ vụ việc sai phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét xử lý 

theo quy định (28).  

- Các Sở, ngành triển khai 23 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 62 đơn vị, tổ 

chức; 24 cá nhân. Qua kiểm tra phát hiện vi phạm tại 01 đơn vị và 01 cá nhân, đã ban 

hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 14.000.000 đồng. 

- Tiếp 217 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo (tiếp định kỳ 83 lượt, 

tiếp thường xuyên 134 lượt), trong đó có 02 đoàn đông người đến Trụ sở tiếp công 

dân tỉnh để kiến nghị, phản ánh. Tiếp nhận 05 đơn (03 khiếu nại, 02 tố cáo). 

3.6. Ngoại vụ: Tiếp tục tăng cường kết nối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức 

quốc tế. Trong tháng, UBND tỉnh cho phép 4 đoàn/21 lượt khách nước ngoài đến làm 

việc tại tỉnh29. 

 
27 Biên soạn và phát hành 03 tờ gấp với nội dung: “Một số quy định pháp luật về chính sách miễn, giảm thuế năm 

2022”;“Một số quy định pháp luật về nhãn hàng hóa”; “Một số quy định pháp luật về lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước 

đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh”. 
28 Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiến hành 42 cuộc thanh tra (40 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 02 cuộc 

thanh tra đột xuất) tại 228 đơn vị, đã kết thúc 05 cuộc tại 37 đơn vị; qua thanh tra phát hiện sai phạm và kiến nghị thu 

hồi ngân sách nhà nước số tiền là 381.193.000 đồng tại 22 đơn vị. Thanh tra tỉnh triển khai 09 cuộc thanh tra (08 cuộc 

theo kế hoạch, 01 cuộc đột xuất) tại 22 đơn vị, đã kết thúc 05 cuộc tại 18 đơn vị; qua thanh tra phát hiện sai phạm số 

tiền 5.360.959.000 đồng; trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền là 5.088.708.000 đồng, kiến nghị 

trả về nguồn thu của đơn vị 272.251.000 đồng tại 14 đơn vị; chuyển 04 hồ sơ vụ việc sai phạm sang Cơ quan Cảnh sát 

điều tra - Công an tỉnh. 
29 (1) Đoàn chuyên gia của Công ty TNHH Meiwa đến tiếp tục nghiên cứu Dự án nhựa thông và hoàn thiện thủ tục 

đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; (2) Đoàn chuyên gia của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga đến nghiên cứu 
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ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch 

Covid -19, nhưng được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám 

sát, đồng hành của HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, 

cộng đồng doanh nghiệp. UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống 

nhất, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nên đã cơ bản thực hiện tốt việc 

phòng chống dịch, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất công 

nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, số 

doanh nghiệp thành lập mới,... tăng so với cùng kỳ; du lịch tiếp tục khởi sắc. Tổ chức 

lễ công bố thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới năm 2020. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Dịch bệnh 

Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Tổ 

chức chu đáo các hoạt động nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công 

và Quốc khánh 02/9; Lễ kỷ niệm 230 năm ngày Giỗ Hoàng đế Quang Trung và lễ 

đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo. Thực hiện 

kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, 

an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác đối 

ngoại.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 

và 8 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Nhìn chung các chỉ tiêu kế hoạch 

cơ bản chậm và giảm so với cùng kỳ; thu ngân sách, thực hiện và giải ngân xây dựng 

cơ bản chậm; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình an ninh chính trị thế giới, giá 

vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp và nhiều loại hàng hóa cơ bản khác tiếp tục duy 

trì ở giá cao làm tăng chi phí sản xuất, vận tải, logistics...; hoạt động sản xuất, kinh 

doanh vẫn gặp khó khăn, nhất là các ngành dịch vụ, du lịch, vận tải; dịch bệnh trên cây 

trồng, vật nuôi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ; chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, 

thức ăn chăn nuôi tăng cao; tình trạng vi phạm lâm luật, khai thác khoáng sản trái phép 

còn xảy ra; dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc Covid-19 có chiều 

hướng tăng trở lại; trật tự an toàn xã hội còn xảy ra, tai nạn giao thông tăng 02 tiêu chí 

so với tháng trước và so với cùng kỳ. 

B. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9/2022: 

Trong tháng 9/2022 và các tháng tiếp theo, yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập 

trung thực hiện các công việc sau: 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

1. Các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phòng 

chống dịch Covid-19 với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả”. Tạo điều kiện để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ 

 
tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; (3) Trường Đại học Jeonju Kijon Hàn Quốc đến làm việc với Sở Giáo dục 

và Đào tạo triển khai hợp tác về triển khai thành lập Trung tâm tiếng Hàn tại Trường Cao đẳng Sư Phạm Gia Lai; (4) 

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) về việc báo cáo lịch hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm 

cộng đồng phòng chống sốt rét (CMAT). 
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vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin 

mũi 4 cho người trên 18 tuổi; tiêm vắc xin mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi; tiêm 

vắc xin mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến 12 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả.  

2. Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 

1573/KH-UBND ngày 19/7/2022 về triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại 

buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai. 

3. Tập trung triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Từng ngành, địa phương xây 

dựng các chương trình, kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 

các chương trình, kế hoạch hành động UBND tỉnh. Rà soát, chuẩn bị chu đáo các nội 

dung để đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho phép tổ chức kỳ họp thứ Bảy 

(chuyên đề) - HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

4. Hoàn thành đúng tiến độ các nội dung theo kế hoạch, chương trình làm việc, 

chương trình hành động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai thực 

hiện quyết liệt Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về kế 

hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Kế 

hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND 

tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 

của Chính phủ.  

5. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; 

đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh. 

Yêu cầu các đồng chí thành viên UBND tỉnh được phân công theo dõi địa phương 

chủ động đi cơ sở, nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, nhất là các vụ tai 

nạn giao thông, thiên tai, bão lũ, cháy nổ…  

6. Thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

7. Tổ công tác của UBND tỉnh tập trung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

8. Trân trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức hội, đoàn 

thể tiếp tục triển khai có hiệu quả việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc; tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công 

tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; mở rộng và nâng 

cao chất lượng hoạt động công tác đối ngoại nhân dân. Tập trung tuyên truyền, vận 

động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, 

thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện sâu 

rộng, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tập trung kêu gọi, vận động 

các doanh nghiệp, các tổ chức, nhà tài trợ thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. 

II. Lĩnh vực kinh tế: 
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1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo đúng quy định, 

đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hoàn chỉnh dự 

thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 

20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp 

tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 

Tham mưu các điều kiện tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện mô hình 

“Nông hội” trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm, kế 

hoạch triển khai đề án phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

địa phương: 

- Theo dõi sát tình hình thời tiết, tập trung sản xuất vụ Mùa. Thực hiện kế 

hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp; chuyển đổi giống cây trồng phù hợp. Có giải 

pháp căn cơ xử lý các loại giống cây trồng thường xuyên bị dịch bệnh (như sắn, 

mía…); triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy 

sản, cây trồng, nhất là việc bố trí kinh phí và triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn 

vật nuôi. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nông, lâm nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao. Tăng cường kiểm tra, giám sát giá cả, chất lượng vật tư nông nghiệp, giống 

cây trồng vật nuôi. Triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản, đề 

án phát triển cây dược liệu, cây ăn quả, xây dựng, đăng ký và quản lý mã số vùng 

trồng, mã số đóng gói,... Triển khai hướng dẫn xây dựng dự án liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 

của Chính phủ. 

- Triển khai Đề án vùng nguyên liệu cà phê chất lượng vùng Tây Nguyên phục 

vụ chế biến và xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025; rà soát, hoàn chỉnh số liệu liên kết 

sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn xây 

dựng dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định 

số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 1576/KH-UBND 

ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng 

nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030. 

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đảm bảo hoàn 

thành kế hoạch trồng rừng năm 2022 và chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng; thanh 

tra, kiểm tra, giám sát việc trồng rừng các năm trước, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm 

các vi phạm. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao 

Nguyên Kon Hà Nừng. Thực hiện các nội dung tham gia Chương trình LEAF (Tín 

chỉ Cacbon) theo Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững; tham mưu việc sáp nhập 02 

công ty lâm nghiệp, quy định trách nhiệm quản lý rừng, giao rừng cho người dân. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ hồ, đập thuỷ lợi vận hành theo quy 

trình được duyệt, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ. 

- Tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm 2022. Tích cực hỗ trợ sự hình thành và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn 

với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh. 
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3. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương: Tăng 

cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Khẩn trương 

hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Chư Pưh và Krông Pa. Hoàn 

thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) tỉnh Gia Lai; hướng dẫn các 

địa phương triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và tổng hợp danh mục các 

công trình dự án cần thu hồi đất và danh mục các công trình, dự án có chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 

2023. Rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được giao đất, thuê đất 

trên địa bàn tỉnh; đề xuất thu hồi đất các dự án chậm đưa vào sử dụng. Sử dụng hợp 

lý tài nguyên nước. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi 

trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, rà soát các khu vực khai thác khoáng sản đã 

kết thúc, đóng cửa mỏ để quản lý, xử lý theo quy định. Chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ, thu gom - phân lô 

bán nền đất nông nghiệp trái quy định. 

4. Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ các doanh 

nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa các dự án năng lượng tái tạo, các nhà máy 

chế biến vào hoạt động. Hướng dẫn các địa phương thành lập cụm công nghiệp, mở 

rộng các cụm công nghiệp, tổ chức xét chọn nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. 

Đẩy mạnh phát triển và quản lý đúng quy định về thương mại điện tử; tiếp tục triển 

khai Kế hoạch thực hiện các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. 

Hướng dẫn, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu. Hướng dẫn và vận động doanh nghiệp hưởng ứng cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Kịp thời cung cấp thông tin, đẩy 

mạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh 

xuất khẩu. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các nhà máy thủy điện vận hành hồ chứa theo 

đúng quy trình được duyệt, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du công trình. 

5. Ban Chỉ đạo 389 tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm 

soát, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. Kiểm soát chặt nhóm hàng 

cấm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng nhập khẩu có điều kiện có thuế 

suất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm trong hoạt động mua bán xăng dầu, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp. 

6. Các, sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm 

vụ, giải pháp tại Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh ban 

hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của 

Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các thủ 

tục đầu tư, đảm bảo để triển khai ngay sau khi được phân bổ; thực hiện nghiêm các 

quy định của Luật Đầu tư công, các quy định về quản lý vốn đầu tư công và chỉ đạo của 

UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Đảm bảo giải ngân 100% số vốn 

được giao năm 2022, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp uỷ, chính quyền 

địa phương. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng 

mặt bằng để giao cho đơn vị thi công; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công; tăng cường công tác hậu 

kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ 

theo quy định. Rà soát điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có 

tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Xử lý nghiêm các nhà thầu, Ban 

quản lý, chủ đầu tư chậm tiến độ. 



17 

 

 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, 

trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò của 04 đoàn công tác của tỉnh và các tổ 

công tác của sở, ngành, địa phương về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy 

nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an 

toàn cho người lao động, bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn, 

chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ giải 

ngân của dự án; xử lý hoặc báo cáo ngay cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc trong giải ngân đầu tư công. 

7. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, 

phấn đấu tăng 10% so với dự toán được giao. Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm chi, 

nhất là các khoản chi thường xuyên; gắn việc bố trí các dự án, nhiệm vụ chi với khả 

năng cân đối nguồn lực. Đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất phục vụ giải ngân các dự án 

đầu tư. Đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh, kinh phí để thực 

hiện các chính sách của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện 

đúng quy định, đúng đối tượng được miễn giảm thuế, phí. Đôn đốc quyết toán dự án 

hoàn thành. Đẩy nhanh tiến độ triển khai sắp xếp tài sản công. Hướng dẫn các địa 

phương xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023. Rà soát, đề xuất xử lý, điều 

chỉnh các nguồn thu, các nguồn kinh phí, đảm bảo phân bổ kịp thời, đúng quy định 

của pháp luật cho các nhiệm vụ, các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

triển khai thực hiện. 

8. Sở Giao thông vận tải phối hợp các đơn vị liên quan, tiếp tục chủ động tham 

mưu UBND tỉnh các nội dung để phối hợp các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Bình Định để đề 

xuất Chính phủ việc triển khai dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Nâng cao chất lượng 

công tác thẩm định, quản lý chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Tập 

trung vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông, hành lang an toàn đường bộ. Phối hợp với các địa phương liên quan 

và chủ đầu tư đẩy nhanh công tác GPMB phục vụ thi công dự án tăng cường kết nối 

giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19) theo kế hoạch đề ra. Tăng cường tuyên 

truyền thực hiện thu phí không dừng. 

9. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan: Hướng dẫn các địa 

phương khẩn trương triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm căn cứ 

quản lý phát triển và thu hút đầu tư. Triển khai quản lý chặt chẽ thị trường bất động 

sản trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra xử lý kịp thời các vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về kinh doanh bất 

động sản, giá vật liệu xây dựng. 

10. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan 

tập trung triển khai Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng 

Nhà nước về hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị 

định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ theo đúng quy định. 

III. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển 

doanh nghiệp, hợp tác xã, thu hút đầu tư: 

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

 - Tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; 

Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 
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02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 23/01/2019 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về cắt giảm 

chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ, phát triển doanh 

nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác đối thoại, 

tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã.  

- Xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính SIPAS; Chỉ số cải cách 

hành chính PAR index năm 2022. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương: 

- Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình 

nghiên cứu, khảo sát, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Đôn đốc các nhà 

đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo đúng quy định; rà soát, khẩn 

trương đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc nhà đầu tư 

không đủ năng lực thực hiện; đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư được cho chủ 

trương nghiên cứu, khảo sát thực hiện theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. 

- Chuẩn bị các nội dung tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt, 

tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2022; khẩn trương tham 

mưu UBND tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023; chuẩn 

bị các nội dung, điều kiện tham gia Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát 

triển kinh tế - xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện 

kế hoạch về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 để góp phần đẩy mạnh cải cách hành 

chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, số hoá các thủ tục hành chính. Đẩy 

nhanh việc thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông 

minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. 

4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ 

đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng do ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân 

nắm bắt và tiếp cận vốn vay với lãi suất phù hợp, hạn chế tín dụng đen; tập trung đẩy 

mạnh công tác huy động vốn, đặc biệt là vốn trung, dài hạn; cắt giảm chi phí; tập 

trung đầu tư vốn tín dụng có trọng tâm, trọng điểm góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh; đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. 

5. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai cho vay 

các chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính 

phủ. 

IV. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương: 

Tổ chức khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với các bậc 

học. Triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 6, lớp 10. Tiếp 

tục duy trì và nâng cao chất lượng của các trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học. 
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Khẩn trương triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”; Rà soát, sắp xếp cơ 

sở vật chất, trường lớp và biên chế giáo viên; có kế hoạch tuyển dụng số biên chế 

giáo viên (mầm non 574; tiểu học 339; THCS 237; THPT 94) được Trung ương giao. 

Rà soát các khoản thu đầu năm theo đúng quy định, chấm dứt việc lạm thu trong nhà 

trường. 

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương: 

 - Thường xuyên cập nhật, theo dõi, nắm sát tình hình dịch bệnh Covid-19, bảo 

đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; sẵn sàng 

phương án, kịch bản cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát mạnh, trên diện 

rộng và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn. Đẩy mạnh việc tiêm vắc xin 

cho các đối tượng, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên.  

- Triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt công tác phòng 

chống dịch sốt xuất huyết, thực hiện khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi 

phát hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chấp hành nghiêm chế độ báo cáo theo quy 

định, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 

1694/UBND-KGVX ngày 01/8/2022; tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát 

tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh việc triển khai tiêm vắc 

xin bạch hầu trong năm 2022.  

 - Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, cấp cứu; đặc biệt 

quan tâm đến công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Đảm bảo 

cung ứng đủ thuốc thiết yếu, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ cho khám chữa 

bệnh, phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Phối hợp Sở Nội vụ, các địa phương để kiện toàn bộ máy ngành y tế từ tỉnh 

đến cơ sở theo phân cấp quản lý. 

 - Triển khai Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn 

và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các sở, ngành, chính quyền các 

địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là các 

chính sách ưu đãi người có công, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, 

trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tập trung đẩy nhanh giảm 

nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp 

nâng cao chất lượng đào tạo lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, bên cạnh việc hỗ trợ 

xuất khẩu lao động. Triển khai có hiệu quả kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn năm 2022. Tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 – 2025. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương: Tập trung quản lý tốt các 

hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn 

hóa dân tộc. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và tổ chức 

Chương trình Cồng chiêng cuối tuần. Tiếp tục đôn đốc và hướng dẫn các địa phương 

lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích. Triển khai thực hiện các giải pháp trong 

kế hoạch phục hồi, phát triển hoạt động du lịch năm 2022; triển khai "Kế hoạch phát 

triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam". Tổ chức Đại 

hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022 theo kế hoạch. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, địa 

phương phát huy vai trò khoa học - công nghệ, đảm bảo các đề tài nghiên cứu phải 
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được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống; triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu 

trong năm 2022. Phối hợp các sở, ngành đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa 

lý các sản phẩm của địa phương (cà phê, chanh dây, hồ tiêu, chuối, bơ, sầu riêng, 

khoai lang, gạo…); đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Hướng dẫn cho người 

dân, doanh nghiệp thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ xây dựng, phát triển 

Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin 

mạng, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước 

theo kế hoạch năm 2022; triển khai đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô 

thị thông minh”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí. Thực hiện 

nghiêm quy chế phát ngôn; cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về tình 

hình kinh tế - xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của trung ương, của tỉnh và 

những vấn đề dư luận quan tâm. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi 

dụng, đưa tin bịa đặt, sai sự thật, kích động, gây bất ổn xã hội. 

7. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức kiểm 

tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I: 2021-2025); đề án 

“Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2021 – 2025”; đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai 

đoạn 2018-2025”; tiếp tục triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 

của Thủ tướng Chính phủ. 

V. Lĩnh vực nội chính: 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh 

và các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 

địa phương. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trung ương đứng chân trên địa bàn chủ 

động theo dõi, nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ biên giới, 

phòng chống vượt biên, xâm nhập. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, bóc gỡ, xử lý các 

đối tượng hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đêga”, tà đạo “Hà Mòn”. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương chuẩn bị các 

nội dung, điều kiện để tuyển chọn, gọi quân nhân nhập ngũ năm 2023, đảm bảo chất 

lượng, an toàn. 

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường 

công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn, bảo vệ biên giới, trật tự an 

toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ. Triển khai các giải pháp cụ thể để giảm thiểu 

phạm pháp hình sự, tội phạm giết người, ma túy.  

3. Các ngành, các địa phương triển khai toàn diện các giải pháp, huy động tối 

đa các lực lượng, thường xuyên tuần tra lưu động, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an 

toàn giao thông. Tập trung xử lý nghiêm các vị trí vi phạm hành lang an toàn đường 

bộ; xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở 

có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy. Xây dựng kế hoạch với từng giải pháp cụ thể, 

phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông đối với cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021. 

4. Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm của người 

đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm 
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quy định về tiếp công dân. Triển khai công tác thanh tra theo kế hoạch. Tập trung rà 

soát, giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài, các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ 

nhân dân, không để phát sinh điểm nóng. Thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán. 

 5. Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tinh giản biên 

chế, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp theo 

quy định của Trung ương và Tỉnh ủy; tổ chức kỳ thi nâng ngạch, tuyển dụng công 

chức, viên chức ở các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, 

cấp huyện năm 2022. Tăng cường kiểm tra, rà soát việc sử dụng biên chế của các đơn 

vị; rà soát, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu của các sở, ngành, 

đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp 100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm 

giữ thuộc UBND tỉnh quản lý. 

6. Các sở, ngành, địa phương chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động 

khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc bảo đảm chất lượng và tiến độ; thực 

hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động. 

7. Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị chu 

đáo cho các hoạt động đối ngoại, các đoàn ra và đoàn vào tỉnh, đảm bảo chặt chẽ, an 

toàn. 

Bên cạnh những thuận lợi, các kết quả đạt được trong thời gian qua, trong bối 

cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2022. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt hành động, ra sức khắc phục hạn chế, 

yếu kém, cùng tháo gỡ khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, đối ngoại năm 2022./ 

Nơi nhận:    
- VPCP (Vụ Địa phương);   
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính (b/c); 

- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh (b/c);  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c); 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   

- Các thành viên UBND tỉnh;   

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Website, CV các khối, KTTH.                 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Phước Thành 
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