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A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2021: 

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

Trong tháng 8 năm 2021, đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các công tác trọng tâm sau: 

- Đã kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa 

bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Quán triệt sâu 

sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo là “chống dịch như chống giặc”, với phương châm “5K 

+ vắc xin” và tích cực ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch; chủ động thực hiện 

phương châm “4 tại chỗ”; tuân thủ nghiêm nguyên tắc phòng, chống dịch: Khoanh vùng 

rộng, phong tỏa hẹp, truy vết nhanh, xét nghiệm kịp thời, cách ly triệt để và đúng đối 

tượng, điều trị hiệu quả. Phòng, chống dịch phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Xây 

dựng kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch; xây dựng kịch bản, giải pháp phát triển kinh tế 

- xã hội trong điều kiện dịch. Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19; thực 

hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  

- Chuẩn bị các nội dung trình và triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh - kỳ 

họp thứ Hai; tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND 

tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ, Chương trình số 

18-CTr/TU ngày 09/7/2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 

của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 5 

năm giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh. Đôn đốc triển khai các nhiệm vụ kế hoạch 2021 và 

giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của 

Chính phủ; Công điện 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Chính phủ về việc đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Đôn đốc xây dựng 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, đầu tư công năm 2022. Triển 

khai quyết liệt công tác thu ngân sách; kịp thời phân bổ các nguồn kinh phí chống dịch. 

Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Tổng 

điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo cung cầu hàng hoá, dịch vụ, bình ổn giá cả, 

thị trường; tăng cường 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.  

- Tập trung phòng, chống bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là bệnh viêm da nổi cục 

ở trâu, bò, dịch tả lợn châu Phi; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, truy quét lâm 
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tặc; chăm sóc rừng trồng và thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021. Triển khai Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại 

rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường bảo đảm an toàn công trình 

thủy lợi trong mùa mưa, lũ; phòng chống các hiện tượng thiên tai, thời tiết cực đoan. 

- Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 1). 

Tập trung rà soát các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các nhà đầu tư triển 

khai thực hiện các dự án trọng điểm. Chỉ đạo kiểm tra, xử lý các tồn tại liên quan đến 

các trang trại nông nghiệp có kết hợp hệ thống điện mặt trời mái nhà.   

- Chỉ đạo hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và xây dựng Chương trình 

hành động thực hiện các chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVI và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo rà soát, xử lý dứt điểm các nội dung tồn tại, vướng mắc, khiếu nại của 

người dân liên quan đến phương án cổ phần hóa của Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai. 

- Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức năm học mới 2021 - 2022 đảm bảo công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 và theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tình hình hình dịch bệnh. Tăng cường 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. Tuần tra, kiểm soát, 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; đi công tác cơ sở; định hướng, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2021. Tham dự các Hội nghị, Hội nghị trực tuyến do Chính phủ và các 

bộ, ngành trung ương tổ chức. 

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

THÁNG 8 NĂM 2021: 

1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19: 

- Tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp, các lực lượng triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, cơ bản kiểm soát chuỗi 

lây nhiễm, không để dịch bệnh diễn biến phức tạp lan ra cộng đồng. Hiện nay trên địa 

bàn thành phố Pleiku thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện truy vết thần tốc các F1, F2, 

xác định nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Chỉ đạo hướng dẫn cụ thể cho cán bộ, 

công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động sinh sống trên địa bàn thành 

phố Pleiku mà công tác, làm việc tại các địa phương thực hiện mô hình “3 tại chỗ”; 

các ngành, các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo điều hành giải 

quyết các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần trách nhiệm cao; hướng 

dẫn cụ thể, chi tiết việc đi lại, vận chuyển, lưu thông hàng hoá được thông suốt để 

đảm bảo sản xuất và điều hành, xử lý công việc, không để ùn tắc, gián đoạn trong 

thời gian phòng, chống dịch; không đặt ra các quy định không phù hợp, gây khó khăn 

trong quá trình thực hiện. 

- Từ ngày 28/5 đến ngày 17h ngày 31/8/2021, toàn tỉnh phát hiện 490 ca nhiễm 

Covid-19 (trong đó có 22 ca tái dương tính) trên địa bàn 07 huyện, thị xã, thành phố. Có 

187 trường hợp đã xuất viện, hiện còn 303 trường hợp đang cách ly, điều trị tại các bệnh 

viện. Đã lấy và xét nghiệm 38.043 mẫu/110.206 người. Trước tình hình dịch bệnh trên 

địa bàn thành phố Pleiku và huyện Krông Pa đang diễn biến phức tạp, có xuất hiện các 
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ca dương tính và chưa rõ nguồn lây, hiện thành phố Pleiku đang thực hiện một số biện 

pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh, trong đó thực hiện giản cách xã hội trên phạm vi 

toàn thành phố Pleiku từ 00giờ00 ngày 28/8/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; huyện Krông Pa thực hiện khoanh vùng tạm thời 

đối với thị trấn Phú Túc bắt đầu từ 00 giờ 00 ngày 31/8/2021 và triển khai các biện pháp 

thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi khu vực cụm dân cư/tổ dân phố 5, thị trấn 

Phú Túc. 

- Tập trung tiêm vắc xin phòng Covid-19, đến nay tỉnh đã nhận 118.650 liều vắc 

xin. Đã tổ chức tiêm 97.671 người, tỷ lệ 82,32% (mũi 1: 71.833 người, mũi 2: 25.838 

người). Đang tiếp tục triển khai tiêm đợt 6, đợt 7 và bổ sung mũi 2 các các nhóm đối 

tượng đã tiêm mũi 1 trong đợt 4; công tác tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn, đúng đối 

tượng, tiến độ. 

- Chỉ đạo các cơ sở điều trị chuẩn bị thuốc men, trang thiết bị và các điều kiện để 

sẵn sàng tiếp nhận, cách ly và điều trị; đẩy mạnh công tác sàng lọc, phân luồng, cách ly 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Thành lập Tổ mua sắm, Tổ giám sát việc mua sắm, tiếp nhận và phân phối vật 

tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, phương tiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh1.  

- Triển khai trợ cấp kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định 

tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đến nay, tổng kinh phí thực 

hiện hỗ trợ là 22.409.956.456 đồng(2). 

- Đã cử Đoàn công tác của tỉnh (bao gồm 04 Bác sỹ và 17 Điều dưỡng) có kinh 

nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch để hỗ trợ nhân lực y tế 

tham gia phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh; đưa  22 phụ 

nữ mang thai và 02 trẻ em từ Bình Dương về Gia Lai. 

2. Về lĩnh vực kinh tế: 

2.1. Nông lâm nghiệp:   

 - Tính đến cuối tháng 8/2021, toàn tỉnh gieo trồng được 205.854 ha cây trồng các 

loại, đạt 94,4% kế hoạch, bằng 101,4% so với cùng kỳ(3). Có 1.237 ha sắn nhiễm bệnh 

                                                 
1 - Số hỗ trợ bằng tiền từ đầu năm 2021 đến nay tại Sở Y tế là 6.744 trđ. Trang thiết bị Bộ Y tế cấp năm 2020 và 

2021: 63 máy thở; 10 máy tạo Oxy; 10 máy đo SpO2; 01 xe ô tô tiêm chủng lưu động; 02 máy xét nghiệm RT- 

PCR; 01 máy tách chiết. Số huy động Quỹ vắc xin của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gần 24 tỷ đồng.  

   Các tổ chức đã nhận tài trợ và tổ chức phân phối cho các cơ sở y tế, các lực lượng tuyến đầu: Đảng ủy Khối 

CCQ&DN tỉnh 400 bộ trang phục phòng hộ cấp 3 và 400 bộ trang phục phòng hộ cấp 2; Liên đoàn Lao động tỉnh: 

30 triệu đồng và 3 thùng nhu yếu phẩm; Sở Ngoại vụ: 5.000 khẩu trang N95 và 1.000 bộ trang phục phòng hộ cấp 2; 

Hội Cựu học sinh trường chuyên Hùng Vương (1993-1996) 1.000 khẩu trang N95 và 100 bộ trang phục phòng hộ 

cấp 3; Đoàn cơ sở Sở Y tế: 300 cái kính chắn giọt bắn, 100 chai dung dịch sát khuẩn, 2.500 khẩu trang Y tế 4 lớp.  

Doanh nghiệp tài trợ năm 2021: CTCP Chánh Nghĩa Quốc Cường 01 máy xét nghiệm RT-PCR; Công ty TNHH 

MTV Thành Thành Công Gia Lai trao qùa tặng trị giá 2 tỷ đồng (05 máy thở AIRVO 2, 35.700 khẩu trang y tế N95 

và 5.500 bộ trang phục phòng, chống dịch cấp độ 3); Công ty T.R.E hỗ trợ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 với số 

tiền 3,6 tỷ đồng... 
2 Trong đó: 17 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt và kinh phí hỗ trợ cho 

3.860 lao động không có giao kết hợp đồng lao động với số tiền là 5,79 tỷ đồng (đến nay đã chi trả 

hỗ trợ cho 2.150 lao động với số tiền 3,225 tỷ đồng). 
3 Trong đó: Lúa nước 39.314 ha đạt 98%; lúa rẫy 8.835 ha đạt 97%; ngô 32.056 ha đạt 73%; sắn 

69.159 đạt 112%; khoai lang 3.123 ha đạt 101%; đậu các loại 16.286 ha đạt 86%; rau, dưa các loại 

17.809 ha, đạt 93%; lạc 2.210 ha đạt 111%; mè 2.433 ha đạt 94%; mía trồng mới 900 ha đạt 146%; 
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khảm lá virus tại 09 địa phương4; 327,9 ha mía nhiễm bệnh trắng lá, phân bố tại huyện Ia 

Pa; sâu keo mùa thu gây hại rải rác tại thành phố Pleiku và huyện Kbang. UBND tỉnh đã 

chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp, hướng dẫn các địa phương thực hiện quyết liệt các 

biện pháp phòng trừ dịch bệnh. 

- Bệnh viêm da nổi cục xuất hiện trên địa bàn từ ngày 27/5, đến cuối tháng 

8/2021, phát hiện 19.958 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục của 11.889 hộ tại 160 xã, 

phường, thị trấn thuộc 14 huyện, thị xã, thành phố(5), đã tiêu hủy 1.782 con (khối lượng 

249.906 kg), khỏi bệnh 12.176 con. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các biện pháp 

quyết liệt để phòng, chống dịch bệnh; đến nay đã tiêm hơn 203.731 liều vắc xin (khoảng 

47% tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh). 

- Trong tháng phát hiện 42 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó, xử lý hình sự 

01 vụ. Tính chung 8 tháng phát hiện 319 vụ (giảm 82 vụ so với cùng kỳ năm 2020)6, 

trong đó đã xử lý hình sự 27 vụ. 

- Đến cuối tháng 8 đã trồng 3.197 ha rừng, đạt 40% so với kế hoạch, gồm: Rừng 

sản xuất 2.735,13 ha; rừng phòng hộ, thay thế 267,9 ha; 193.920 cây phân tán (tương 

đương 193,92 ha). Các địa phương và các đơn vị chủ rừng, các doanh nghiệp thuê đất 

trồng rừng đã chuẩn bị đất được 4.864,84 ha, gồm đất trồng rừng tập trung 4.046,77 ha, 

07 triệu cây giống và 818,07 ha đất trồng cây phân tán. 

- Từ ngày 11/7 đến nay, do ảnh hưởng của thiên tai (mưa dông, lốc, sét, mưa đá) 

trên địa bàn các huyện (Đức cơ, Pleiku, Kbang, Ia Grai, Kông Chro, Mang Yang, Chư 

Prông, Chưa Păh), đã làm 52 nhà tốc mái; đổ gãy 2,1 ha điều, cao su; 03 điểm trường, 01 

trạm y tế bị tốc mái nhẹ; ước thiệt hại khoảng 673,5 triệu đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo 

các đơn vị, địa phương hỗ trợ khắc phục thiệt hại.  

2.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Bộ Nông nghiệp và PTNT 

đang thẩm định hồ sơ xét, công nhận thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Toàn tỉnh hiện có 87 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, bình quân đạt 15,78 tiêu chí nông thôn mới/xã; có 97 thôn, làng đạt chuẩn nông 

thôn mới. Năm 2021, tỉnh phấn đấu có thêm 02 huyện(7), 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

và 08 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện toàn tỉnh có 149 sản phẩm 

OCOP (22 sản phầm 4 sao và 127 sản phẩm 3 sao). Năm 2021 các địa phương đăng ký 

146 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao. Rà soát, tổng hợp để triển khai chương trình giai 

đoạn 2021-2025. 

2.3. Công nghiệp: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước thực hiện 8 tháng tăng 

9,48% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 8 ước đạt 

1.871 tỷ đồng, tính chung 8 tháng đạt 14.842 tỷ đồng, bằng 59,85% kế hoạch, tăng 

11,08% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 3,38%; công nghiệp chế 

                                                                                                                                                                  

cây hàng năm khác 6.983 ha đạt 66%; cao su trồng mới, tái canh 540  ha đạt 270%; cà phê trồng 

mới, tái canh 2.662 ha đạt 60%; điều trồng mới, tái canh 733 ha đạt 244%; hồ tiêu trồng mới, tái 

canh 143 ha; cây ăn quả 2.391 ha đạt 99%; cây dược liệu 276 ha, đạt 39%.  
4 09 địa phương: Ayun Pa (84 ha), An Khê (284,7 ha), Ia Pa (530 ha), Phú Thiện (79 ha), Krông Pa 

(157 ha), Chư Prông (48,8 ha), Kbang (34,3 ha), Đak Pơ (17 ha), Kông Chro (2 ha). 
5 Gồm: Mang Yang, Đak Đoa, Chư Sê, Đức Cơ, Kông Chro, Kbang, Pleiku, Phú Thiện, Chư Păh, 

An Khê, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa, Đak Pơ. 
6 Thu giữ: 30,785 m3 gỗ tròn và 36,069 m3 gỗ xẻ; 87,1 ster củi; 2100 kg đũa; 900 kg hạt ươi và 02 

cây thông; 08 xe ô tô, 07 xe công nông, xe độ chế, 20 xe máy và 01 máy cưa; Diện tích rừng bị phá: 

3,06 ha. 
7 Huyện Kbang và huyện Đak Pơ. 
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biến chế tạo tăng 5,96%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 22,7%; công 

nghiệp cung cấp nước, thu gom và xử lý rác thải tăng 4,77%(8).  

- Về xây dựng, quy hoạch: Triển khai lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung 

xây dựng thành phố Pleiku và các vùng phụ cận đến năm 2040; điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng các địa phương. Chỉ đạo kiểm tra, xử lý các tồn tại liên quan đến các 

trang trại nông nghiệp có kết hợp hệ thống điện mặt trời mái nhà theo đúng quy định. 

2.4. Thương mại - xuất nhập khẩu: 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt 6.689 tỷ đồng, 

tăng 7,5% so tháng trước; tính chung 8 tháng ước đạt 49.000 tỷ đồng, bằng 58,33% kế 

hoạch, tăng 10,39% so cùng kỳ. Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh 

doanh lĩnh vực dịch vụ, du lịch kéo theo sự suy giảm của lĩnh vực bán lẻ trên địa bàn 

tỉnh; nhưng nhìn chung, lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh thông suốt, không xảy ra 

tình trạng khan hàng, sốt giá. Các doanh nghiệp, nhà phân phối, tiểu thương trên địa bàn 

tỉnh đã chuẩn bị tốt nguồn cung, đa dạng các loại hàng tiêu dùng đảm bảo đáp ứng phục 

vụ tiêu dùng cho nhân dân và khả năng huy động khi cần thiết, không để xảy ra tình 

trạng thiếu hàng, sốt giá gây bất ổn thị trường. Sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 

16/C-TTg trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh chỉ đạo việc theo dõi, báo cáo hằng ngày 

tình hình thị trường các mặt hàng thiết yếu, giá cả hàng hóa, tình hình hoạt động các 

nhà máy, các cơ sở sản xuất để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời, đảm bảo hỗ trợ 

sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nông sản trong tình hình dịch Covid-19. 

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,21% so với tháng trước(9), tăng 1,96% 

so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng tăng 0,92%. 

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 45 triệu USD, tính chung 8 tháng đạt 405 

triệu USD, bằng 66,39% kế hoạch, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu các mặt 

hàng chủ lực tăng, nhất là cà phê, cao su, trái cây. Việc thực hiện các Hiệp định thương 

mại tự do, nhất là Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu 

(EVFTA) đã tạo điều kiện thuận lợi để tìm kiếm thị trường mới cho các sản phẩm của 

tỉnh(10). Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian thông quan hàng hóa bị kéo 

dài, một số thị trường xuất khẩu chính gia tăng áp dụng rào cản kỹ thuật thương mại 

ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu chung của các doanh nghiệp. 

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 22,75 triệu USD, tính chung 8 tháng đạt 

614,8 triệu USD, bằng 647% kế hoạch, tăng gấp 9,7 lần so với cùng kỳ; chủ yếu do nhập 

máy móc thiết bị của các dự án năng lượng tái tạo (542 triệu USD), nhập khẩu các mặt 

hàng nông sản từ Campuchia (hạt điều nhập khẩu 36,35 triệu USD, tăng hơn 3 lần; sắn 

                                                 
8 Các sản phẩm tăng so với cùng kỳ: Sản lượng điện sản xuất tăng 22,8%; đường tinh chế tăng 

15,14%; chè các loại tăng 12,25%; chế biến tinh bột sắn tăng 3,88; sản phẩm MDF tăng 14,19%; đá 

Granít tăng 1,9%; phân vi sinh tăng 7,13%; chế biến sữa tăng 17,74%. Sản phẩm nước ép trái cây 7 

tháng ước đạt 11.950 tấn, đạt 59,75% kế hoạch. Sản phẩm xi măng giảm 1,14%. 
9 Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 04 nhóm hàng tăng: Nhóm hàng ăn và dịch vụ 

ăn uống tăng 0,53%; giao thông tăng 0,49%; giáo dục tăng 0,03%; may mặc, mũ nón, giầy 

dép tăng 0,02%. Có 05 nhóm hàng giảm: Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,28%; nhà 

ở, điện, nước, chất đốt và VLXD giảm 0,05 %; đồ uống và thuốc lá giảm 0,05%; hàng 

hóa và dịch vụ khác giảm 0,01%; thiết bị đồ dùng gia đình với mức giảm 0,01%. Có 02 

nhóm hàng bình ổn giá: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính viễn thông. 
10 Các mặt hàng: Cà phê 153.000 tấn/ 229,5 triệu USD, tăng 17% về lượng, tăng 23% về giá trị; mủ 

cao su 3.400 tấn/5,1 triệu USD, tăng 2% về giá trị; hàng khác đạt 167,6 triệu USD tăng 8,62%. 
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lát 2,12 triệu USD, tăng hơn 2 lần so cùng kỳ). Nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 62 triệu 

USD, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. 

2.5. Tài chính - Ngân hàng:  

a) Tài chính:  

- Thu ngân sách trên địa bàn tháng 8 đạt 690,5 tỷ đồng, tính chung 8 tháng đầu 

năm ước đạt 5.065,6 tỷ đồng, đạt 111,3% dự toán trung ương giao, bằng 100,4% dự toán 

HĐND tỉnh giao, tăng 84% so với cùng kỳ(11). 

- Tổng chi ngân sách địa phương tháng 8 ước đạt 907,7 tỷ đồng, tính chung 8 

tháng ước đạt 7.053 tỷ đồng, bằng 56% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 16,9% so với 

cùng kỳ. 

b) Ngân hàng: Ngành ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ tổ chức, 

cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số dư nợ là 19.026 tỷ đồng; các ngân hàng 

trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và miễn, giảm lãi cho 11.952 khách hàng 

với tổng giá trị nợ 18.258 tỷ đồng; cho 2.558 khách hàng vay với 16.357 tỷ đồng. Tổng 

nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 8/2021 ước đạt 44.300 tỷ đồng, tăng 

10,8% so với cuối năm 2020; tổng dư nợ cho vay 93.200 tỷ đồng, giảm 1,3%; nợ xấu 

chiếm 2,73% tổng dư nợ, giảm 1,08% so với cuối năm 2020. Nhiều ngân hàng thương 

mại điều chỉnh giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng. 

2.6. Đầu tư - Xây dựng: Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã phân bổ (kể cả 

vốn kéo dài) là 2.558,261 tỷ đồng; đến chiều 30/8/2021 đã thực hiện giải ngân 965,3 tỷ 

đồng, đạt 37,73% kế hoạch (Trong đó: Ngân sách địa phương đạt 32,07% kế hoạch; 

ngân sách trung ương hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu đạt 51,41%; vốn 

nước ngoài (ODA) đạt 28,39%; vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 đạt 50,04%).  

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 19/8/2021 về việc đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; thành lập các 

Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh; văn bản số 967/UBND-KTTH ngày 20/7/2021 triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối 

năm 2021 và đầu năm 2022, yêu cầu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư NSNN đến ngày 

30/9/2021 đạt 60% kế hoạch được giao, đến ngày 31/01/2022 đạt 95%-100% kế hoạch 

được giao.  

2.7. Giao thông vận tải: Chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị kinh doanh vận tải thực 

hiện nghiêm túc các quy định, đảm bảo vận chuyển, lưu thông hàng hoá được thông 

suốt, chống ùn tắc trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho hoạt động vận chuyển hàng hoá, nguyên vật liệu sản xuất, nông sản, lương 

thực, thực phẩm, vật tư y tế. Do ảnh hưởng của dịch nên doanh thu vận tải 8 tháng đầu 

năm ước thực hiện 2.669,9 tỷ đồng, chỉ đạt 41,39% so với kế hoạch, giảm 2,57% so với 

cùng kỳ. 

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

khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, bảo vệ môi trường kịp thời, đúng quy 

                                                 
11 Trong đó: Thu cân đối nội địa đạt 75,7% dự toán HĐND tỉnh giao; thu từ doanh nghiệp nhà nước trung 

ương đạt 59,8%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 77,12%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài đạt 318,19%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 67,67%; thu thuế 

bảo vệ môi trường đạt 63,1%; thu tiền sử dụng đất đạt 46,93%; thuế XK, NK, TTĐB, VAT hàng nhập 

khẩu đạt 10.479%... 
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định(12). Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất(13). Hướng dẫn, 

xử lý các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Tập trung kiểm tra, 

xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản.  

2.9. Các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện công tác Tổng điều tra kinh tế 

và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Hiện đang kiểm tra chuẩn bị nghiệm thu cho 

cấp xã. 

2.10. Về triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Thành lập Ban chỉ đạo; ban hành Kế hoạch tổ chức 

thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong triển khai 

lập quy hoạch tỉnh. Đang hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức Hội thảo về nội dung cốt lõi, chiến 

lược trong lập quy hoạch tỉnh. 

2.11. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, 

hỗ trợ doanh nghiệp:  

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong công tác cải cách thủ tục 

hành chính trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp có chuyển biến tích cực14. 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: Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Cổng Dịch 

vụ công trực tuyến của tỉnh(15) 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(16); phần mềm Quản lý giao việc, 

phần mềm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với cán bộ, công chức và các 

cơ quan hành chính; hệ thống thư điện tử công vụ(17); hệ thống hội nghị truyền hình, họp 

trực tuyến(18); quản lý chứng thư số chuyên dùng Chính phủ(19). Có 16/17 huyện, thị xã, 

thành phố (huyện Kbang dự kiến tháng 9/2021 sẽ chuyển giao); 14/220 xã, phường, thị 

trấn đã chuyển giao bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính sang Bưu điện. 

                                                 
12 Giao đất cho 06 tổ chức với tổng diện tích 153,2 ha; cho 09 tổ chức thuê đất với tổng diện tích 

207,76 ha. Cấp 01 giấy phép thăm dò khoáng sản; chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 01 

mỏ; xác nhận đăng ký khai thác đất san lấp để phục vụ cho các công trình 01 khu vực. Phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 03 dự án, phê duyệt 02 kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu,… 
13 Đến nay đã tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho 9/17 huyện, thị xã, TP (TP. 

Pleiku, huyện: Đak Đoa, Kông Chro, Chư Sê, Chư Pưh, Krông Pa, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Pa); các 

huyện, thị xã còn lại đang tiếp tục thẩm định, sớm hoàn thiện trình phê duyệt. 
14 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid–19 như: sử dụng mã 

QRCode để khai báo y tế, quản lý thông tin di chuyển phục vụ công tác truy vết, triển khai nền tảng 

quản lý tiêm chủng vắc xin Covid-19; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo 

y tế NCovi, Bluezone, VHD, Sổ sức khỏe điện tử ... 
(15) Hiện nay, toàn bộ thủ tục hành chính của tỉnh (1.962) được cung cấp theo dịch vụ công trực 

tuyến (DVCTT) ở mức độ 2; trong đó có 185 mức độ 3 và 380 mức độ 4. Đến nay, số hồ sơ tiếp 

nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 là hơn 9.769 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ được giải 

quyết qua DVCTT mức 3 và 4/tổng số hồ sơ của các DVCTT có phát sinh hồ sơ trực tuyến là: 69%.  
(16) Hiện nay đã có 17/17 UBND cấp huyện, 20/20 đơn vị cấp sở, ban, ngành; 220/220 xã đã triển 

khai hệ thống “Một cửa điện tử”. 
(17) Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử cho công việc đạt tỷ lệ khoảng 80% .  
(18) Triển khai tại 20 điểm cầu (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT&TT và 17 UBND 

các huyện, thị xã, thành phố). 
(19) Hiện Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp hơn 4.000 chứng thư số cá nhân của các đơn vị, địa phương 

trên địa bàn tỉnh. 
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- Trong tháng đã cấp đăng ký thành lập mới cho 60 doanh nghiệp và 25 đơn vị 

trực thuộc. Tính chung 8 tháng đầu năm thành lập mới 610 doanh nghiệp (giảm 12,5% 

so với cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký 5.687 tỷ đồng (giảm 15,7%)(20); xử lý giải thể 105 

doanh nghiệp (tăng 24,8%); có 194 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 26,9%); có 

138 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại (tăng 23,6%). 

- Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư tìm 

hiểu, khảo sát, thực hiện các dự án trên địa bàn. Trong tháng đã chấp thuận chủ trương 

đầu tư 01 dự án, với tổng vốn đăng ký 160 tỷ đồng; tính chung 8 tháng đã chấp thuận 

chủ trương đầu tư 33 dự án, với tổng vốn đăng ký 17.724 tỷ đồng. 

- 8 tháng đầu năm đã thành lập mới 14 hợp tác xã. Toàn tỉnh hiện có 328 hợp tác 

xã(21) (trong đó có 298 hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012 và 09 hợp 

tác xã chưa chuyển đổi) và 02 liên hiệp hợp tác xã, với 18.008 thành viên, giải quyết 

việc làm cho 1.857 lao động.  

3. Về văn hoá - xã hội: 

3.1. Giáo dục - Đào tạo: Tổ chức tổng kết năm học 2020- 2021, ban hành Khung 

kế hoạch thời gian năm học 2021 -2022 và hướng dẫn khai giảng, triển khai nhiệm vụ 

năm học mới. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị về phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập tiểu học và trung học cơ 

sở, tăng cường phân luồng cho học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người 

lớn. Tổ chức phúc khảo kỳ và xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021. Triển khai công tác huy động trẻ em vào mẫu giáo/mầm non, tuyển 

sinh đầu cấp vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 bằng hình thức trực tuyến; bồi dưỡng cán bộ 

quản lý, giáo viên cốt cán, giáo viên tiếng Anh chuẩn bị cho năm học mới.  

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

Trong tháng không ghi nhận trường hợp mắc viêm não virus, sởi, bạch hầu, ho gà, 

uốn ván, dại, cúm A, Mers-cov, Zika. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc 

Chương trình mục tiêu y tế - dân số. Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh tại các tuyến; 

đặc biệt quan tâm đến công tác khám chữa bệnh BHYT, khám chữa bệnh cho người 

nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Trong tháng có 112.837 lượt người đến khám chữa bệnh tại 

các cơ sở y tế (điều trị nội trú 10.363 lượt người). Khám giám định y khoa cho 1.120 

người; giám định pháp y 38 trường hợp; khám sức khỏe sinh sản cho 190 lượt người. 

3.3. Văn hoá - Thể thao - Du lịch:  

- Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-

19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-

02/9/2021); tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền việc cài đặt sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”. 

Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở lưu trú đăng ký làm cơ sở cách ly y tế tập trung do 

người được cách ly tự nguyện chi trả. 

- Dịch bệnh Covid-19 tác động, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh doanh du 

lịch của tỉnh. Trong tháng 8 có 7.000 lượt khách tham quan, du lịch đến tỉnh (có 10 

khách quốc tế); 8 tháng đầu năm 2021 ước có 245.000 lượt khách đến tỉnh, giảm 41% so 

với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế 470 lượt); doanh thu du lịch ước đạt 149 tỷ đồng, 

giảm 34%. 

                                                 
20 Toàn tỉnh hiện có 7.618 doanh nghiệp hoạt động, với tổng vốn đăng ký 116.985 tỷ đồng.  
21 Gồm: 265 HTX nông nghiệp, 27 HTX vận tải, 11 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 08 

HTX xây dựng, 08 HTX thương mại, 06 quỹ tín dụng nhân dân.  
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3.4. Thông tin - truyền thông - Phát thanh truyền hình:  

- Hoạt động của cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thư điện tử công vụ, các 

trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định. Cơ sở hạ tầng, các 

thiết bị thuộc mạng lưới bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, đảm 

bảo thông tin liên lạc. Doanh thu bưu chính viễn thông tháng 8 ước đạt 152 tỷ đồng; tính 

chung 8 tháng đạt 1.189 tỷ đồng, tăng 2,8 % so với cùng kỳ. 

- Hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình đã tập trung tuyên truyền 

công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

các hoạt động chính trị, các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm. Hướng dẫn cài 

đặt và sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để đăng ký, theo dõi tiêm vắc xin Covid-

19…; đẩy mạnh triển khai việc quét mã QRCode để quản lý thông tin người ra vào cơ 

quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch. Trong 8 tháng, Báo Gia Lai 

phát hành 26 kỳ với 230.000 tờ. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát thanh 1.131,5 

giờ (trong đó tiếng Bahnar và tiếng Jrai 77,5 giờ), truyền hình 7.230 giờ (trong đó tiếng 

Bahnar và tiếng Jrai 62 giờ). 

3.5. Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Trong tháng đã tư vấn việc làm, học nghề cho 2.953 lượt người, giới thiệu việc 

làm 125 lượt lao động, cung ứng 218 lao động trong nước cho các doanh nghiệp. Tính 

chung 8 tháng, đã tư vấn việc làm, học nghề cho 18.566 lượt người, giới thiệu việc làm 

1020 lượt lao động, cung ứng 604 lao động trong nước cho các doanh nghiệp. 

- 8 tháng đầu năm đã thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp 1.769,5 tỷ đồng, giảm 0,08% so với cùng kỳ; thu bảo hiểm các loại 1.794,9 

tỷ đồng, tăng 7,1%. Toàn tỉnh hiện có 88.544 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 

13% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động (có 13.379 người tham gia BHXH tự 

nguyện); 62.955 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 1.165.977 người tham gia bảo 

hiểm y tế, chiếm 81,5% dân số của tỉnh. Tổng số nợ các loại bảo hiểm trên 195,9 tỷ 

đồng, chiếm 6,8% tổng số phải thu. 

- UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính tổng 

hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ gạo cho các hộ có nguy cơ thiếu đói do 

ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, với số gạo 217.110 kg, hỗ trợ cho 3.360 hộ 

và 13.925 khẩu. 

3.6. Khoa học và Công nghệ: Tiếp tục theo dõi, quản lý việc triển khai 02 nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, 11 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền 

núi và 25 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ 

trì nhiệm vụ cấp tỉnh bắt đầu từ năm 2021; triển khai công tác tổng hợp, đề xuất đặt hàng 

nhiệm vụ thực hiện từ năm 2022. Cấp 02 giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng 

máy X-quang trong chẩn đoán y tế). Phối hợp triển khai xây dựng mô hình áp dụng hệ 

thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm cà phê (cà phê nhân), mô hình áp dụng hệ thống 

truy xuất nguồn gốc nhãn hiệu “Gạo Phú Thiện” và “Rau An Khê”. Xây dựng, bảo hộ 

nhãn hiệu chứng nhận Bò Krông Pa; xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Chanh dây Gia 

Lai, chỉ dẫn địa lý Cà phê Gia Lai; hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận 

Chôm Chôm Ia Grai. Trong tháng tư vấn và hướng dẫn 30 tổ chức, cá nhân về đăng ký 

bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. 

3.7. Công tác dân tộc, tôn giáo:  

- Rà soát chế độ, chính sách bị ảnh hưởng do các xã khu vực III, II biến động 

giảm khu vực; các thôn ĐBKK đã ra khỏi danh sách được phê duyệt giai đoạn 2021 – 
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2025 trên địa bàn, đã đề xuất Trung ương cơ chế, chính sách hỗ trợ. Báo cáo tổng kết 

thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Đề án Đẩy mạnh 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh hồ sơ, số liệu 

chỉ tiêu, mục tiêu dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chương trình MTQG phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.  

- Các tôn giáo sinh hoạt bình thường, đúng pháp luật. 

3.8. Công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục được chú trọng, tập trung 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. Đề nghị 

Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì cùng các thành viên giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Lĩnh vực nội chính: 

 4.1. 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 toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh 

biên giới quốc gia.  

Chuẩn bị chu đáo các cơ sở cách ly, tổ chức tốt việc thực hiện cách ly tập trung 

phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. Kiểm soát chặt tuyến biên giới và hoạt 

động nhập cảnh từ Campuchia, nhất là các đường mòn, lối mở, ngăn chặn kịp thời và xử 

lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép theo quy định. 

      4.2. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội: 

- Phạm pháp hình sự: Trong tháng thụ lý điều tra 80 vụ(22) (trong đó xảy ra trong 

kỳ tháng 7/2021 là 56 vụ) làm chết 04 người, bị thương 10 người, 03 trẻ em bị xâm hại; 

tổng thiệt hại về tài sản khoảng 1,4 tỷ đồng. So với tháng trước giảm 01 vụ thụ lý, giảm 

05 vụ xảy ra trong kỳ, tăng 02 người chết, giảm 08 người bị thương, giảm 02 trẻ em bị 

xâm hại. Có 06 địa phương phạm pháp hình sự tăng, 09 địa phương giảm(23). Đã điều tra 

làm rõ 66/81 vụ, đạt tỷ lệ 82,5%, làm rõ 104 đối tượng, bắt xử lý 79 đối tượng; tài sản 

thu hồi 300 triệu đồng. 

                                                 
22 Giết người 03 vụ, cố ý gây thương tích 07 vụ; hiếp dâm 01 vụ; hiếp dâm người dưới 16 tuổi 01 vụ; 

dâm ô với người dưới 16 tuối 02 vụ; cướp tài sản 03 vụ; cướp gật tài sản 03 vụ; trộm cắp tài sản 45 vụ; 

cưỡng đoạt tài sản 02 vụ; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản 01 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 02 vụ; 

đánh bạc 04 vụ; chống người thi hành công vụ 01 vụ; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng 02 vụ... 
23 Các địa phương có phạm pháp hình sự tăng: Pleiku, Chư Pưh, Ia Pa, Kbang, Kông Chro, Phú 

Thiện. Các địa phương có phạm pháp hình sự giảm: An Khê, Ayun Pa, Chư Păh, Chư Prông, Đức 

Cơ, Đak Đoa, Đak Pơ, Krông Pa, Mang Yang. 
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- Tai nạn giao thông: Trong tháng 8 xảy ra 21 vụ, làm chết 12 người, bị thương 18 

người (so với tháng trước giảm 02 vụ; giảm 03 người chết, tăng 01 người bị thương). Có 

51,14% tai nạn xảy ra ở các tuyến quốc lộ; 9,52% ở tỉnh lộ, 23,81% ở đường nội thành, 

nội thị; 9,52%  đường nông thôn; 23,8% vụ liên quan đến người dân tộc thiểu số (tháng 

7 là 56,52%). Tính chung 8 tháng đầu năm xảy ra 215 vụ, làm chết 154 người, bị thương 

170 người(24); so với cùng kỳ tăng 9 vụ (4,36%), tăng 8 người chết (5,47%), giảm 16 

người bị thương (-8,6%). Phát hiện 3.337 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, 

xử phạt 1,47 tỷ đồng. 

- Tội phạm ma tuý: Phát hiện, xử lý 12 vụ (23 đối tượng) tàng trữ, vận chuyển, 

mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 11 vụ, 10 đối tượng so với tháng 

trước); phát hiện, xử lý 11 vụ (49 đối tượng) sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 01 vụ, 

12 đối tượng so với tháng trước). Thu giữ 03 gói heroin, 24 gói ma túy đá (1,2kg) và một 

số tang vật khác. Đáng chú ý là ngày 21/7/2021 Công an tỉnh đã phá chuyên án vận 

chuyển ma túy trái phép từ Lào vào địa bàn tỉnh, bắt 04 đối tượng, thu giữ 1,2kg ma túy 

đá và nhiều tang vật khác, là số lượng ma túy đá thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên 

địa bàn tỉnh. 

- Tai, tệ nạn khác: Xảy ra 02 vụ cháy, thiệt hại về tài sản khoảng 500 triệu đồng; 

tự tử 07 vụ, làm chết 07 người (trong đó 04 vụ liên quan đến đồng bào DTTS); đuối 

nước 11 vụ, chết 13 người; ngoài ra xảy ra 09 vụ tai nạn khác, làm chết 07 người, bị 

thương 02 người. 

- Tập trung triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, 

cấp quản lý Căn cước công dân: Trong tháng đã tiếp nhận 4.845 hồ sơ căn cước công 

dân, trả 148.326 thẻ căn cước công dân. 

4.3. Công tác nội vụ:  

Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một 

số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sáp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 

17/04/2015 của Ban chấp hành Trung ương “về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về việc sắp xếp cơ cấu tổ 

chức bộ máy hành chính và số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh; Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về việc sắp xếp lại 

bộ máy bên trong các chi cục, ban trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. 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, nâng 

lương, kỷ luật,... 

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

phương trên các lĩnh vực: xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và công tác thực hiện Quy chế dân chủ, công 

tác dân vận của chính quyền. Thực hiện đảm bảo đúng quy định trong công tác cán bộ 

và các chính sách đối với cán bộ công chức, trong tháng, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban 

hành quyết định bổ nhiệm 05 công chức lãnh đạo, quản lý. 

4.4. Công tác thi đua - khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời khen 

thưởng động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phòng trào thi 

                                                 
24 Địa bàn xảy ra nhiều: Pleiku 37 vụ; Đak Đoa 32 vụ; Chư Sê 16 vụ; Ia Pa 15 vụ; Chư Pưh, Chư Prông 

mỗi nơi 12 vụ; Ia Grai, Krông Pa, An Khê, Mang Yang mỗi nơi 11 vụ; Đak Pơ 10 vụ.... 
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đua, thành tích đột xuất trên các lĩnh vực. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã họp 

xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2020 cho 48 cá nhân thuộc ngành giáo 

dục; xét trình Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 01 tập 

thể; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 02 tập thể; Huân chương Lao động hạng 

Nhì cho 02 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 03 tập thể, 02 cá nhân; hiệp 

y đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 01 cá 

nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

Gia Lai; Cờ thi đua của Chính phủ cho 02 tập thể; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 

cho 01 cá nhân, 01 tập thể thuộc Công an tỉnh Gia Lai. Đã xét tặng Cờ thi đua cho 02 

tập thể, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 48 cá nhân, Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho 

100 tập thể và 90 cá nhân. 

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

được thực hiện kịp thời. Trong tháng đã thẩm định, góp ý 28 dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật; xác minh 246 hồ sơ, cấp 283 phiếu lý lịch tư pháp; thực hiện trợ giúp pháp lý 

46 vụ việc; các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện 4.978 việc. Trung tâm Dịch 

vụ bán đấu giá tài sản tỉnh đã đấu giá thành 05 vụ, giá trị 1,437 tỷ đồng. 

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

- Triển khai 39 cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân 

sách, các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn kinh phí, quản lý sử dụng các khoản 

thu đóng góp của cha mẹ học sinh, việc cấp giấy phép lao động đối với lao động người 

nước ngoài và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

tại 491 đơn vị (trong đó có 16 huyện đang triển khai cuộc thanh tra đột xuất về công tác 

quản lý, sử dụng các khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh tại 462 đơn vị trường 

học); đã kết thúc 06 cuộc tại 18 đơn vị, phát hiện 12 đơn vị vi phạm, kiến nghị thu hồi 

nộp ngân sách nhà nước 1,2 tỷ đồng. 

- Trong tháng các ngành, các cấp đã tiếp 144 lượt công dân (tiếp công dân định kỳ 

và đột xuất 65 lượt; tiếp thường xuyên 79 lượt). Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo được 

thụ lý thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp là 13 vụ (tháng trước 

chuyển sang 08 vụ), đã xác minh, giải quyết xong 05 vụ. Ngoài ra các ngành, các cấp đã 

tiếp nhận và xử lý 211 đơn kiến nghị. UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo tiếp tục rà soát, 

xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người tại Pleiku, An Khê, Mang Yang. 

Đối với việc khiếu nại của các hộ dân liên quan đến Công ty Cổ phần Cà phê Gia 

Lai, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác để chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai hỗ trợ 

người dân, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, phương án sử dụng lao động phù 

hợp, đúng quy định; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ 

quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo 

quy định một số nội dung. 

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

quốc tế. Trong 8 tháng đầu năm có 18 đoàn với 65 lượt khách nước ngoài đến thăm, làm 

việc với tỉnh, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19. UBND tỉnh tiếp, 

làm việc với đoàn Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, Đại sứ quán Phần Lan, Đại sứ quán Đan 

Mạch và đoàn Văn phòng Hợp tác quốc phòng - Đại sứ quán Hoa Kỳ.  

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG: 
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Tháng 8 và 8 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19 nhưng 

được sự quan tâm của Trung ương và sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, chỉ đạo quyết liệt của 

UBND tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận tổ quốc 

và các hội, đoàn thể, tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng, nhất là các lực lương 

chống dịch ở tuyến đầu, sự đồng lòng ủng hộ, nỗ lực của người dân, doanh nghiệp trên 

địa bàn nên đã cơ bản đã thực hiện tốt việc phòng chống dịch; thực hiện “mục tiêu kép” 

vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn. Trong hoàn cảnh khó khăn nhưng giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức 

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thu ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu... tăng 

so với cùng kỳ. Đây là thành quả bước đầu của việc nỗ lực tăng cường công tác xúc tiến, 

kêu gọi đầu tư của tỉnh thời gian qua, nhất là trong phát triển các chương trình, dự án 

nông nghiệp, các dự án năng lượng tái tạo. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có 

bước phát triển. 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. 

Tuy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; nhưng trước tình hình dịch Covid-

19 vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường; thành phố Pleiku và một số địa phương phải 

thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ đã tác động mạnh và làm giảm doanh thu của ngành dịch vụ, du lịch, vận tải; 

dịch bệnh viêm da nổi cục trâu bò chưa được khống chế được; xuất hiện dịch tả lợn châu 

phi tại Ia Pa, Chư Pưh. Số doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động tăng; tiến độ thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thấp; giá vật liệu xây dựng tăng ảnh hưởng 

lớn đến tình hình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Tai nạn giao thông tháng tăng cả số vụ, 

số người chết… 

B. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9 VÀ NHỮNG THÁNG 

CUỐI NĂM 2021: 

Những tháng còn lại năm 2021, chúng ta đang tiếp tục phải đối diện với nhiều khó 

khăn, thách thức; đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đe dọa sức khỏe, tính mạng và 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội; hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ, 

giao thông vận tải, lưu thông tiêu thụ hàng hóa nong sản ở tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. 

Thời tiết ở tỉnh đang bắt đầu vào mùa mưa sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các 

công trình, dự án. Nhiệm vụ đặt ra cho những tháng còn lại của năm 2021 là rất nặng nề, 

đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn đảng, toàn dân và 

toàn quân để thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021. Yêu cầu các ngành, các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các công 

việc sau: 

I/ Công tác chỉ đạo, điều hành: 

1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19:  

- Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các chỉ 

đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh; kết luận số 419-KL/TU ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm 

việc với Ban chỉ đạo phòng chống Covid -19 của Tỉnh; Công điện số 20/CĐ-UBND 

ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Thông báo số 192/TB-VPUB ngày 30/8/2021. 

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương nêu cao trách nhiệm, bám sát công 

tác phòng, chống dịch; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thường xuyên kiểm 

tra, rà soát các khâu, các điều kiện, biện pháp phòng, chống dịch để sẵn sàng đáp ứng 
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nhanh khi tình thế thay đổi. Khẩn trương xử lý dứt điểm các ổ dịch tại thành phố Pleiku, 

huyện Krông Pa để chuyển sang trạng thái bình thường mới. 

- Thực hiện nghiêm Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ 

Quốc khánh 2/9. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo và tăng cường tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, có hiệu quả cao các biện 

pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an 

ninh, an toàn trật tự xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác 

phòng, chống dịch bệnh. Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo 

đảm tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở và thực hiện giám sát xã hội. Tổ chức ứng 

trực 24/24 trong thời gian nghỉ lễ đối với các lực lượng tham gia chống dịch để kịp 

thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh; tuyệt đối không 

để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây 

nhiễm, bùng phát. 

- Đẩy mạnh triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thu dung, thực hiện chính sách 

an sinh xã hội đối với người lang thang, cơ nhỡ theo Công điện số 1105/CĐ-TTg ngày 

27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1229/UBND-KGVX ngày 

30/8/2021 của UBND tỉnh; hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện, rà soát, kịp thời 

bổ sung đối tượng cần hỗ trợ, dứt khoát không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; chăm lo 

sức khỏe và đời sống cho người nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các 

đối tượng yếu thế khác. 

2. UBND tỉnh yêu cầu các Thành viên UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát và triển khai quyết liệt, kịp thời 

những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 30/11/2020 của Tỉnh ủy 

và Nghị quyết số 273/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16 - 

khóa XI; Chương trình số 18-CTr/TU ngày 09/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Nêu 

cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Rà soát, xây dựng kế 

hoạch triển khai các nhiệm vụ, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt của năm 2021, không để 

công việc trì trệ; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành nhưng luôn bám 

sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình để đưa ra quyết sách kịp thời, chính xác, đạt hiệu 

quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 đã đề ra. 

Hoàn thành đúng tiến độ các nội dung theo chương trình làm việc của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh. Triển khai thực hiện quyết liệt Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 

18/01/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01/01/2021 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 

2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được phân công.  

3. Trên cơ sở góp ý của các thành viên UBND tỉnh và các sở, ngành; Văn phòng 

UBND tỉnh chủ trì hoàn chỉnh, đề xuất quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 

2021-2025. Triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh; tăng cường 

kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt 
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nhiệm vụ cải cách hành chính; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Từng cấp, 

từng ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện 

chỉ đạo của trung ương, địa phương. Tổ công tác của UBND tỉnh tập trung theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

4. Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và xây dựng Chương 

trình hành động thực hiện các Nghị quyết về (1) Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư 

cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du 

lịch; (2) Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực.  

Hoàn thành dự thảo Nghị quyết, chương trình hành động về (1) phát triển lâm 

nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế và nâng cao độ che phủ rừng tích ứng 

với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030; (2) Chương trình Mục tiêu quốc 

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

2021-2030 trên địa bàn tỉnh. 

5. 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. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

II/ Lĩnh vực kinh tế: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị 

khẩn trương thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

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 kế hoạch  sản xuất vụ mùa. Tập trung rà soát, xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, chủ động triển khai tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp năm 2021. Triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật 

nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, dịch tả lợn Châu Phi.  

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng 

chống cháy rừng, chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng, khẩn trương triển khai trồng rừng 

đảm bảo đạt chỉ tiêu 8.000ha. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực, triển khai 

các giải pháp then chốt, hiệu quả, phù hợp để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, đơn vị xây dựng, quảng bá, tiêu thụ 

các sản phẩm OCOP; phấn đấu năm 2021 có thêm 150 sản phẩm OCOP. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường 

công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Rà soát tiến độ thực hiện 

các dự án đầu tư đã được giao đất có thu tiền sử dụng đất và thuê đất trên địa bàn tỉnh. 

Hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp 

huyện. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt 

động khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Hoàn thành phương án phân 

bổ và khoanh vùng đất đai trình UBND tỉnh xem xét để báo cáo cho Bộ Tài nguyên và 
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Môi trường trước ngày 15/9/2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 

số 1110/CĐ-TTg ngày 31/8/2021. 

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 vào hoạt động các dự án năng lượng tái tạo, các nhà máy chế biến... 

Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định 

Thương mại tự do. Hướng dẫn, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, đẩy mạnh 

xuất khẩu. Chỉ đạo điều tiết các hồ thủy điện một cách chặt chẽ, hợp lý.  

- Cùng các thành viên Tổ công tác, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 

quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 

25/8/2021 về thành lập Tổ công tác hỗ trợ sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, nông 

sản trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp của tỉnh thông qua các sàn thương mại điện tử, các trang bán hàng trực 

tuyến; hỗ trợ lưu thông, tiêu thụ nhanh hàng hóa, tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu 

hoạch trong bối cảnh hạn chế đi lại, vận chuyển do dịch bệnh.  

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, các, sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư: 

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 12/CT-UBND 

ngày 19/8/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2021; công văn số 967/UBND-KTTH ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất 

khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. 

- 02 Tổ công tác theo Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 tập trung 

triển khai nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ ngay các vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân 

vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà 

nước đến ngày 30/9/2021 đạt 60% kế hoạch được giao, đến ngày 31/01/2022 đạt 95% 

đến 100% kế hoạch được giao. Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá 

nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân. Kiên quyết 

thay thế các Ban quản lý không đủ năng lực, trì trệ, tiêu cực, vi phạm trong triển khai kế 

hoạch đầu tư công.  

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 và các dự án khởi công mới năm 2021 vốn ngân sách trung ương. Rà soát 

việc phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án; cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các 

dự án chậm giải ngân theo kế hoạch sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu 

vốn; ưu tiên cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 10/10/2021. 

6. Sở Xây dựng chủ trì rà soát, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn 

trương triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch chi tiết, quy hoạch 

phân khu và các phương án, ý tưởng quy hoạch để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phục vụ 

kêu gọi đầu tư trên địa bàn. 

7. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tiến 

độ thu ngân sách, chỉ đạo quyết liệt bảo đảm hoàn thành dự toán được giao trên địa bàn. 

Quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên bố trí 

nguồn chi ngân sách cho công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp 

bách, đột xuất khác. Xây dựng quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức 
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phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022-2025; đánh 

giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021, xây dựng dự toán NSNN năm 2022 và 

kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2022-2024 theo quy định 

8. Sở Giao thông vận tải tập trung hướng dẫn, triển khai việc phân luồng vận tải; 

đảm bảo vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản 

xuất, thi công các dự án; vận chuyển lương thực, thực phẩm, sản phẩm y tế, các hàng 

hóa thiết yếu… một cách nhanh chóng và đúng quy định. Tập trung 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. 

9. Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương triển khai đúng 

phương án Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

III/ Lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ 

doanh nghiệp, kinh tế tập thể: 

1. Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành tập trung thực hiện kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số PCI, Par Index, PAPI, 

DDCI  theo từng tiêu chí, từng chỉ số con, chỉ số thành phần. Tăng cường phối hợp, 

cung cấp thông tin các hội, hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn 

để doanh nghiệp cập nhập thông tin, tham gia, đồng hành trong quá trình triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch ở tỉnh. 

2. Tiếp tục triển khai Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chương trình khởi 

nghiệp. Triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

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

hiểu, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án lớn, có sức lan tỏa. 

Đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đúng quy định. 

3. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai có 

hiệu quả một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại Bưu điện. Huyện KBang cần 

hoàn thành việc chuyển chuyển giao bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 

sang Bưu điện trong tháng 9/2021. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương 

đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ 

số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; hướng dẫn, tăng cường sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) đảm bảo 

việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được thuận lợi, tiết kiệm thời 

gian, chi phí đi lại, tránh tình trạng tập trung đông người tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã trong 

thời điểm tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp. 

5. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thương 

mại trên địa bàn thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do 

dịch Covid-19; đảm bảo nguồn vốn cho các ngành, lĩnh vực, đảm bảo cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh trong bối cảnh diễn biến mới của 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; tập trung đầu tư vốn tín dụng có trọng tâm, trọng điểm góp phần phát triển kinh 
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tế - xã hội của tỉnh. Đề nghị các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất, 

cơ cấu lại nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng. 

6. Các sở, ngành, địa phương triển khai Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 

12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh về Chiến lược phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ triển khai 

thực hiện các mô hình hợp tác xã kiểu mới, nông hội trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị các nội 

dung, yêu cầu để tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW vể tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật 

Hợp tác xã năm 2012. 

IV/ Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai giảng và chuẩn bị các điều kiện tổ chức 

năm học mới 2021 - 2022 đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và theo đúng 

chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 về 

thực hiện nhiệm nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với đại dịch Covid-19, tiếp tục 

thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. Tập trung các nguồn 

lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia. 

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

- Tiếp tục rà soát, lên kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh 

phẩm, phương tiện phòng hộ,… phục vụ công tác phòng, chống dịch và thường xuyên 

liên hệ Bộ Y tế để tổ chức tiếp nhận, điều phối các trang thiết bị, sinh phẩm, test nhanh 

kháng nguyên SARS-CoV-2 trong toàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa 

bàn bảo đảm nhu cầu y tế cho người dân, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh 

khác có nhu cầu.  

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các bệnh viện khẩn trương tổ 

chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo tiến độ vắc xin được Bộ Y tế cấp cho các 

lực lượng tuyến đầu, các lực lượng sản xuất, phân phối, lưu thông và nhân dân theo tiến 

độ cung cấp vắc xin của Bộ Y tế. 

- Chuẩn bị sẵn sàng phương án, kế hoạch, chủ động về nhân lực, động viên, quan 

tâm viên chức toàn ngành y tế với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm, nỗ lực mức cao 

nhất để dập dịch sớm.  

- Tập trung quản lý, theo dõi, tư vấn, vận chuyển điều trị F0, xử lý quản lý F1, F2 

đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ trước hết là các cơ sở điều trị, các khu cách ly tập 

trung, cách ly tại nhà không để sơ hở làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

- Thực hiện nghiêm tiêu chí bệnh viện an toàn và các nguyên tắc phòng chống 

dịch để đảm bảo an toàn cho hoạt động của các bệnh viện, trung tâm y tế và lực lượng y 

bác sỹ, nhân viên y tế. 

 - Triển khai 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. Thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Cùng với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với 

người có công, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động triển khai kế hoạch giảm nghèo; xây 

dựng Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021. Thực hiện có hiệu quả kế 

hoạch đào tạo nghề, các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lao động, hỗ trợ giải 

quyết việc làm. Tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh, xử 

lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. 
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- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu 

quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương tập trung tuyên truyền kỷ 

niệm niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tiếp tục tuyên truyền về 

phòng, chống dịch Covid-19. Công bố các tác phẩm đạt giải, trao giải chung khảo "Giải 

thường Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ IV (2016 – 2020)"; tiếp tục đôn đốc và 

hướng dẫn các địa phương xây dựng hồ sơ khoa học di tích đề nghị xếp hạng năm 2021. 

Khảo sát các địa phương có tiềm lực về phát triển rau, hoa và cây ăn quả, cây dược liệu 

có khả năng xây dựng chương trình trải nghiệm du lịch nông thôn. Tăng cường công tác 

quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp danh mục và tổ chức hội đồng tư vấn xác 

định nhiệm vụ đối với nhiệm vụ nghiên cứu triển khai thực hiện từ năm 2022. Duy trì 

hoạt động của Điểm kết nối cung cầu công nghệ; thu thập, cung cấp thông tin nhu cầu 

công nghệ của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động trên Cổng 

thông tin khởi nghiệp tỉnh. Tiếp tục triển khai việc hướng dẫn, thực hiện truy xuất nguồn 

gốc, xác lập quyền chỉ dẫn địa lý, bảo hộ nhãn hiệu các sản phẩm ở tỉnh. Tư vấn và 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Thực hiện việc thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch 

Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện việc hỗ trợ đưa 

hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp 

nông thôn và đảm bảo tiêu thụ hàng hoá trong đại dịch; tiếp tục tăng cường công tác 

thông tin truyền thông để người dân đề cao cảnh giác, thực hiện theo đúng các yêu cầu 

trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và việc tiêm vắc xin. 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.  

- Phối hợp với Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời phát hiện, chấn 

chỉnh, xử lý nghiêm các hoạt động tuyên truyền thông qua mạng xã hội và các trang 

mạng báo chí không đảm bảo quy định pháp luật, gây hoang mang dư luận, phản ánh 

không đúng sự thật. 

7. Ban Dân tộc tiếp tục triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách dân 

tộc theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức thẩm tra kết quả phân định vùng đồng bào 

DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025. Hoàn chỉnh dự thảo 

Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tổng hợp 

các chế độ, chính sách còn hiệu lực do Trung ương ban hành đối với các xã khu vực III, 

II biến động giảm khu vực; các thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II đã ra khỏi danh sách 

được phê duyệt giai đoạn 2021-2025. 

 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”. 



20 

 

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh và UBND các huyện biên giới với Campuchia làm tốt công tác quản lý chặt chẽ 

biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp vượt biên, xâm nhập trái phép; làm tốt công tác 

phối hợp với các đơn vị chức năng Campuchia trong xử lý dịch bệnh và các hoạt động 

trong vùng chưa phân giới cắm mốc, không để xảy ra các điểm nóng. 

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chủ động làm tốt 

công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng xã hội 

trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân. Tiếp tục triển 

khai kế hoạch cấp thẻ căn cước công dân. 

3. Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh và các địa phương xây dựng các giải 

pháp quyết liệt, chỉ tiêu cụ thể của từng địa phương để kéo giảm sâu tai nạn giao thông 

đối với cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. 

4. Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối 

hợp, tập trung rà soát, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng pháp luật và 

không để kéo dài, không để phát sinh điểm nóng, nhất là các vụ việc trên địa bàn huyện 

Chư Sê, Ia Grai, Chư Păh, Mang Yang, thị xã An Khê, thành phố Pleiku.  

Đề nghị cơ quan thi hành án tập trung rà soát, phân loại án dân sự, làm tốt công 

tác xác minh điều kiện thi hành án nhằm thi hành kịp thời các bản án, quyết định của 

Tòa án đã có hiệu lực. 

5. Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, kiện toàn các sở ngành còn thiếu các chức danh lãnh 

đạo của các sở, ngành và các đơn vị trực thuộc; rà soát, triển khai thực hiện Chương 

trình số 64-CTr/TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy; thực hiện sắp xếp Trường Cao đẳng sư 

phạm Gia Lai; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 

120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 và Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 

10/6/2021 của UBND tỉnh. Tham mưu ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 

19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua 9 thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 

2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

6. Chủ động kết nối với các tổ chức ngoại giao, tổ chức quốc tế; cung cấp, trao đổi 

thông tin quảng bá, giới thiệu tiềm năng, vận động, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào tỉnh./. 

 
Nơi nhận:    
- VPCP (Vụ Địa phương);     
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- T/T Tỉnh uỷ; T/T HĐND tỉnh;  

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XI; 

- T/T UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   

- Các thành viên UBND tỉnh;   

- Các ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh;  

- Lưu VT, Website, KTTH, CV các khối.                 

TM.  UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Phước Thành 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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