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 A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2022: 

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

Trong tháng 02/2022, 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:  

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

chỉ đạo của trung ương, của tỉnh; chiến dịch tiêm vắc xin mùa xuân 2022. Tiếp tục tập 

trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh 

tế - xã hội; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu chương trình, kế hoạch 

năm 2022.  

- Ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo 

Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- 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 

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; chương trình làm việc của UBND tỉnh 

năm 2022 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động và triển khai 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 và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, 

tiền tệ hỗ trợ Chương trình. 

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) – HĐND 

tỉnh khóa XII. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các kế hoạch, đề 

án, Nghị quyết của Tỉnh ủy. 

- Tập trung gieo trồng vụ Đông Xuân 2021-2022. Tăng cường thực hiện các giải 

pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh 

trong mùa khô năm 2022. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống 

cháy rừng; chăm sóc rừng trồng và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022. Đôn đốc 

hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.  

- Đôn đốc triển khai các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định 

cư để có mặt bằng sạch giao cho đơn vị thi công, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022. 

Triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm. 
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- Xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện, hoạt động trong Tuần lễ các sự kiện 

chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 – 24/5/2022). Phát động 

thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chào mừng 

kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh. 

- Triển khai các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2022 . Ban 

hành và thực hiện kế hoạch phát triển du lịch tỉnh năm 2022. Tăng cường công tác phòng 

chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống 

ngộ độc thực phẩm; triển khai các nội dung, chương trình theo kế hoạch năm học của 

ngành giáo dục. 

- 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. 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. Tập trung xử lý vụ tai nạn giao thông 

đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Đak Đoa. 

- Tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân y, bác sĩ, nhân 

viên ngành y tế có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và công tác 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/02/1955-27/02/2022). 

- 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 2022. Đi kiểm tra tình hình biên giới; 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 tổ chức. 

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

THÁNG 02/2022: 

1. 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. Theo thông báo về cấp 

độ dịch, tính đến ngày 01/03 toàn tỉnh được xác định cấp độ 02; có 11/17 huyện, thị xã 

cấp độ 1; 06/17 huyện, thị xã, thành phố cấp độ 2.  

- Từ ngày 01/01 đến ngày 28/02/2022, toàn tỉnh phát hiện 11.871  ca nhiễm Covid-

19. Trong đó có 7.975 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 32 trường hợp tử vong (lũy kế 

có 50 trường hợp). Đã tiêm vắc xin mũi 1 đạt 103,12%; Mũi 2 đạt 94,67%, mũi 3 đạt 

34,04%. Tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi: Mũi 1 đạt 100,69%, mũi 2 đạt 

87,23%. Hiện các đơn vị ngành y tế đang tiếp tục tiêm phòng Covid-19 theo kế hoạch. 

- Tính đến 28/02/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt với kinh phí 193.064 triệu 

đồng1 hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 28/2021/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

và Quyết định số 441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Về lĩnh vực kinh tế: 

2.1. Nông lâm nghiệp:   

 
    1 Cụ thể: Hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 32.890 triệu đồng; 

Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh là 16.197 triệu đồng. Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 

số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 143.976 triệu đồng. 
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- Sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022: Hiện nay, toàn tỉnh gieo trồng được 74.246 

ha đạt 98,3% so với Kế hoạch, bằng 106,7% so với cùng kỳ(2). Trong đó thực hiện 

quyết liệt các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, nhưng dịch bệnh vẫn còn xảy ra trên cây 

trồng3, với diện tích nhỏ và không phát sinh thành dịch. Tích cực tuyên truyền, hướng 

dẫn người dân việc chuyển đổi diện tích cây trồng không chủ động được nước. 

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

các tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn, quy trình nuôi dưỡng. Trên địa bàn tỉnh hiện có 

170 dự án chăn nuôi đang được các nhà đầu tư quan tâm với tổng diện tích 5.092,26 

ha, tổng vốn đầu tư 23.036,19 tỷ đồng4. Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản 

được kiểm soát5. 

- Triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022, đến nay đã tổ chức thẩm định Kế 

hoạch giao rừng cho 08 huyện với diện tích 6.851,38 ha6; triển khai các biện pháp quản 

lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo 

tồn và phát triển rừng; bảo tồn, phát triển hệ sinh thái, nghiên cứu khoa học và hợp tác 

quốc tế sau khi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng được công 

nhận. Trong tháng các ngành chức năng đã kiểm tra phát hiện 20 vụ vi phạm lâm luật 

(giảm 03 vụ so với tháng trước); luỹ kế từ đầu năm đến nay xảy ra 43 vụ, đã xử lý hành 

chính 17 vụ, xử lý hình sự 03 vụ7. 

2.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ 

đạo, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nhiệt tình tham gia: Tính chung toàn tỉnh 

có 100 xã và 123 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (Năm 2021 có 13 xã và 28 thôn, 

làng đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức đánh giá, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2021). Hiện nay có 215 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP (Năm 2021 

có thêm 67 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó 01 sản phẩm nâng hạng sao).  

2.3. Công nghiệp: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tháng 02 ước đạt 1.570,24 

tỷ đồng, lũy kế 02 tháng đầu năm ước đạt 3.698,21 tỷ đồng, đạt 12,8% kế hoạch, tăng 

9,2% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 9,99%; công nghiệp chế 

biến, chế tạo giảm 3,8%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 43,54%; 

cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,69% 8. 

2.4. Thương mại - xuất nhập khẩu: 

 
     2 Trong đó: Lúa nước 26.467,1 ha đạt 105,9%; ngô 3.138,7 ha đạt 72,2%; sắn trồng mới 11.379,3 ha đạt 108,4%; 

lang 1.440,2 ha đạt 106,7%; đậu các loại 4.144,7 ha đạt 92,1%; rau, dưa các loại 11.058,7 ha đạt 73%; lạc 60,4 ha đạt 

60,4%; thuốc lá 3.829,2 ha đạt 102,1%; mía trồng mới 8.468,1 ha đạt 121%; cây hàng năm khác 4.259,6 ha đạt 112,1%.  

      3 Bệnh gỉ sắt trên cây cà phê còn 35,6  ha, bệnh vàng lá chết chậm trên cây tiêu còn 329,2 ha, bệnh héo chết 

nhanh còn 16  ha, xén tóc trên cây mía còn 98 ha, bệnh khảm lá virus hại sắn còn 13 ha. 

     4 Trong đó: 42 dự án đã được UBND tỉnh Gia Lai cấp quyết định chủ trương đầu tư; 35 dự án đã được UBND 

tỉnh đồng ý chủ trương nghiên cứu, đề xuất dự án; 93 dự án đang triển khai các thủ tục để trình UBND tỉnh đồng ý chủ 

trương khảo sát, nghiên cứu dự án. Có 14 dự án đã đi vào hoạt động với số lượng 46.449 con bò và 77.955 con heo. 

     5 Trong tháng đã phát sinh 01 ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của 01 hộ dân thuộc xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện 

với 30 con lợn mắc bệnh với tổng khối lượng 556kg; đã kịp thời triển khai các giải pháp khống chế, dập tắt ổ dịch và tiêu 

hủy theo quy định. 

     6 Cụ thể các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Chư Prông, Kông Chro, Chư Pưh, Đức Cơ, Ia Pa và Chư Păh. 
7 Tang vật tạm giữ 56,234 m3 gỗ tròn, xẻ thuộc loài thông thường, 22,44 ster củi, 680 kg cành nhánh gốc rễ và 

8,4 kg động vật rừng (04 cá thể Cầy vòi hương); phương tiện tạm giữ 06 xe ô tô, 10 xe công nông, xe độ, máy cày, 19 xe 

máy và 02 máy cưa; diện tích rừng bị phá là 24.348 m2. 
8 Một số sản phẩm chính: Sản lượng điện ước đạt 1.324,04 triệu KWh, tăng 47,03%; Chè các loại ước đạt 145 

tấn, tăng 7,41%; Đá Granít ước đạt 231.600 m2, tăng 0,1%; Chế biến sữa ước đạt 2.547.450 lít, tăng 72,43%; Nước ép 

trái cây ước đạt 2.560 tấn, tăng 2,4%; Đường tinh chế ước đạt 57.448 tấn, giảm 19,04%; Tinh bột sắn ước đạt 33.700 tấn, 

giảm 36,39%; Ván ép sợi công nghiệp (MDF) ước đạt 9.814 m3, giảm 12,21%; Xi măng ước đạt 10.500 tấn, giảm 35,39%. 
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- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02 ước đạt 6.110 tỷ 

đồng, giảm 0,53% so với tháng trước; lũy kế 2 tháng ước đạt 12.254,07 tỷ đồng, đạt 

14,42% kế hoạch, tăng 6,61% so với cùng kỳ. 

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2022 tăng 0,93% so với tháng trước(9), 

tăng 2,67% so với cùng kỳ. 

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 02 đạt 65 triệu USD, lũy kế 02 tháng ước đạt 135 

triệu USD, đạt 20,45% kế hoạch, tăng 29,16% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu chủ 

lực là cà phê, cao su tăng cả về lượng và giá trị10. 

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 02 đạt 6,5 triệu USD, lũy kế 2 tháng đạt 24,5 triệu 

USD, đạt 24,5% kế hoạch, tăng 42,03% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu tăng so 

với cùng kỳ do nhập khẩu cao su tự nhiên, trái cây từ các dự án đầu tư của một số doanh 

nghiệp ở Lào, Campuchia. 

- Công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát, chống các hành vi buôn lậu, 

gian lận thương mại được triển khai tích cực11. Tỉnh đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị 

trường và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, trước tình hình giá cả 

xăng dầu, kít xét nghiệm có nhiều biến động, đảm bảo ổn định giá. 

2.5. Đầu tư - Xây dựng:  

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (kể cả vốn kéo dài) 3.573,4 tỷ đồng, 

tính đến 31/01/2022 đã giải ngân 3.030,9 tỷ đồng đạt 84,8% kế hoạch. Trong đó:  

+ Vốn đầu tư công giao từ đầu năm là 2.498,29 tỷ đồng, đã giải ngân 2.259,47 tỷ 

đồng, đạt 90,44% kế hoạch (Vốn ngân sách tỉnh 1.181,33 tỷ đồng, đạt 90,44% kế 

hoạch; Vốn ngân sách trung ương 771,81 tỷ đồng, đạt 89,59% kế hoạch; Vốn năm 2020 

kéo dài sang năm 2021 là 301,61 tỷ đồng, đạt 90,46% kế hoạch).  

+ Vốn đầu tư công giao đợt 3 là 1.075,15 tỷ đồng, đã giải ngân 771,47 tỷ đồng, 

đạt 71,75% kế hoạch (Vốn ngân sách tỉnh 522,54 tỷ đồng, đạt 64,34% kế hoạch; Vốn 

ngân sách trung ương 245,28 tỷ đồng đạt 93,27% kế hoạch).  

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao tại Quyết định số 893/QĐ-

UBND và Quyết định số 939/QĐ-UBND là 3.484,38 tỷ đồng. Đã kịp thời phân bổ vốn 

và chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành các thủ tục đầu tư đối với các dự án chưa giao vốn năm 

2022. Hướng dẫn các chủ đầu tư về kéo dài vốn 2021 sang 2022 theo quy định của 

Luật Đầu tư công. Tính đến 01/3/2022 đã giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 là 69,3 tỷ 

đồng, đạt 1,99% kế hoạch, trong đó: Vốn ngân sách tỉnh 60,7 tỷ đồng, đạt 2,72%; Vốn 

ngân sách Trung ương 8,5 tỷ đồng, đạt 0,68%. 

2.6. Tài chính - Ngân hàng:  

 a) Tài chính:  

 
9 Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, các nhóm hàng tăng giá so với tháng trước: Nhóm giao thông tăng 

3,90%; Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,51%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,83%; Nhóm nhà ở, điện 

nước, chất đốt và VLXD tăng 0,39%; Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,29%; Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép 

tăng 0,1%; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,1%. Các nhóm hàng giảm giá: Nhóm đồ uống và thuốc lá với mức giảm 

0,82%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,06%. Các nhóm bình ổn giá: Nhóm bưu chính viễn thông và nhóm 

giáo dục. 
10 Cà phê 46.000 tấn/93 triệu USD tăng 9,52% về lượng, tăng 38,81% về giá trị; Mủ cao su 500 tấn/ 0,8 triệu 

USD tăng 16,28% về lượng, 24,24% về  giá trị; Sản phẩm gỗ 1 triệu USD tăng 11,1%; Hàng khác đạt 40 triệu USD tăng 

11,7%. 
11 Trong 02 tháng đầu năm tổng số vụ vi phạm 285 vụ, khởi tố hình sự 09 vụ/10 đối tượng, xử phạt vi phạm hành 

chính 199 vụ, số tiền phạt, truy thu nộp vào ngân sách nhà nước: 6.060,41 triệu đồng. 
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- Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn thực hiện trong tháng 02 đạt 457,4 tỷ 

đồng; luỹ kế từ đầu năm là 1.208,5 tỷ đồng đạt 22,3% so với dự toán Trung ương giao, 

đạt 20,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu 

nội địa 1.197 tỷ đồng, đạt 23,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 13,6% so với 

cùng kỳ; Thu xuất nhập khẩu 11,4 tỷ đồng, đạt 2,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao, 

tăng 70,2% so với cùng kỳ. 

- Tổng chi ngân sách địa phương tháng 02 ước đạt 148 tỷ đồng, luỹ kế  02 tháng 

đạt 1.538 tỷ đồng bằng 11,8% dự toán trung ương giao, 11,4% dự toán HĐND tỉnh 

giao, giảm 15,6% so với cùng kỳ. UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý 

chi ngân sách, hướng dẫn việc triển khai thực hiện quy định về tổ chức thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

b) Ngân hàng: Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 02 đạt 

49.310 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cuối năm 2021; tổng dư nợ cho vay đạt 98.100 tỷ 

đồng, tăng 0,04% so với cuối năm 2021; nợ xấu chiếm 1,97% tổng dư nợ, giảm 0,07% 

so với cuối năm 2021. Số dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch là 21.082 tỷ đồng; tổng giá trị 

nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 4.006 tỷ đồng; tổng giá trị nợ đã được miễn, 

giảm lãi là 32.311 tỷ đồng; số khách hàng đã được hỗ trợ lũy kế là 18.264 khách hàng, 

số tiền lãi được miễn, giảm lũy kế là 58,1 tỷ đồng; cho 5.455 khách hàng vay 8.628 tỷ 

đồng. Đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt của Nhân dân; 

các ngân hàng theo dõi sát hệ thống ATM không để xảy ra sự cố trên địa bàn. 

2.7. Giao thông vận tải: Ngành giao thông vận tải tập trung hướng dẫn các đơn vị 

kinh doanh vận tải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19; 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; thực hiện các biện pháp kiểm tra việc đảm bảo an 

toàn kỹ thuật các phương tiện vận tải. Doanh thu vận tải 02 tháng ước đạt 948,43 tỷ 

đồng, đạt 18,72% kế hoạch, tăng 18,31% so với cùng kỳ(12). 

2.8. Tài nguyên và môi trường: 

 Thực hiện công tác về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, 

khí tượng thuỷ văn kịp thời, đúng quy định(13). Hoàn chỉnh trình Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện. 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. 

2.9. Công tác phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư 

- Trong tháng có 50 doanh nghiệp và 12 đơn vị trực thuộc được thành lập mới, tổng 

vốn đăng ký 450 tỷ đồng; có 07 doanh nghiệp giải thể và 03 doanh nghiệp đăng ký tạm 

ngưng hoạt động. Tính chung 02 tháng có 130 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn 

đăng ký 1.455 tỷ đồng; có 17 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại14. Trong tháng 
 

12 Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 5,83 triệu tấn, đạt 17,45% kế hoạch, tăng 31,74% so với cùng kỳ; 

khối lượng luân chuyển ước đạt 431,89 triệu T.Km, đạt 12,09% kế hoạch, tăng 1,06% so với cùng kỳ. Khối lượng vận tải 

hành khách ước đạt 4,64 triệu lượt hành khách đạt 18,53% kế hoạch, giảm 6,47% so với cùng kỳ; hành khách luân chuyển 

ước đạt 435,0 triệu HK.km, đạt 17,06% kế hoạch, giảm 6,41% so với cùng kỳ. 
13 Giao đất: 02 hồ sơ/02 tổ chức, với tổng diện tích 39,6 ha; cho thuê đất: 07 hồ sơ/07 tổ chức, với tổng diện tích 

633,54 ha; 01 Giấy phép thăm dò mỏ đất san lấp; 03 bản xác nhận khai thác đất san lấp phục vụ thi công các công trình 

sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Cấp 04 giấy phép, trong đó: 03 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 01 Giấy phép 

khai thác, sử dụng nước dưới đất; phê duyệt 01 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tổng số tiền là 

6.627.096 đồng; Phê duyệt 45 kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. 
14 Toàn tỉnh hiện có là 7.889 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 121.885 tỷ đồng. 
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thành lập mới 01 hợp tác xã; toàn tỉnh hiện có 354 hợp tác xã(15), trong đó có 40 HTX 

ngưng hoạt động, 23 hợp tác xã chưa chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012. 

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

cứu, khảo sát, thực hiện các dự án trên địa bàn; Triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 

quốc gia năm 2022 trên địa bàn. Rà soát, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai 

đoạn 2022-2025. Xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022.  

2.10. Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050:  

- Một số nội dung chiến lược, cốt lõi (06 định hướng lớn và 4 chiến lược cơ bản) 

trong quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Cán sự 

Đảng UBND tỉnh đã trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.  

- Đối với các nội dung quy hoạch (38 nội dung) đề xuất để tích hợp vào Quy hoạch 

tỉnh (dự thảo báo cáo cuối kỳ, báo cáo tóm tắt, hệ thống bản đồ) và báo cáo đánh giá môi 

trường chiến lược đã dự thảo và gửi lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, cộng đồng 

dân cư trong tỉnh và các bộ, ngành liên quan. 

3. Về văn hoá - xã hội: 

3.1. Giáo dục- Đào tạo:  

- Hoạt động dạy và học trực tiếp, trực tuyến ở các cấp học được triển khai theo 

các cấp độ dịch Covid-19. Triển khai tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục sau 

kỳ Nghỉ Tết Nguyên đán đảm bảo linh hoạt, an toàn theo các hướng dẫn và quy định 

hiện hành. 

- Chỉ đạo, đôn đốc và tham gia kiểm định chất lượng, xây dựng trường mầm non, 

tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Quán triệt thực hiện các biện pháp củng cố, nâng cao chất 

lượng dạy học trong học kỳ II, năm học 2021-2022. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm 

tra công tác ôn tập lớp 12 chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tổ chức thi 

học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, năm học 2021-2022.  

- Triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng 

giai đoạn 2022-2025”; triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; 

triển khai thực hiện Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng 

giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030”. Làm việc 

với trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về đề án thành lập phân hiệu tại 

Gia Lai trên cơ sở Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai. 

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

Ngoài nhiệm vụ tập trung triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 và tổ 

chức mua sắm vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, phương tiện cho các cơ quan, đơn 

vị, địa phương để phòng, chống dịch; ngành y tế đã triển khai tốt công tác y tế dự phòng, 

giám sát tình hình dịch bệnh; số trường hợp mắc/chết đối với sốt xuất huyết là 35/0; 

không ghi nhận trường hợp mắc sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván, dại, Cúm A, MERS-CoV, 

Zika; phát hiện và điều trị mới 04 bệnh nhân sốt rét và 01 bệnh nhân HIV. Chỉ đạo các 

 
15 Gồm: 281 HTX nông nghiệp, 16 HTX CN-TTCN, 35 HTX vận tải, 08 HTX xây dựng, 08 HTX thương mại, 06 

quỹ tín dụng nhân dân.  



7 

 

đơn vị y tế vừa triển khai công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo công tác khám chữa 

bệnh, cấp cứu, điều trị. Tiếp tục thực hiện đánh giá theo bộ tiêu chí bệnh viện an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Công tác thanh 

tra an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, khám chữa bệnh BHYT, giám định 

y khoa; đấu thầu thuốc được duy trì, triển khai theo quy định. Trong tháng tổng số lượt 

khám chữa bệnh toàn tỉnh là 86.412 lượt người; xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm tại 

huyện Đức Cơ, 05 người mắc, không có trường hợp tử vong. 

3.3. Văn hoá - Thể thao – Du lịch:  

Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng, những thành tựu đạt được trên 

các lĩnh vực kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh. Hướng dẫn các địa phương, các đơn 

vị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán vui tươi, 

lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai; 

lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây 

Sơn Thượng đạo, di tích khảo cổ quốc gia Rộc Tưng - Gò Đá, Khu dự trữ sinh quyển thế 

giới Cao nguyên Kon Hà Nừng. Ban hành kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực 

hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh năm 2022. Triển khai công tác chuẩn bị tổ 

chức Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022; phối hợp đăng cai tổ chức các 

giải thể thao quốc gia năm 2022.  

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. Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến 

tỉnh trong tháng 02/2022 đạt 130.000 lượt, doanh thu du lịch ước đạt 50 tỷ đồng; luỹ kế 

lũy kế 02 tháng ước đạt 160.000 lượt (trong đó: Khách quốc tế ước đạt 100 lượt, khách 

nội địa ước đạt 159.900 lượt), tổng thu du lịch ước đạt khoảng 70 tỷ đồng, tăng 13% so 

với cùng kỳ. 

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

- Cơ sở hạ tầng, các thiết bị chuyển mạch, truyền dẫn thuộc mạng lưới bưu chính 

viễn thông và hạ tầng thông tin trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, đảm bảo thông tin 

liên lạc. Hoạt động ứng dụng CNTT trong công tác hành chính đã được các đơn vị, địa 

phương chú trọng16. Tăng cường các giải pháp kiểm tra, rà soát, tích cực phòng, chống 

việc mất an toàn, an ninh mạng. Tiếp tục đôn đốc công tác tăng cường sử dụng hệ thống 

"Một cửa điện tử", các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và cập nhật thông tin lên 

trang thông tin điện tử. Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh đã tiếp nhận được 

3.571 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.  

- 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 với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục 

tiêu kế hoạch 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 

hành17 thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh được theo dõi thường 

xuyên. 

 
16 Số đơn vị có trang thông tin điện tử: 610 đơn vị. Trong đó: Cơ quan Đảng, hội, đoàn thể: 16; cơ quan nhà 

nước: 81; doanh nghiệp, tổ chức khác: 512; báo điện tử: 01. Số máy tính có trên địa bàn khoảng 87.698 máy, tỷ lệ máy 

tính/100 dân: khoảng 7,4.   
17 Trong 2 tháng đầu năm Báo Gia Lai phát hành 43 kỳ với 372.472 tờ; đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã 

phát thanh 2.183 giờ (trong đó tiếng Bahnar và tiếng Jrai 147 giờ), truyền hình 13.790 giờ (trong đó tiếng Bahnar và tiếng 

Jrai 118 giờ). In xuất bản phẩm 183,983 triệu trang in. 
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3.5. Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được chú trọng: Hướng dẫn thực 

hiện các quy định về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn 

tỉnh18; triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức tư vấn giải 

quyết việc làm cho 2.072 lượt người19.  

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các hoạt động an sinh xã hội. 

Kịp thời phân bổ 697,935 tấn gạo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho Nhân dân thời gian 

giáp hạt; phân bổ 153,3 tấn gạo của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người dân ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19 ở 9 huyện.  

Xây dựng Kế hoạch tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016-2021; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. Rà soát đối tượng có nhu cầu đăng 

ký nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Xây 

dựng chương trình công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới năm 2022. 

Trong tháng đã thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp ước trên 51,6 tỷ đồng; lũy kế trên 411,2 tỷ đồng, tăng 9,7% so với tháng trước 

và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh hiện có 94.093 người tham gia bảo 

hiểm xã hội (có 15.456 người tham gia BHXH tự nguyện); 65.513 người tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp; 1.179.521 người tham gia bảo hiểm y tế.  

3.6. Khoa học và Công nghệ:  

Theo dõi, phối hợp quản lý 02 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia và 01 

nhiệm vụ cấp thiết địa phương cấp Quốc gia; 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

thiết địa phương cấp quốc gia đặt hàng Bộ Khoa học và Công nghệ; 11 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 26 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nghiệm thu 03 nhiệm vụ cấp 

tỉnh20. Tư vấn và hướng dẫn 15 tổ chức, cá nhân về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Bò 

Krông Pa, Chanh dây Gia Lai, Khoai lang Lệ Cần – Đak Đoa, Chôm chôm Ia Grai; chỉ 

dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê của tỉnh; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm mật 

ong hoa cà phê. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 507 nhãn hiệu thông thường, 01 nhãn hiệu 

tập thể, 05 nhãn hiệu chứng nhận, 02 chỉ dẫn địa lý, 03 sáng chế/giải pháp hữu ích, 18 

kiểu dáng công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Kiểm định, hiệu 

chuẩn 985 phương tiện đo, thử nghiệm 523 mẫu thực phẩm, phân bón, môi trường; kiểm 

định 10, máy City Scaner, kiểm xạ 10 phòng đặt máy máy X-quang. 

3.7. 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. Triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025. Rà soát, tổng hợp xã đạt 

chuẩn nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, toàn tỉnh có 66 xã 

 
18 Cung ứng 23 lao động trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp, trong đó: Việc làm trong nước 13 lao động; 

Lao động đang hưởng TCTN 10 người. 
19 Tư vấn việc làm, XKLĐ, chính sách lao động, việc làm 282 lượt người; tư vấn việc làm, học nghề, chính sách 

bảo hiểm thất nghiệp 1.790 lượt người; hỗ trợ học nghề 03 lao động; giới thiệu việc làm 46 lượt lao động. 
20 Trong đó có 02 nhiệm vụ đã được UBND tỉnh công nhận kết quả nghiên cứu, 01 nhiệm còn lại đang hoàn 

thiện hồ sơ. 
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vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg 

ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ đạt chuẩn nông thôn mới. 

- 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. 

3.8. 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 

trên địa bàn. 

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 an ninh biên giới. Triển khai kế hoạch 

tuyển chọn, gọi quân nhân nhập ngũ năm 2022 nhanh, gọn, an toàn với 2.656 công dân 

đạt 100% (Công an 406; quân đội 2.250). 

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

- Phạm pháp hình sự: Trong tháng thụ lý điều tra 58 vụ(21) (trong đó xảy ra trong 

kỳ 46 vụ) làm chết 03 người, bị thương 15 người, 08 trẻ em bị xâm hại; tổng thiệt hại 

về tài sản khoảng 0,8 tỷ đồng (So với tháng trước giảm 08 vụ thụ lý, giảm 06 vụ xảy 

ra, giảm 02 người chết, tăng 05 người bị thương, tăng 04 trẻ em bị xâm hại). Địa bàn 

phạm tội tập trung nhiều ở Pleiku 14 vụ; Chư Sê 10 vụ; Chư Păh 08 vụ; An Khê 05 

vụ; Đak Đoa 05 vụ. Đã điều tra làm rõ 48/58 vụ, đạt tỷ lệ 84,48%, làm rõ 88 đối tượng, 

bắt xử lý 49 đối tượng; thu hồi 200 triệu đồng. 

- Tai nạn giao thông: Trong tháng 02/2022 (tính từ ngày 14/01/2021-15/02/2022) 

xảy ra 41 vụ, làm chết 33 người, bị thương 44 người(22) (So với tháng trước tăng 16 vụ, 

20 người chết và 28 người bị thương). Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm 

trọng tại huyện Đak Đoa làm 06 người chết và 03 người bị thương; đã kịp thời chỉ đạo 

xử lý và hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Phần lớn các vụ tai nạn xảy ra ở các tuyến quốc 

lộ (chiếm 43,6%), liên thôn (chiếm 34,15%), nội thành thị (12,2%); liên quan đến người 

dân tộc thiểu số (chiếm 48,7%). Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành pháp luật 

 
21 Giết người 05 vụ; cố ý gây thương tích 10 vụ; hiếp dâm người dưới 16 tuổi 04 vụ; giao cấu với người từ đủ 

13 tuổi đến dưới 16 tuổi 02 vụ; cướp giật tài sản 02 vụ; trộm cắp tài sản 21 vụ; huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 05 

vụ; đánh bạc 05 vụ; chứa mại dâm 02 vụ; làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức 01 vụ; giết con mới đẻ 01 vụ. 
22 Địa bàn xảy ra: Chư Prông 06 vụ; Đak Đoa 06 vụ; Pleiku 05 vụ; Chư Pưh 04 vụ; Ia Grai 04 vụ; Chư Sê 03 vụ; 

Chư Păh, Đức Cơ, Đak Pơ, Mang Yang mỗi nơi 02 vụ; An Khê, Ia Pa, Kông Chro, Krông Pa, Phú Thiện mỗi nơi 01 vụ. 
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giao thông của người dân. Phát hiện 5.765 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, 

xử phạt 3,2 tỷ đồng, tước 248 giấy phép lái xe.  

- Tội phạm ma tuý: Phát hiện, xử lý 04 vụ (05 đối tượng) tàng trữ, mua bán, tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 20 vụ và 25 đối tượng so với tháng trước). Xử 

lý 08 vụ (14 đối tượng) sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 11 vụ và 47 đối tượng so với 

tháng trước). Thu giữ 08 gói heroin, 18 gói ma túy đá. 

- Tai, tệ nạn khác: Xảy ra 03 vụ cháy, thiệt hại khoảng 935 triệu đồng; 03 

vụ nổ chết 02 người, bị thương 05 người; 07 vụ đuối nước, chết 07 người; 16 vụ 

tự tử, chết 16 người; 11 vụ tự ngã, tai nạn khác chết 11 người và bị thương 01 

người.  

4.3. 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, nâng lương, kỷ luật; lập danh sách và hồ sơ dự thi nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính. Công tác thi đua khen thưởng được 

thực hiện kịp thời, đúng quy định(23).  

4.4. 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; kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trong 

tháng đã thẩm định 08 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, góp ý 30 dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật.  

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

- Triển khai 32 cuộc thanh tra (27 cuộc theo kế hoạch, 05 cuộc đột xuất) về chấp 

hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản, nguồn kinh phí và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng tại 112 đơn vị; đã kết thúc 08 cuộc, phát hiện 16 đơn vị sai phạm, kiến nghị thu 

hồi nộp ngân sách nhà nước trên 2,3 tỷ đồng và chi trả bổ sung 13,8 triệu đồng (trong 

tháng thu hồi nộp ngân sách nhà nước 948 triệu đồng).  

- Trong tháng các ngành, các cấp đã tiếp 111 lượt công dân (tiếp thường xuyên 

60 lượt, tiếp công dân định kỳ 51 lượt); tiếp nhận 08 đơn khiếu nại, tố cáo; số vụ việc 

phải xác minh 07 vụ (tháng trước chuyển sang 04 đơn). Ngoài ra các ngành, các cấp đã 

tiếp nhận và xử lý 112 đơn kiến nghị.  

4.6. Công tác ngoại vụ: Trong tháng có 03 đoàn vào/23 người nước ngoài đến 

làm việc với các đơn vị ở tỉnh(24). Xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Gia Lai 

– Nhật Bản năm 2022”. 

 
23 Đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai (Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai, 24/5/1932 – 

24/5/2022); Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân, tặng Cờ thi đua của Chính 

phủ cho 05 tập thể. Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 23 cá nhân, Tập thể lao động 

xuất sắc cho 04 tập thể, Cờ thi đua Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai cho 01 tập thể, Chiến sỹ thi đua cấp 

tỉnh cho 15 cá nhân. 
24 Đoàn chuyên gia của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga nghiên cứu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Hà Nừng; 

Công ty TNHH Meiwa Việt Nam đến làm việc với các sở ban ngành về dự án Khai thác nhựa thông; Trung tâm giao lưu 

Nhật – Việt giới thiệu Công ty TNHH Cellutane Việt Nam đến tìm hiểu đầu tư.  
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ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Trong tháng 02 và 02 tháng đầu năm, mặc dù tiếp tục 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 lượng chống dịch ở tuyến đầu, sự đồng lòng ủng hộ, nỗ lực của người dân, doanh 

nghiệp trên địa bàn nên đã cơ bản thực hiện tốt việc phòng chống dịch, các kế hoạch 

kinh tế xã hội. Tổng diện tích gieo trồng, 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. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. 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. Sau Tết, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa 

bàn đã tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của 

Chủ tịch UBND tỉnh; khẩn trương chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ 

tết.  

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, số lượng ca mắc tăng nhanh, ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu, giá xăng dầu tăng cao; hoạt động sản xuất, kinh doanh 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; còn nhiều doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động; tai nạn giao 

thông tăng cả 03 tiêu chí, trong đó có 01 vụ đặc biệt nghiêm trọng. 

B. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 3/2022: Yêu cầu các sở, 

ngành, các địa phương, đơn vị 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 trên địa bàn tỉnh 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 vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Không được chủ quan, thỏa mãn, lơ là; 

chú trọng nâng cao chất lượng y tế dự phòng, y tế cơ sở.  

Thực hiện nghiêm, quyết liệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; 

đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu chương trình, kế hoạch năm 

2022. 

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

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 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 

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, 

 
. 
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nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Khẩn trương ban hành kế hoạch hành 

động và triển khai 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 và triển khai Nghị quyết số 

43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. 

3. Khẩn trương ban hành và triển khai các Chương trình hành động thực hiện các 

Nghị quyết của Tỉnh ủy về (1) Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các 

vùng động lực của tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. (2) 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 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (3) Phát triển 

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

ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2030. (4) chuyển đổi số tỉnh Gia 

Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (5) 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 và các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, nông thôn mới.  

4. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2022. 

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; 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 các nhiệm vụ. Chuẩn bị tốt các nội dung quan trọng, cấp bách trình tại 

Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.  

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

2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

6. Các sở, ban, ngành, địa phương, các thành viên trong Ban Tổ chức, các Tiểu 

ban tập trung phối hợp, xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các sự kiện, hoạt động chính 

trong Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 

– 24/5/2022). 

7. Tổ công tác tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

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

8. 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.  

II. Lĩnh vực kinh tế: 

1. 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, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản 

xuất vụ Đông Xuân. Tập trung rà soát, xây dựng, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; 

chuyển đổi giống cây trồng phù hợp, nhất là ở các vùng xảy ra hạn hán, thiếu nước. Có 

giải pháp căn cơ xử lý các loại giống cây trồng thường xuyên bị dịch bệnh, phòng chống 

dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nông, 

lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tích cực triển khai các chương trình liên kết giữa 
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sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ. Phát triển, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm OCOP 

của tỉnh. 

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng. Đảm bảo 

hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2022 và chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng. 

Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch thực hiện Đề án “Trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 

2021-2025” trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch tuyên truyền 

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao Nguyên Kon Hà Nừng. 

- Hỗ trợ, kết nối, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; 

hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp trong nông nghiệp; Trung tâm 

nghiên cứu và phát triển giống cây trồng, vật nuôi của tỉnh với sự tham gia của các 

doanh nghiệp, viện, trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao 

trong lĩnh vực nông nghiệp; sản xuất và cung ứng đủ giống cây trồng, giống vật nuôi 

phục vụ mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và làm động lực phát triển cho 

cả vùng Tây Nguyên. 

- Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2030. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu 

số.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Phối hợp với các ngành, địa phương hoàn thành việc quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

Đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai lập, tổ chức thẩm định và trình 

phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. Hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử 

dụng đất 05 năm (2021 - 2025). Xây dựng kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022. 

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

trên địa bàn tỉnh. Sử dụng hợp lý tài nguyên nước. 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. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

3. 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 vào hoạt động. Tập trung rà soát, xây dựng phương án phát triển 

cụm công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển 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. 

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

mạnh xuất khẩu. 

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. Tập trung xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm trong hoạt động mua bán xăng dầu, vật tư y tế, nhất là kít xét nghiệm. 

4. Các, sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công 

và các quy định về quản lý vốn đầu tư công. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục, đẩy 

nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư để có mặt bằng sạch giao cho đơn vị thi 

công, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022. Triển khai lựa chọn nhà thầu thi công, đơn 



14 

 

vị tư vấn quản lý dự án, thiết kế, giám sát có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, có giải pháp 

thi công phù hợp với từng loại công trình, kiên quyết xử lý đối với những nhà thầu không 

đáp ứng được yêu cầu, vi phạm hợp đồng. 

5. 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 căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập 

trung triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sở 

Tài chính chủ trì theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả triển khai, báo cáo định kỳ vào 

ngày 20 hàng tháng. 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. Đảm bảo 

nguồn kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh. Đôn đốc quyết toán dự án hoàn 

thành. Rà soát, tham mưu giảm các loại phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 

đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Trung ương. Tham 

mưu bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách của Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội. 

6. Sở Giao thông vận tải  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 triển khai thực hiện dự 

án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19). 

7. 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. 

III. Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh: 

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 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 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. Tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin 

các hội doanh nhân, hiệp hội doanh nghiệp để doanh nghiệp tham gia, đồng hành trong 

quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn. 

- Chủ động rà soát hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đơn giản hóa và cải tiến 

quy trình, thủ tục hành chính. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho tất cả các thành phần kinh tế 

phát triển, chủ động ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh; chia sẻ, động viên 

những khó khăn của doanh nghiệp, người dân trước tình hình dịch bệnh, tập trung rà 

soát các vướng mắc, kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và triển khai 

các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

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

tục triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chương trình khởi nghiệp; 

chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 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 
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các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án lớn, có sức lan tỏa. Đôn đốc các nhà đầu tư 

đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo đúng quy định; rà soát, đề xuất UBND tỉnh 

xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022. 

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

kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 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 trên địa bàn. 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” trong 

năm 2022. 

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 nhằm hỗ trợ, 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. 

IV. Lĩnh vực văn hóa – xã hội: 

  1. Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, phối hợp với Sở Y tế, chính quyền các địa 

phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong 

phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng các kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch 

trong ngành giáo dục, tại các trường học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý, dạy và học; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đông học 

sinh dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Khẩn trương  

phối hợp hoàn thành đề án sắp xếp Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai, chuẩn bị kỳ thi 

tốt nghiệp THPT 2021-2022. Tập trung triển khai chương trình sóng và máy tính cho 

em. 

 2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên cập 

nhật, theo dõi, nắm sát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; bám sát chỉ đạo 

của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy 

và của Ban Chỉ đạo tỉnh và tình hình thực tế của tỉnh để thực hiện các giải pháp phòng, 

chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả. 

 - Chủ động kế hoạch triển khai tiêm chủng mũi 2 cho trẻ 12 đến 17 tuổi và triển 

khai tiêm chủng cho trẻ 5 đến 11 tuổi khi có vắc xin; triển khai tiêm chủng mũi 3 cho 

người 18 tuổi trở lên để mở cửa hoàn toàn theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục triển 

khai có hiệu quả Đề án đảm bảo Oxy y tế cho các cơ sở điều trị. Triển khai phương án 

thí điểm quản lý các trường hợp F0 tái dương tính tại nhà/nơi cư trú trên địa bàn tỉnh. 

 - 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 an toàn thực phẩm.  

 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với các địa phương triển khai 

Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo 

đa chiều giai đoạn 2021-2025; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 
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tập trung đẩy nhanh giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục thực 

hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đảm bảo an sinh 

xã hội. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lao động, hỗ 

trợ giải quyết việc làm. Kịp thời nắm tình hình đời sống của nhân dân trên địa bàn trong 

mùa giáp hạt, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.  

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2022, Kỷ niệm 

90 năm Ngày thành lập tỉnh, lồng ghép với đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia 

đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn thượng đạo và di tích khảo cổ quốc gia Rộc Tưng - 

Gò Đá, đón bằng công nhận của UNESCO công nhận Cao nguyên Kon Hà Nừng là 

Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 47 

năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2022). 

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội thể dục thể thao các cấp cơ 

sở và triển khai công tác tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022. 

Triển khai kế hoạch phục hồi, phát triển du lịch, các giải pháp kích cầu du lịch; tích 

cực quảng bá, phát triển nhiều loại hình du lịch phong phú, phát triển du lịch nội địa 

trong điều kiện dịch bệnh. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 

địa phương phát triển du lịch nông thôn gắn với du lịch cộng đồng, kết hợp với lợi thế 

nông nghiệp của tỉnh. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các đơn vị, địa phương phát huy vai trò khoa 

học - công nghệ, đảm bảo các dự án, đề tài nghiên cứu phải được áp dụng vào thực tiễn 

sản xuất và đời sống; triển khai đúng, kịp thời các nhiệm vụ nghiên cứu trong năm 

2022. Phối hợp các sở, ngành hướng dẫn xây dựng chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn 

gốc các sản phẩm nông sản (cà phê, chanh dây, hồ tiêu, chuối, bơ, sầu riêng…); đăng 

ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, triển khai Kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và 

bảo đảm an toàn thông tin mạng. 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 tập trung thực 

hiện các 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).  

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”. 

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 
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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. Tập trung kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các 

thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa khô, nhất là tại các chợ, khu 

thương mại, nhà xưởng. 

3. 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 

quy định về tiếp công dân. 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.  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. 

4. Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương 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.  

5. 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. 

Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2022 đối với cả 3 tiêu chí so với năm 

2021. 

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. Tập trung cao độ thực hiện các 

nhiệm vụ, công việc theo chương trình công tác tháng 3 năm 2022./. 

 
Nơi nhận:    
- VPCP (Vụ Địa phương);  

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- T/T Tỉnh uỷ; T/T HĐND tỉnh;  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ; 

- 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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