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BÁO CÁO 

Ước thực hiện tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng 

đầu năm; phương hướng 3 tháng cuối năm 2021  

 

Thực hiện Công văn số 2438/SKHĐT-TH ngày 06/9/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh 9 tháng đầu năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai báo cáo kết quả 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 

THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

1. Về kinh tế 

1.1. Phát triển các ngành kinh tế 

a) Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 

Lĩnh vực nông nghiệp có mức tăng trưởng khá, chủ yếu do giá mủ cao su 

tăng cao và ổn định. Trong 9 tháng đầu năm 2021 (số liệu tính đến hết tháng 

6/2021), giá trị sản xuất Nông - Lâm - Thủy sản đạt 428 tỷ đồng (bằng 36,81% so 

với kế hoạch và bằng 129,77% so với cùng kỳ), thời điểm khai thác mủ cao su chủ 

yếu bắt đầu vào tháng 04 hằng năm. 

- Trồng trọt: Đến tháng 8/2021, tổng diện tích cây trồng trên địa bàn  

27.060,2 ha, đạt 94,11% kế hoạch năm và bằng 98,24% so với cùng kỳ năm trước; 

Ước thực hiện hết tháng 9/2021, tổng diện tích cây trồng trên địa bàn là 28.370 ha, 

đạt 98,66% kế hoạch năm và bằng 113,48% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, 

Nhân dân tiếp tục xuống giống trồng mới, chăm sóc và thu hoạch cây trồng theo kế 

hoạch sản xuất nông vụ; giảm bỏ một phần diện tích những cây trồng có giá trị 

kinh tế không cao, thổ nhưỡng không phù hợp (cây sắn giảm 598 ha, cây ngô giảm 

20 ha so với kế hoạch), hoặc không phù hợp thổ nhưỡng địa phương. Tập trung 

chăm sóc, khai thác các cây trồng chính, phù hợp như: Cây cao su, tiếp tục tăng 

diện tích vườn cao su khai thác mủ (tăng thêm là 5.758,88 ha), nâng diện tích được 

khai thác mủ là 18.310,15 ha (đạt 65,33% tổng diện tích vườn cây), sản lượng khai 

thác mủ bình quân cao su tăng so với cùng kỳ, do độ tuổi năm khai thác tăng lên. 

Đến tháng 8/2021 một số loại cây trồng chủ yếu tại địa phương tiếp tục tăng diện 

tích gieo trồng: Cây lúa 194,8 ha, tăng 15,26% so với cùng kỳ; Cây sắn 1.363 ha, 

tăng 4,76% so với cũng kỳ; Cây cà phê 104 ha, tăng 19,54% so với cũng kỳ; Cây 

ăn quả 200,40 ha, tăng 214,56% so với cũng kỳ; Cây dược liệu 03 ha, tăng 96% so 

với cùng kỳ (cây nghệ, sả, đinh lăng, sâm cau xuống giống muộn, hiện nay mới đạt 

26,08% kế hoạch). 
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- Về chăn nuôi: Đến tháng 8/2021, tổng đàn gia súc là 4.478 con(1), đạt 

60,76% kế hoạch năm và bằng 139,41% so với cùng kỳ; đàn gia cầm là 33.730 

con, đạt 88,76% kế hoạch và bằng 99,64% cùng kỳ. Ước thực hiện đến hết tháng 

9/2021, tổng đàn gia súc 5.023 con, đạt 68,15% kế hoạch, tăng 61,41% so với cùng 

kỳ; đàn gia cầm là 35.400 con, đạt 93,16% kế hoạch và bằng 106,14%  cùng kỳ. 

Mặc dù có một số khó khăn do tình hình dịch bệnh trên gia súc và giá cả thức ăn 

chăn nuôi tăng cao, tuy nhiên người dân vẫn duy trì ổn định chăn nuôi đàn gia súc, 

gia cầm theo kế hoạch. 

- Về thủy sản: Đến tháng 8/2021, tổng diện tích ao nuôi thủy sản 27,8 ha; tổng 

số lồng nuôi thủy sản 71 lồng. Sản lượng thủy sản đạt 65,7 tấn, đạt 20% kế hoạch 

và bằng 48,5% cùng kỳ, nguyên nhân giảm sản lượng khai thác do thời vụ chăn 

nuôi, thời điểm thu hoạch của năm 2021 khác nhau, tình hình dịch bệnh Covid-19 

diễn biến phức tạp, sản lượng xuất bán đạt thấp. Ước thực hiện đến hết tháng 

9/2021, tổng diện tích ao nuôi thủy sản 28,5 ha, đạt 91,93% kế hoạch, bằng 

98,27% so với cùng kỳ; tổng số lồng nuôi thủy sản 82 lồng, đạt 82% kế hoạch, 

tăng 28,12% so với cùng kỳ. Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Sê San 4 được 

người dân và doanh nghiệp quan tâm đầu tư, hiện nay Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Duy Tân đang triển khai nuôi thử nghiệm nuôi cá lồng để đánh giá hiệu quả 

trước khi lập dự án đầu tư quy mô lớn. 

Tư đầu năm đến nay, xảy ra 01 đợt mưa bão, giông lốc đã gây thiệt hại đến 

các hộ chăn nuôi thủy sản, số diện tích ao nuôi giảm 0,2 ha, số lượng lồng nuôi 

thủy sản giảm 03 lồng(2), Ban chỉ đạo phòng chống thiên tại huyện đã tiến hành 

kiểm tra, đánh giá thiệt hại và đề xuất hỗ trợ các hộ chăn nuôi theo quy định. 

 - Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: Đến tháng 8/2021, trên địa 

bàn huyện xuất hiện 02 ổ dịch bệnh viêm da nổi cục trên bò (07 con)(3) và tái phát 

sinh 04 ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn (57 con)(4). Cơ quan chức năng và 

chính quyền địa phương đã hướng dẫn các hộ dân chăm sóc, điều trị đối với bò 

mắc bệnh và tiến hành tiêu hủy lợn bị bệnh theo quy định không để lây lan kết hợp 

tiêm phòng Vắc xin viêm da nổi cục đạt tỷ lệ 99% kế hoạch(5). Trên địa bàn cơ bản 

không phát sinh dịch bệnh trên cây trồng. 

- Về lâm nghiệp: Công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá 

rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng được tăng 

cường, qua đó ý thức về bảo vệ rừng đối với người dân được nâng lên. Các ngành 

chức năng phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, 

ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp. Từ đầu năm đến 

nay, phát hiện 08 vụ vi phạm với khối lượng 8,056 m3 gỗ tròn, xẻ các loại(6), các vụ 

vi phạm đã được lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Huyện đã 

                                                
(1) Trâu 30 con, bò 2.242 con, lợn 1.345 con, dê 750 con, hươu 111 con. 
(2) Mưa lớn ngày 24/7/2021 làm thiệt hại 0,2 ha ao cá; gió lốc ngày 20/8/2021 gây ra thiệt hại 03 lồng cá. 
(3) Thôn 3, xã Ia Dom; thôn 2, xã Ia Đal. Trong đó tiêu hủy 02 con. 
(4) Xã Ia Dom mắc 17 con (thôn 2, thôn 3), xã Ia Tơi 07 con (thôn 1). 
(5) Tổng số liều tiêm vắc xin theo kế hoạch: 2.273/2.300 liều (hao hụt 27 liều: Ia Đal 12 liều, Ia Tơi 15 liều.  
(6) So với cùng kỳ năm 2020 giảm 25 vụ, giảm 75,75 % về số vụ; khối lượng gỗ giảm 74,029 m3 gỗ tròn, xẻ các 

loại, giảm 90,02 % số lượng gỗ thiệt hại. 
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tích cực triển khai Dự án trồng rừng sản xuất tập trung 200 ha(7) và trồng 40.000 

cây phân tán(8), cơ bản kịp thời vụ và tiến độ năm 2021, đến nay đã hoàn thành 

trồng 40.000 cây phân tán và trồng được hơn 100 ha rừng sản xuất tập trung, dự 

kiến trong tháng 9/2021 hoàn thành 100% chỉ tiêu trồng rừng theo kế hoạch. Ngoài 

ra, huyện đã triển khai đồng loạt trồng cây lâm nghiệp, hưởng ứng ngày Ngày môi 

trường thế giới 05/6 theo kế hoạch đã trồng hơn 5.000 cây. 

b) Công nghiệp - xây dựng: 

 - Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng: Trong 9 tháng đầu năm 2021 (tính 

đến hết tháng 6/2021) là 420,37 tỷ đồng (đạt 51,49% so với kế hoạch và đạt 

100,79% so với cùng kỳ). Trong đó, về công nghiệp: Đạt 214,05 tỷ đồng (đạt 

51,01% kế hoạch và đạt 106,07% so với cùng kỳ). Trên địa bàn huyện có 02 doanh 

nghiệp(9) và 30 cơ sở kinh doanh(10). 

Hoạt động sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định, mặt dù chịu ảnh hưởng 

chung do tình hình dịch bệnh Covid-19, các nhà máy sản xuất trên địa bàn hoạt 

động theo kế hoạch, đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đề ra. Trong đó, một số ngành 

chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất công nghiệp tại địa phương như: Nhà máy thủy 

điện Sê San (3A, 4 và 4A), nhà máy điện năng lượng mặt trời, nhà chế biến mủ cao 

su, nhà máy chế biến tinh bộ sắn. 

 - Về quy hoạch, xây dựng: Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây 

dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình xây dựng được chỉ 

đạo sâu sát. Thường xuyên rà soát, đề xuất điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, dự 

án phát triển quỹ đất thu hút đầu tư theo hướng đồng bộ, phù hợp với kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2021-2025(11). Đề nghị cho lập Đồ án 

quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư phía Đông Trung tâm huyện Ia 

H’Drai(12); Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, lập hồ sơ, thủ 

tục thực hiện cắm mốc phân lô đất ở các Đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn 

huyện. Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện 

tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đã thành lập 01 Đoàn công tác liên 

ngành kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, 

hành lang an toàn giao thông, quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn 

huyện. 

- Về giao thông vận tải: Trật tự an toàn giao thông các dịp ngày lễ, tết được 

đảm bảo; Đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 trên các 

phương tiện vận tải đi, đến địa bàn huyện theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban 

                                                
(7) Xã Ia Tơi 17 ha; xã Ia Dom 144,1 ha; xã Ia Đal 38,86 ha. 
(8) Xã Ia Dom và xã Ia Tơi mỗi xã 13.000 cây, xã Ia Đal 14.000 cây. 
(9) Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty cổ phần cao su Sa Thầy, công suất 4.000 tấn/năm; Nhà máy chế 

biến tinh bột sắn của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển nông nghiệp Ia H’Drai, công suất 30.000 tấn/năm. 
(10) Khai thác cát, đá: 02 cơ sở; cơ khí 05 cơ sở; mộc dân dụng 22 cơ sở (tuy nhiên hiện đã dừng hoạt động); sản 

xuất nước đá 01 cơ sở. 
(11) Rà soát diện tích đất xây dựng và đề xuất dự kiến quy hoạch tại vị trí mở rộng điểm dân cư số 45; điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C; Đề 

nghị cho chủ trương vị trí đấu nối Bến xe và cửa hàng xăng dầu huyện Ia H’Drai; Điều chỉnh cục bộ Đồ án quy 

hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu công cộng - dịch vụ huyện, lô đất Trung tâm thương mại (chợ) 
(12) Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương lập Quy hoạch chi tiết tại Công văn số 2982/UBND-

HTKT ngày 23/8/2021. 
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nhân dân tỉnh theo từng thời điểm phù hợp với tình hình phòng chống Covid-19. 

Trong đó, từ ngày 13/7/2021 tạm dừng tuyến xe buýt vận tải hành khách từ huyện 

Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đi thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (và ngược lại); tạm 

dừng hoạt động vận tải hành khách đến từ các địa bàn, các tỉnh có dịch Covid-19; 

tiếp tục duy trì tuyến xe vận tải hành khách Kon Tum - Ia H’Dai và yêu cầu thực 

hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19; các phương tiện vận tải 

hàng hóa khi vào địa bàn huyện phải tập kết hàng hóa tại các địa điểm tập trung và 

trung chuyển hàng hóa theo quy định. 

c) Thương mại, dịch vụ:  

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn 

huyện trong 9 tháng đầu năm 2021 (tính đến hết tháng 6/2021) ước đạt 123,46 tỷ 

đồng, đạt 55,0% kế hoạch. Hệ thống thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện cơ 

bản được phân bố hợp lý, được hình thành và phát triển theo các cụm dân cư, khu 

vực trung tâm các xã và khu trung tâm hành chính huyện đã đáp ứng nhu cầu mua 

sắm, tiêu dùng của Nhân dân. Trong điều kiện giãn cách xã hội do dịch bệnh 

Covid-19 hoạt động thông thương hàng hóa trên địa bàn huyện cơ bản diễn ra bình 

thường, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa và đầu cơ nâng giá, các mặt 

hàng tiêu dùng thiết yếu luôn đảm bảo đủ số lượng, không phát hiện hàng giả, hàng 

nhái. Tuy nhiên, một số ngành hoạt động kinh doanh dịch vụ bị ảnh hưởng do tình 

hình dịch bệnh Covid-19, các ngành giao thông vận tải, dịch vụ lưu trú, giải trí và 

ăn uống chịu tác động mạnh, doanh thu sụt giảm. 

  d) Thu, chi ngân sách: 

- Thu ngân sách: Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đến 31/8/2021 

37.939,785 triệu đồng, đạt 97% dự toán tỉnh giao, bằng 53% dự toán huyện 

giao(13); Ước thực hiện đến tháng 9/2021 là 40.939 triệu đồng đạt 104% dự toán 

tỉnh giao, bằng 57% dự toán huyện giao(14), đạt 59,16% so với cùng kỳ. 

Công tác thu hồi nợ được triển khai tích cực bằng nhiều biện pháp, tính đến 

tháng 08/2021 tổng số tiền nợ thuế là 45 triệu đồng; trong đó, nợ có khả năng thu 

là 45 triệu đồng (đạt 100%), đã xử lý khoanh nợ và xóa tiền chậm nộp theo Nghị 

quyết số 94/2019/QH14 là 4,1 triệu đồng. Từ nay đến hết năm 2021, Chi cục Thuế 

huyện tiếp tục triển khai các biện pháp thu nợ để đạt chỉ tiêu dự toán tỉnh giao là 

14.600 triệu đồng và phấn đấu đạt dự toán huyện giao là 46.961 triệu đồng. 

- Chi ngân sách: Chi ngân sách tính đến ngày 31/8/2021 là 71.675,423 triệu 

đồng, đạt 51% dự toán huyện giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 18.353,124 

triệu đồng, đạt 36% dự toán huyện giao (bao gồm vốn chi tạm ứng năm 2020 

chuyển sang(15)); chi thường xuyên là 53.322,299 triệu đồng, đạt 61% dự toán 

huyện giao. Ước thực hiện tháng 9/2021 là 82,8 tỷ đồng đạt 59% dự toán huyện 

giao. 

 e) Hoạt động tín dụng: 

                                                
(13) Năm 2021: UBND tỉnh giao 39.280,0 tr.đ, HĐND huyện giao 71.641,0 tr.đ; Trong đó: tỉnh giao Cục Thuế 

thu 24.680 tr.đ; Chi cục Thuế huyện thu 14.600 tr.đ (Huyện giao Chi cục Thuế huyện thu 46.961 tr.đ).  
(14) Năm 2021: UBND tỉnh giao 39.280,0 tr.đ, HĐND huyện giao 71.641,0 tr.đ; Trong đó: tỉnh giao Cục Thuế 

thu 24.680 tr.đ; Chi cục Thuế huyện thu 14.600 tr.đ (Huyện giao Chi cục Thuế huyện thu 46.961 tr.đ).  
(15) Vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 4.987 tr.đ.  
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Tổng nguồn vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện là 133.128 triệu 

đồng, tăng 13.968 triệu đồng (+11,71%) so với năm 2020, đạt 98,43% kế hoạch(16). 

Doanh số cho vay trong 08 tháng đầu năm 31.332 triệu đồng, với 721 lượt khách 

hàng. Tính đến nay, doanh số thu nợ 18.818 triệu đồng. Thu lãi đạt 100%. Tổng dư 

nợ đạt 133.101 triệu đồng, tăng 13.968 triệu đồng (+11,72%) so với năm 2020, đạt 

98,56% kế hoạch dư nợ được giao, không có nợ quá hạn và nợ khoanh, lãi tồn 9,98 

triệu đồng. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được thực hiện đảm bảo 

chỉ tiêu kế hoạch, đúng đối tượng và kịp thời, đã cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn vay 

hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần ngăn chặn, 

đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn. 

g) Đầu tư phát triển: 

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được địa phương giao 50.474 

triệu đồng(17) (Trong đó: Đã phân bổ 44.164 triệu đồng; chưa phân bổ 6.310 triệu 

đồng(18)). Đến ngày 31/8/2021, đã giải ngân 18.040 triệu đồng (bao gồm vốn chi 

tạm ứng năm 2020 chuyển sang(19)), đạt 35,7% so với kế hoạch nguồn vốn địa 

phương giao. Ước thực hiện đến hết tháng 9/2021 số vốn giải ngân là 30.284 triệu 

đồng, đạt 60% kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2021, huyện hoàn thành giải ngân 

khoảng 50.445 triệu đồng, đạt 99,94% so với kế hoạch vốn nguồn địa phương giao. 

- Nguồn vốn đầu tư công đã được phân bổ tập trung vào các dự án mang tính 

cấp bách, các công trình dự án đầu tư trọng điểm, phù hợp với kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Huyện đã chỉ đạo quyết liệt các 

chủ đầu tư, Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện đôn đốc các đơn vị thi công 

đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, tăng nhanh khối lượng thực hiện để đủ điều 

kiện giải ngân vốn, đẩy nhanh thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và khẩn 

trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán khi có khối lượng nghiệm thu(20). Trên địa bàn 

huyện chưa phát sinh nợ đọng vốn xây dựng cơ bản. 

h) Thu hút đầu tư, phát triển Hợp tác xã, đăng ký kinh doanh: 

- Công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành 

chính và cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư vào địa bàn huyện được tăng 

cường(21). Theo đó, các thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ hơn, giảm thời 

                                                
(16) Trong đó:  

- Nguồn vốn cân đối từ Trung ương chuyển về: 110.966 triệu đồng.  

-  Nguồn vốn huy động tại địa phương được TW cấp bù lãi suất: 15.974 triệu đồng, tăng 3.274 triệu đồng so với 

năm 2020.  

- Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đạt 6.188/6.338 triệu đồng, đạt 97% kế hoạch. Trong đó, nguồn 

vốn nhận uỷ thác từ Ngân sách tỉnh với số tiền 3.660/3.81 triệu đồng đạt 97% kế hoạch (NHCSXH tỉnh chuyển lên 

cho vay); nguồn vốn nhận ủy thác từ Ngân sách huyện với số tiền 2.528/2.528 triệu đồng đạt 100% kế hoạch. 
(17) Trong đó: Kế hoạch 2021 là 21.652 tr.đ; năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 28.823 tr.đ.  
(18) Đang đề nghị UBND tỉnh và Sở Kế hoạch đầu tư bổ sung danh mục dự án cấp bách (Trường Tiểu học - THCS 

Nguyễn Du, xã Ia Dom huyện Ia H’Drai (Phòng học, phòng bộ môn, thư viện, thiết bị)) .  
(19) Vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 4.987 tr.đ.  
(20) Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về dự kiến giải ngân và cam kết giải 

ngân từng tháng cho từng dự án trên địa bàn huyện. 
(21) Công văn số 832/UBND-TH ngày 11/6/2021 về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu 

tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Kế hoạch số 140/KH-

UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động 

đến năm 2030 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện về triển khai thực 
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gian và chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính. Tạo môi trường đầu tư 

thông thoáng và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đến khảo sát, lập 

dự án đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 16 dự án đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2021-2025(22), trong đó: 

Về nông, lâm nghiệp có 7/10 dự án đang tiến hành khảo sát đầu tư, 01/10 dự án đã 

được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, 02/10 dự án chưa có nhà đầu tư. Về công 

nghiệp có 03/05 dự án đã thực hiện khảo sát đầu tư, 02/5 dự án chưa có nhà đầu tư; 

Về thương mại, dịch vụ có 01 dự án đã tiến hành đầu tư. Hiện nay, huyện tiếp tục 

đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung thêm 01 dự án thu hút đầu tư lĩnh 

vực nông nghiệp. 

- Về đăng ký kinh doanh: Đến nay, trên địa bàn huyện có 228 hộ gia đình, cá 

nhân đăng ký hoạt động kinh doanh thuộc các ngành nghề khác nhau(23). 

- Trên địa bàn huyện có 14 Hợp tác xã (gồm 141 thành viên) đang hoạt động 

với tổng số vốn đăng ký kinh doanh 92,505 tỷ đồng; chủ yếu sản xuất kinh doanh 

chủ trên lĩnh vực nông nghiệp (14/14 đơn vị), thương mại dịch vụ (6/14 đơn vị), 

xây dựng (01/14 đơn vị). Hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị HTX trong 

lĩnh vực nông, lâm nghiệp trong thời gian đầu mới thành lập chủ yếu tạo dựng mô 

hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, phần lớn chưa phát sinh doanh thu, chưa có sản 

phẩm đầu ra ổn định, chưa đóng nhiều cho ngân sách địa phương, tính đến tháng 

8/2021 chỉ có 01/14 hợp tác xã có phát sinh doanh thu, có lợi nhuận và đóng 

thuế(24). Ngoài ra, trên địa bàn huyện 04 Tổ hợp tác, quy mô sản xuất tương đối 

nhỏ, lĩnh vực hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản phẩm đầu ra chưa lớn, 

bước đầu đã tăng cường sự hợp tác các hộ sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế 

hộ gia đình. 

Thực hiện Kết luận số 47-KL/TU ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai; huyện đã chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn(25) phối hợp, đánh giá chặt chẽ hồ sơ đề nghị thành lập hợp tác xã 

trong lĩnh vực nông nghiệp trước khi cấp phép thành lập, tránh việc phát triển tràn 

lan không hiệu quả, hình thức, chạy theo số lượng, trong năm 2021 đã thành lập 

mới 01 hợp tác xã nông nghiệp chăn nuôi hươu và trồng trọt (trong đó sản phẩm 

chủ yếu là nuôi hươu lấy nhung). Phòng Tài chính - Kế hoạch đã rà soát, kiểm tra 

hồ sơ đăng ký kinh doanh, tổ chức và hoạt động các hợp tác xã, cắt giảm những 

ngành nghề thực tế không hoạt động, điều chỉnh vốn đăng ký kinh doanh tăng lên 

42.800 triệu đồng. 

                                                                                                                                                       
hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số 

Cải cách hành chính (PAR INDEX) huyện Ia H’Drai năm 2021 và các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, 

hạn chế của kết quả Chỉ số PAPI, PAR INDEX năm 2020; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND 

huyện về đẩy mạnh đầu tư phát triển cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 32/KH-

UBND ngày 03/3/2021 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn huyện... 
(22) Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư 

vào địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 
(23) Từ đầu năm đến nay, phòng chuyên môn đã cấp mới Giấy phép đăng ký kinh doanh cho 05 hộ, điều chỉnh, 

cấp lại Giấy phép đăng ký kinh doanh cho 03 hộ.  
(24) Hợp tác xã Nông nghiệp và xây dựng Suối Cát doanh thu 06 tháng đầu năm 2021 là 719 triệu đồng. 
(25) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch. 
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1.3. Xây dựng nông thôn mới; bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư; phòng, 

chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

a) Xây dựng nông thôn mới: 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo triển 

khai mạnh mẽ, với quyết tâm cao của các cấp, các ngành, công tác chỉ đạo, kiểm 

tra được thực hiện thường xuyên(26). Đến nay, huyện đạt chuẩn 05 tiêu chí(27), chưa 

có xã và thôn đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên một xã 

là 13,3 tiêu chí(28); số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên một thôn là 12,9 tiêu chí(29). 

Ước thực hiện cuối năm 2021, huyện đạt chuẩn 06 tiêu chí (thêm tiêu chí số 7: Môi 

trường - tăng 01 tiêu chí so với năm 2020); số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên 

một xã là 17 tiêu chí, trong đó: Xã Ia Dom đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn 

thêm 06 tiêu chí so với năm 2020(30); xã Ia Đal đạt chuẩn 16 tiêu chí, đạt chuẩn 

thêm 03 tiêu chí so với năm 2020(31); xã Ia Tơi đạt chuẩn 16 tiêu chí, đạt chuẩn 

thêm 02 tiêu chí so với năm 2020(32); toàn huyện có 13 thôn(33) hoàn thành xây 

dựng nông thôn mới. 

b) Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư. 

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã bố trí được 553 hộ/1001 khẩu, trong đó: 

tại các Điểm dân cư công nhân, các doanh nghiệp đã bố trí được 546 hộ/981 khẩu 

vào các điểm dân cư công nhân(34); tại các điểm dân cư dịch vụ huyện đã bố trí 07 

                                                
(26) Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện: Kế hoạch thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

năm 2021; Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021, Kế hoạch đào tạo nghề nông 

nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện; Kế hoạch tập trung nguồn lực thực hiện 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025, điều chỉnh kế hoạch thực hiện huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện xã Ia Dom đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2021; Kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đăng ký 17 ý tưởng, sản phẩm 

có sẵn tham gia Chương trình OCOP 2021. 
(27) Huyện đạt chuẩn 05 tiêu chí: 3 - thủy lợi; 4 - Điện, 6 - sản xuất, 8 - An ninh, trật tự xã hội, 9 - Chỉ đạo xây 

dựng nông thôn mới. 
(28)  Xã Ia Dom, xã Ia Đal đạt chuẩn 13 tiêu chí: 1- Quy hoạch, 3-Thủy lợi, 4-Điện, 6- Cơ sở vật chất văn hóa, 7- 

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 8 -Thông tin và Truyền thông, 12 - Lao động có việc làm, 13 - Tổ chức sản 

xuất, 14 - Giáo dục và đào tạo, 15 -Y tế, 16 -Văn hóa, 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, 19 -Quốc phòng 

và An ninh. Xã Ia Tơi đạt chuẩn 14 tiêu chí: 1- Quy hoạch, 3- Thủy lợi, 4- Điện, 6- Cơ sở vật chất văn hóa, 7- Cơ sở 

hạ tầng thương mại nông thôn, 8-Thông tin và Truyền thông, 9-Nhà ở dân cư, 12- Lao động có việc làm, 13- Tổ 

chức sản xuất, 14- Giáo dục và đào tạo, 15-Y tế, 16- Văn hóa, 18- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, 19- Quốc 

phòng và An ninh. 
(29) Cụ thể: Có 09 thôn đạt chuẩn 14/16 tiêu chí, Gồm: Thôn 2, Thôn 4 (xã Ia Dom), Thôn 3, Thôn 4, Thôn 6, 

Thôn Chư Hem (xã Ia Đal), Thôn 1, Thôn 7, Thôn 8 (xã Ia Tơi); có 03 thôn đạt chuẩn 13 tiêu chí gồm: Gồm: Thôn 

7, Thôn 8 và Thôn Ia Đal (xã Ia Đal); có 05 thôn đạt chuẩn 12/16 tiêu chí gồm: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 5, Thôn Ia 

Der (xã Ia Đal), Thôn 9 (xã Ia Tơi);có 04 thôn đạt chuẩn 11/16 tiêu chí gồm: Gồm: Thôn 1, Thôn 3, Thôn Ia Muung 

(xã Ia Dom), Thôn Ia Dơr (xã Ia Tơi). 
(30) Gồm các tiêu chí: Số 2-Giao thông, số 5-Trường học, số 9-Nhà ở dân cư, số 10-Thu nhập, số 11-hộ nghèo, số 

17-Môi trường và an toàn thực phẩm. 
(31) Gồm các tiêu chí: Tiêu chí số 4-Điện, số 10-Thu nhập, số 17- Môi trường và an toàn thực phẩm. 
(32) Gồm các tiêu chí: Tiêu chí số 10-Thu nhập, số 17- Môi trường và an toàn thực phẩm 
(33) Gồm: các Thôn trên địa bàn xã Ia Dom, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 6, Thôn 8, Thôn Chư Hem xã Ia Đal, Thôn 1, 

Thôn 7, Thôn 8 xã Ia Tơi. 
(34) Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi bố trí 09 hộ/25 khẩu tại Điểm dân 

cư số 7 xã Ia Đal; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy bố trí sắp xếp 02 hộ/06 khẩu tại Điểm dân cư 64; 

tổ chức giãn dân nội vùng 17 hộ/26 khẩu từ xã Ia Dom đến Điểm dân cư 64. 
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hộ/20 khẩu. Dự kiến trong 04 tháng cuối năm huyện tiếp tục bố trí thêm 49 hộ vào 

Điểm dân cư số 64, để đảm bảo chỉ tiêu di dân 100 hộ theo kế hoạch. 

c) Công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu: Các cấp, các ngành trên địa bàn huyện luôn quan tâm đến công tác 

phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thiệt hại đến người và tài sản cho Nhân dân. 

Tuy nhiên, mùa mưa năm 2021 có xảy ra một số giông lốc, sét gây thiệt hại tài sản 

của cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân(35), huyện đã chỉ đạo các xã, các ngành 

khẩn trương khắc phục, đảm bảo giao thông, hệ thống lưới điện để Nhân dân và 

các doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục ổn định sản xuất.  

Trong những tháng cuối năm 2021, dự báo tình hình mưa, bão có xu hướng 

nhiều hơn năm trước, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện đã chỉ đạo các 

ngành và các xã thường xuyên theo dõi, kịp thời ứng phó, khắc phục khẩn cấp khi 

có thiên tai xảy ra, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại, đặc biệt về con người. 

1.4. Quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường 

- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản môi trường 

đảm bảo quy định; việc kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các 

cơ sở sản xuất trên địa bàn tiếp tục được tăng cường.  

- Đã kiểm tra, theo dõi đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính phục vụ 

công tác thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất tại các điểm dân cư theo 

quy hoạch. Chỉ đạo các xã tập trung rà soát diện tích đất chồng lấn đã trồng cây 

cao su của các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn, tiến hành họp bàn giao diện 

tích đất rừng các xã đang quản lý cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai 

quản lý. Đã rà soát, kiểm tra để tháo gỡ vướng mắc các dự án của Tập đoàn TH; rà 

soát diện tích đất dự kiến thực hiện dự án của Công ty TNHH MTV ĐTPT nông 

nghiệp Ia H’Drai; đề nghị thu hồi, chuyển mục đích đất của Công ty TNHH MTV 

ChưMomRay cho Công ty cổ phần Thái Dương Bảo thuê đất thực hiện dự án nông 

nghiệp công nghệ cao; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xem xét, bổ sung quy hoạch vùng nghiên cứu, phát triển giống cây trồng 

nông - lâm nghiệp chất lượng cao Miền trung - Tây Nguyên tại huyện Ia H’Drai; 

Giới thiệu vị trí, diện tích đất để thực hiện Dự án trang trại chăn nuôi Duyên Thịnh 

Phát cho Công ty TNHH Nông trại Duyên Thinh Phát. Lập hồ sơ trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện; đăng ký danh mục 

định giá đất cụ thể năm 2021. Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính phục 

vụ công tác thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất tại các điểm dân cư 

cho Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai quản lý, sử dụng theo Quy hoạch. Ngoài ra, 

đã rà soát, khảo sát vị trí đất bán ngập lòng hồ thủy điện Sê San để nghiên cứu, xây 

                                                
(35) Ngày 14/5/2021 xảy ra giông lốc làm gãy 2.066 cây cao su (ước thiệt hại 677 triệu đồng), tốc mái 06 căn nhà 

(có 02 căn bị thiệt hại nặng, ước thiệt hại khoảng 25 triệu); ngã- đổ 03 cột điện, hư hỏng một số vật tư (sứ) và làm 

nghiêng một số trụ điện dọc quốc lộ 14C dẫn đến mất điện toàn huyện (từ ngày 14 đến ngày 16/5); Ngày 08/7/2021, 

trên địa bàn huyện mưa lớn và giông sét đã làm hư hỏng một số thiết bị truyền thanh của Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao - Du lịch và Truyền thông huyện. Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện đã kiểm tra, đánh giá thiệt hại và đề 

xuất Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai cấp tỉnh có biện pháp hỗ trợ khắc phục. Ngày 

24/7/2021, mưa lớn kèm theo gió lốc làm tốc 01 mái nhà của người dân; gãy 02 cổng chào (01 cổng chào tại Nhà 

văn hóa Thôn 7 xã Ia Tơi và 01 cổng chào tại thôn Chư Hem xã Ia Đal); thiệt hại 2,2 ha lúa nước; 0,2 ha ao cá trên 

địa bàn xã Ia Đal. 
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dựng dự án trồng cây Dừa mục đích phát triển vùng du lịch trong tương lai. Triển 

khai thực hiện đấu giá đất đối với các lô đất theo kế hoạch năm 2021. 

- Về bồi thường giải phóng mặt bằng: Cơ quan chuyên môn đang thực hiện 

07 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây 

dựng công trình đối với các dự án đầu tư liên quan đến việc đền bù(36). 

- Tập trung chỉnh trang môi trường đô thị khu Trung tâm hành chính huyện; 

tăng cường vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp, 

văn minh. Tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom 

chất thải rắn, làm chuồng trại chăn nuôi, nhà tiêu hợp vệ sinh...; tổ chức trồng cây 

hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6(37). 

2. Văn hóa - xã hội 

2.1. Lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo 

- Các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, 

thực hiện đầy đủ, kịp thời. Từ đầu năm đến nay đã chi trả cho đối tượng bảo trợ xã 

hội với tổng số tiền 292,860 triệu đồng, chi trả chế độ người có công với cách 

mạng số tiền 138,158 triệu đồng; tiền điều dưỡng đối với người có công với cách 

mạng số tiền 2,220 triệu đồng; cấp 02 đợt gạo cứu đói giáp hạt cho Nhân dân tổng 

số 17,835 tấn gạo; tặng quà cho 10 người cao tuổi dịp Tết Nguyên đán số tiền 3,95 

triệu đồng... Đã thường xuyên rà soát đối tượng bảo trợ xã hội ngoài đối tượng 

theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho 10 đối 

tượng người cao tuổi. Tổ chức "Ngày hội bánh chưng xanh" tại 23 điểm, cấp phát 

bánh chưng xanh cho 2.319 hộ. Ngoài ra, xây dựng triển khai Kế hoạch hỗ trợ 

người lao động và người lao động gặp khó khăn  do đại dịch Covid-19 theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. 

- Các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện được triển khai đầy đủ và kịp 

thời(38), đã ban hành văn bản triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn huyện Ia H’Drai. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 41 người có uy tín trên địa 

bàn nhân dịp Tết Nguyên đán trị giá 20,5 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 26 

                                                
(36) 02 phương án (Xây dựng lưới điện thôn Chư Hem, xã Ia Đal thuộc Tiểu dự án 2- Cấp điện nông thôn từ lưới 

điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020 -EU tài trợ thuộc Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc 

gia tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2014-2020); Hồ chứa nước số 2 Trung tâm hành chính huyện) thực hiện tính toán chi 

phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại Điều 3 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014. Trình gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường hồ sơ thẩm định, phê duyệt 04 phương án (Thi công xây dựng lưới điện (thôn 1; thôn 2; thôn 

Ia Muung, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai) thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Kon Tum sử 

dụng vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 - 2020; Xây dựng lắp lưới điện (thôn 9, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai) 

thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2014 - 2020; Công trình thủy lợi Hồ 

chứa nước xã IV (Thôn 1, thôn 2, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai); Đường giao thông từ cầu Drai đến đường tuần tra 

biên giới tại khu vực Hồ Le (Km6+475,67 -Km7+315)) đã kiểm đếm tài sản trên đất, đang lập phương án (cập giá 

theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá đơn giá các loại cây 

trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021);  01 phương án đang lâp thủ tục trình phê duyệt kế hoạch thu hồi đất. 
(37) Với hơn 5.770 cây các loại như: Trắc, hương, sao….. 
(38) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (Đề án 498) trên địa bàn huyện Ia H’Drai giai đoạn II (2021-

2025); Kế hoạch đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, gắn với chống tái nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 

Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả 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.  
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người đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết của người đồng bào dân tộc thiểu số 

trị giá 13 triệu đồng.  

- Đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội 

bền vững trên địa bàn huyện năm 2021 và lập kế hoạch giảm nghèo năm 2021, ước 

thực hiện đến cuối năm 2021 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống 20% (Trong 

đó: Xã Ia Dom giảm khoảng 26,42%; xã Ia Tơi giảm khoảng 17,9%; xã Ia Đal 

giảm khoảng 16,94%). 

2.2. Giáo dục và Đào tạo,  Y tế và khoa học công nghệ 

a) Giáo dục và đào tạo: 

- Tỷ lệ học sinh ra lớp ngày càng tăng, chất lượng giáo dục có sự chuyển 

biến tích cực, năm học 2020-2021, tổng số học sinh các bậc học là 3.013 học sinh, 

đạt 100% so với kế hoạch, tăng 3,33% so với cùng kỳ(39); Tỷ lệ học sinh đi học 

đúng độ tuổi các bậc học đạt 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo 

dục các bậc học đạt 100%; Toàn huyện có 08 trường học (gồm 04 Trường mầm 

non/65 lớp/1030 em; 03 Trường Tiểu học - Trung học cơ sở với 55 lớp cấp tiểu 

học/1.173 HS, 20 lớp cấp trung học cơ sở/608 HS; 01 trường PTHT (thuộc tỉnh)/6 

lớp/202 HS). 

- Quy mô trường, lớp học, trang thiết bị đồ dùng dạy và học đã được tăng 

cường đầu tư cơ bản đảm bảo nhu cầu giáo dục đào tạo(40). Chất lượng đội ngũ cán 

bộ quản lý và giáo viên từng bước được nâng lên; đã chú trọng đổi mới phương 

pháp giảng dạy, công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đi vào nề 

nếp, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao; mặc dù còn gặp một số khó 

khăn chung do tình hình dịch bệnh Covid-19, trong năm học có một số thời điểm 

không tổ chức học tập trung. Tuy nhiên, nội dung chương trình các cấp học, bậc 

học được triển khai đầy đủ và hoàn thành đúng chương trình, kế hoạch đào tạo 

năm học 2020-2021. 

- Công tác khai giảng năm học 2021-2022 được tổ chức linh hoạt, phù hợp 

với điều kiện địa phương và tình tình hình phòng chống Covid-19, thực hiện theo 

đúng chỉ đạo của cấp trên. Tổng số học sinh đầu năm học tại các trường thuộc 

huyện quản lý là 2.894 học sinh. Trong đó: Bậc Mầm non 04 trường/974 học sinh; 

Trường Tiểu học - Trung học cơ sở 03 trường/1.920 học sinh; để đảm bảo công tác 

phòng chống Covid-19 trong trường học, các lớp học được phân thành 200 

nhóm/155 lớp học để giảng dạy. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 01 Trường THPT 

dân tộc nội trú tỉnh số lượng 202 học sinh, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. 

Đến thời điểm hiện nay, công tác phân công giáo viên đứng lớp giảng dạy tại các 

điểm trường cơ bản đảm bảo, tỷ lệ học sinh đến lớp ở các bậc học đạt 100%. Mặc 

dù điều kiện còn khó khăn, tuy nhiên huyện đã chủ động bố trí đủ phòng học và 

                                                
(39) Số học sinh đi nhà trẻ, học mẫu giáo 1.030 em; bậc Tiểu học 1.173 học sinh; bậc Trung học cơ sở 608 học 

sinh; bậc Trung học phổ thông 202 học sinh (Phân hiệu Trường THPT DTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai). 
(40) Toàn huyện có 150 phòng học, phòng bộ môn, trong đó 50 phòng kiên cố, 81 phòng bán kiên cố, 19 phòng 

học nhờ mượn, tạm. Cụ thể: Bậc Mầm non có 65 phòng học (trong đó 54 phòng bán kiên cố, 11 phòng nhờ mượn, 

tạm); Bậc Tiểu học có 63 phòng học (trong đó 32 phòng kiên cố, 23 phòng  bán kiên cố, 8 phòng học nhờ mượn, 

tạm); Bậc THCS có 22 phòng học (trong đó 18 phòng kiên cố, 04 phòng bán kiên cố). Tỷ lệ phòng học/lớp đạt 1,07 

phòng học/lớp. 



11 

các trang thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, đảm bảo 01 phòng/01 lớp (hoặc 

nhóm). 

- Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm đầu tư, năm 

2021 Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Nguyễn Du được đầu tư xây dựng, nâng 

cấp để đảm bảo công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí nông thôn mới.  

b) Y tế: Ngành Y tế trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt công tác khám, chữa 

bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; đảm bảo nguồn nhân lực, trang 

thiết bị khám, chữa bệnh và công tác phân công trực khám, chữa bệnh; việc phòng 

ngừa và kiểm soát các dịch bệnh lây nhiễm được thực hiện có hiệu quả, chất lượng 

khám, chữa bệnh ngày càng nâng lên, đã chú trọng đến sự hài lòng của người bệnh, 

đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.  

- Về công tác phòng, chống dịch Covid-19: Đã triển khai thực hiện quyết 

liệt, có hiệu quả cao, chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của 

cấp trên và hướng dẫn của ngành y tế. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đã 

nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 trong cán bộ, công chức, viên chức 

và Nhân dân trên địa bàn, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đặc biệt 

địa bàn huyện có tuyến biên giới dài và địa bàn giáp ranh với tỉnh khác. Trên địa 

bàn huyện đã thành lập 26 Chốt, 02 Tổ kiểm soát dịch bệnh của xã và 54 Tổ công 

tác cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19 tại khu dân cư(41). Các xã, cơ quan 

chuyên môn thường xuyên giám sát tình hình biến động dân cư từ vùng có dịch 

vào địa bàn; Trung tâm Y tế huyện thành lập 10 Tổ truy vết với 30 nhân viên, đã 

điều tra các trường hợp có yếu tố dịch tể, tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 

bệnh Covid-19 theo quy định; tại các điểm nguy cơ và các địa bàn trọng điểm được 

ngành Y tế phun hóa chất khử trùng, phấn đấu không để xảy ra trường hợp mắc 

Covid-19 trong cộng đồng; đã thành lập 04 các khu cách ly, đảm bảo tiếp nhận 

cách ly cho 300 người. Tính đến, nay tổng số cách ly tại nhà là 210 người, đã giải 

cách ly 208 người; tổng số cách ly tập trung 85 người, đã giải cách ly 82 người, 

đang thực hiện cách ly tập trung 02 người. Công tác kiểm soát các quy định phòng, 

chống dịch được thực hiện thường xuyên, các trường hợp vi phạm được xử lý 

nghiêm theo quy định(42); Công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 được triển khai 

kịp thời, đúng đối tượng theo quy định Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ, tổng 

số người được tiêm chủng vắc xin là 1.121 người, trong đó có 983 người được tiêm 

02 mũi, còn lại 228 người mới tiêm được 01 mũi.  

- Công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống các bệnh 

truyền nhiễm được thực hiện thường xuyên(43). Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn 

huyện ghi nhận 19 ca tay chân miệng (Ia Đal 16 ca, Ia Dom 03 ca) đã được điều trị 
                                                

(41) 01 chốt tại cầu Sê San 4 kiểm soát người ra vào ngoài tỉnh; 23 chốt do lực lượng Bộ đội biên phòng kiểm 

saots khu vực đường biên giới (gồm 14 chốt cố định, 09 chốt cơ động); 02 Tổ kiểm soát dịch bệnh tại xã Ia Tơi 

(thôn Ia Dơr - đối diện Bến Làng Nú xã Ia Khai huyện Ia Grai và tại thôn 9 - Đối diện Bến làng Dom, xã Ia Khai, 

huyện Ia Grai); 54 tổ/154 thành viên Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Ia Tơi 19 tổ, Ia Đal 

20 tổ, Ia Dom 15 tổ). 
(42) Tính đến ngày 09/9 trên địa bàn huyện đã ra quyết định xử phạt 43  trường hợp với số tiền  51 triệu đồng. 
(43) Đã tổ chức sơ kết và triển khai kế hoạch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy. Ủy ban nhân dân các xã 

đã ký cam kết với Ủy ban nhân dân huyện và triển khai tại các hộ gia đình, tổ cộng đồng khu dân cư. Trong điều 

kiện bình thường, tổ chức dọn dẹp vệ sinh - diệt lăng quăng bọ gậy với tần suất 01 tuần/lần tại các thôn, khu dân cư. 
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khỏi; các bệnh truyền nhiễm như: thủy đậu, quai bị, sốt rét, sốt xuất huyết, lao, 

bạch hầu không ghi nhận ca mắc mới. 

- Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Chương trình tiêm 

chủng mở rộng và chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống bệnh bạch hầu được triển 

khai kịp thời. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được triển khai thường xuyên 

từ huyện đến cơ sở. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,64%, vượt 6% so với kế 

hoạch.  

2.3. Văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông 

- Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh 

được duy trì. Đến nay, trên địa bàn huyện có 2.353/2.625 hộ đăng ký xây dựng gia 

đình văn hóa, đạt tỷ lệ 90%; có 100% thôn đăng ký xây dựng thôn văn hóa (trong 

đó có 20/21 thôn được công nhận thôn văn hóa) và có hương ước, quy ước ở khu 

dân cư; 100% xã phù hợp với trẻ em; 12/45 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký 

xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa (đạt tỷ lệ 27%). Công tác phòng chống bạo lực 

gia đình, bình đẳng giới có nhiều chuyển biến tích cực. 

- Công tác tuyên truyền, cổ động được đẩy mạnh, với các hình thức phong 

phú. Trong đó, tập trung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết Đại hội Đảng 

các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thông điệp 5K của 

Bộ Y tế; Cuộc vận động của Tỉnh ủy "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng 

bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; Công tác 

phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết ở người vào mùa mưa, tình hình bệnh viêm 

da nổi cục ở trâu, bò, bệnh dịch tả lợn Châu Phi... 

- Trang thông tin điện tử huyện thường xuyên cập nhật các văn bản lãnh đạo, 

chỉ đạo, điều hành của đảng bộ, chính quyền huyện; đăng tải công khai thủ tục 

hành chính các cơ quan, đơn vị cấp huyện; kịp thời đưa tin, các bài viết phản ánh, 

thông tin về tình hình kinh tế - xa ̃hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. 

- Đài phát thanh huyện thực hiện tiếp, phát sóng truyền thanh kênh Đài Tiếng 

nói Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum và sản xuất chương 

trình phát thanh thời sự Trang địa phương huyện để cán bộ, công chức và người 

dân nắm bắt thông tin, thời sự của Trung ương, tỉnh và địa phương(44). 

3. Công tác nội vụ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo 

a) Công tác nội vụ: 

- Nhìn chung, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện luôn được 

quan tâm, triển khai tích cực(45); tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận 

                                                
(44) Tiếp, phát sóng truyền thanh Đài tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Kon Tum 02 

lượt/ngày (buổi sáng, buổi chiều); Chương trình phát thanh thời sự Trang địa phương huyện bằng tiếng Việt và tiếng 

dân tộc thiểu số với thời lượng mỗi số 45 phút, 04 buổi/tuần; chuyên mục phát thanh phụ với thời lượng 30 

phút/chuyên mục, 03 buổi/tuần. Tổng thời lượng phát thanh hằng tháng 1.530 phút/tháng.  
(45) Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 07/8/2021 của UBND huyện về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng 

cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 

số 138/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, 
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Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện; Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ thủ tục 

hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đúng quy định; đẩy mạnh thực 

hiện chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến(46) (phấn đấu đạt 50% tổng số thủ tục 

hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ; trên 20% tỉ 

lệ hồ sơ TTHC dịch vụ công trực tuyến được giải quyết mức độ 3 và 4); tỷ lệ số 

hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện đạt 20% theo Kế hoạch số 

101/KH-UBND ngày 05/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện. Phối hợp với Sở Nội 

vụ tổ chức 01 đoàn kiểm tra Cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị huyện, xã; 

Ban hành kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất công tác cải cách hành chính 

và việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa 

bàn huyện năm 2021. 

- Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương được 

triển khai quyết liệt. Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện báo cáo đánh 

giá 03 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW. Để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được 

giao, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng các đề án trình cấp thẩm quyền cho ý 

kiến về thành lâp̣ Phòng Tài nguyên và Môi trường (trên cơ sở tách ra từ Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng); Quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định thành lập và 

kiện toàn 09 ban chỉ đạo, ban đại diện, hội đồng cấp huyện trên các lĩnh vực kinh 

tế, văn hóa, tư pháp(47). 

- Quyết định điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế cho các Phòng, ban 

chuyên môn và chỉ tiêu biên chế cho đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện năm 2021; rà soát số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo huyện; Quyết định điều động, bổ nhiệm công 

chức, viên chức 17 trường hợp(48), biệt phái công chức xã 02 trường hợp, viên chức 

                                                                                                                                                       
nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Papi); Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) huyện Ia 

H’Drai năm 2021 và các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của kết quả Chỉ số Papi, Par Index 

năm 2020; Công văn số 832/UBND-TH ngày 11/6/2021 của UBND huyện về việc đẩy cải cách hành chính, cải 

thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn;  
(46) Công văn số 1224/UBND-TH ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đẩy mạnh cung cấp, sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến. 
(47)(1) Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; (2) Ban chỉ đạo Công tác gia đình 

huyện; (3) Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; (4) Ban chỉ đạo Phong trào“Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” huyện; (5) Ban Chỉ Đạo, Tổ trưởng trưc̣ giúp viêc̣ Ban Chỉ đaọ Tổng điều tra kinh tế và 

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, huyện Ia H’Drai; (6) thành lập Ban Quản lý di dân, bố trí, sắp xếp dân cư 

huyện Ia H’Drai; (7) kiêṇ toàn Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyêṇ 

Ia H’Drai; (8) kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện: (9) Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai -

Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Ia H’Drai. 
(48) Bổ nhiêṃ ông Vũ Văn Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường và Dic̣h vu ̣đô thi ̣giữ chức vụ Giám đốc 

Trung tâm Môi trường và Dic̣h vu ̣đô thi;̣ Bổ nhiệm ông Thao Nắp, Phó trưởng Phòng Tư pháp giữ chức vụ Trưởng 

phòng Tư pháp; Bổ nhiệm ông Trần Văn Chiến, HUV, giữ chức vụ Trưởng phòng Nông nghiêp̣ và Phát triển nông 

thôn; Bổ nhiệm bà Đinh Thi ̣Hà giữ chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lic̣h và Truyền thông huyện; 

Bổ nhiệm ông Võ Quang Hiền, Chánh Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND giữ chức Trưởng phòng Lao động-

Thương binh & Xã hội; Quyết định ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND 

(Phụ trách Văn phòng); Điều động và bổ nhiệm ông Trịnh Văn Huy, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo giữ 

chức Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội; điều động và bổ nhiệm ông Kso Sửu, Hiệu trưởng 

Trường TH-THCS Nguyễn Du giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lic̣h và Truyền thông 

huyện; bổ nhiệm bà Lưu Thi ̣ Thanh Xuân Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lic̣h và Truyền thông 

huyện; bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Hùng Vương, xã Ia 
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huyện 03 trường hợp(49). Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng 04 công chức 

cấp xã, 01 viên chức sự nghiệp huyện và 27 viên chức ngành giáo dục và đào tạo 

huyện năm 2021 (bao gồm 02 nhân viên kế toán).  

- Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức đúng trình tự, thời gian, kế hoạch đề ra, đảm 

bảo đúng theo luật định(50). 

b) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Hoạt động thanh tra được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, 

không chồng chéo, trùng lặp đối tượng đã được các ngành, các cấp kiểm tra, kiểm 

toán, thanh tra. Đến tháng 8 năm 2021, đã hoàn thành 04 cuộc thanh tra(51), các cơ 

quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các kết luận về thanh tra, xây dựng kế hoạch 

phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. 

- Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, định kỳ (ngày 05 và 

ngày 22 hằng tháng) tại Trụ sở tiếp công dân huyện. Đến tháng 8 năm 2021, Ủy 

ban nhân dân huyện tiếp nhận 03 đơn kiến nghị cùng 01 nội dung của công dân; 

không nhận được đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân. 

- Đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2020 thuộc HĐND-UBND huyện (theo Kế hoạch số 36/KH-UBND 

ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện). Ban hành Kế hoạch số 37/KH-

UBND ngày 16/3/2021 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa 

bàn huyện năm 2021. Kế hoạch số 1284/UBND-TH ngày 13/8/2021 của UBND 

huyện về việc thực hiện công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên 

địa bàn huyện. Hiện nay, đang triển khai nộp danh sách và bản kê khai tài sản, thu 

                                                                                                                                                       
Đal giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Ia Dom; luân chuyển bà Thái Thanh 

Hiếu, Phó Hiêụ trưởng Trường Mầm Non Tuổi Ngoc̣, giữ chức vu ̣Phó Hiêụ trưởng Trường Mầm Non Măng Non; 

luân chuyển bà Đinh Thi ̣Thoa, Phó Hiêụ trưởng Trường Mầm non Măng Non, giữ chức Phó Hiêụ trưởng Trường 

Mầm non Tuổi Ngoc̣; điều động , bổ nhiệm ông Trần Quốc Chung Phó hiệu trưởng Trường TH-THCS Nguyễn Du 

giữ chức Phó hiệu trưởng Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành; điều động, bổ nhiệm bà Hà Thị Ngọc, Giáo viên 

tiểu học, Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, xã Ia Tơi về giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học-Trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Ia Dom; bổ nhiệm ông Huỳnh Tấn Vũ, chuyên viên Phòng NN&PTNT 

giữ chức Phó Trưởng phòng NN&PTNT; bổ nhiệm ông Lê Xuân Tiến, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện giữ 

chức Phó chánh Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; bổ nhiệm ông Đỗ Văn Cường giáo viên Trường 

TH-THCS Hùng Vương giữ chức Phó hiệu trường Trường TH-THCS Hùng Vương. 
(49) Ông Chúc Bá Tú, công chức xã Ia Tơi; ông Phạm Công Phùng viên chức Trung tâm VH-TT-DL&TT biệt 

phái tại Cơ quan Tổ chức - Nội vụ. Ông A Ly Ka, Công chức xã Ia Dom; ông Nguyễn Văn Duy, viên chức Ban 

Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện biệt phái tại Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện. Ông Phan Văn 

Tiến, viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp biệt phái Phòng Nông nghiệp & PTNT. 
(50) Ủy ban bầu cử huyện thành lập 06 đơn vị bầu cử cấp huyện, 16 đơn vị bầu cử cấp xã, 29 khu vực bỏ phiếu; rà 

soát chặt chẽ số cử tri trên địa bàn, đảm bảo số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% (trong đó: Có 7.168 cử tri bầu cử đại 

biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; 7.059 cử tri bầu cử đại biểu HĐND huyện; 6.548 cử tri bầu cử đại biểu HĐND 

xã). Các lực lượng chức năng đã thực hiện tốt công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các khu vực bỏ phiếu, 

100% tổ bầu cử thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 và phòng cháy chữa cháy. Kết quả 

bầu cử, đảm bảo bầu một lần đủ cho tất cả số lượng đại biểu ở các cấp với số phiếu tín nhiệm tập trung cao (bầu đủ 

03 đại biểu Quốc hội, 03 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND huyện và 64 đại biểu HĐND xã). 
(51) Thanh tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác tại Trường Tiểu học - 

Trung học cơ sở Hùng Vương và Ủy ban nhân dân xã Ia Đal; thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp 

luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi; thanh 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, mua sắm; quản lý, sử dụng tài sản công của 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện). 
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nhập của người có nghĩa vụ kê khai (theo văn bản số 700/TTr-NV3 ngày 06/9/2021 

của Thanh tra tỉnh Kon Tum). 

c) Công tác tư pháp:  

- Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành cơ bản tuân thủ chặt chẽ 

trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành, đảm tính thống nhất, hợp pháp, hiệu lực, 

hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật 

cấp huyện được rà soát là 07 văn bản(52) có hiệu lực 06 văn bản, cấp xã là 03 văn 

bản; đã kịp thời triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch và các văn bản chỉ 

đạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021(53). 

- Đến 8 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện đã xảy ra 159 vụ vi phạm 

hành chính và đã xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ra 

quyết định xử phạt với số tiền 118,08 triệu đồng; số tiền thu được từ bán, thanh lý 

tang vật, phương tiêṇ bị tịch thu là 121,40 triệu đồng; việc xử lý đảm bảo thực hiện 

                                                
(52) Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 7/01/2021 về triển khai Chương trình số 10-CTr/HU ngày 20/11/2020 của 

Ban Thườngvụ Huyện ủy Ia H’Drai về thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 10-11-2020 củaBan Thường vụ Tỉnh 

ủy thực hiện Kết luận số 83-KL/TW, ngày 29-7-2020 của Bộ Chính trị “về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-

NQ/TW, ngày 24-5-2005 của BộChính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ViệtNam 

đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 về việc kiện toàn Hội 

đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Ia H’Drai; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 23/02/2021 về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dụng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện; 

Công văn số 246/UBND-TH của ủy ban nhân dân huyện về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

quý I năm 2021; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế 

hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện; Công văn 264/UBND-TH ngày 02/3/2021 của ủy 

ban nhân dân huyện về việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19; Kế hoạch số 20/KH-HĐPH ngày 04/3/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về việc 

ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật huyện Ia H’Drai năm 2021; Công 

văn số 1079/UBND-TH ngày 19/7/2021 về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý III năm 2021 trên địa 

bàn huyện; Báo cáo số 406/BC-UBND ngày 23/6/2021 về tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Công 

văn số 1079/UBND-TH ngày 19/7/2021 về việc hướng dẫn phổ biến giáo dục quý III năm 2021; Báo cáo số 

424/BC-UBND ngày 25/6/2021 về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo số 52/BC-HĐPH ngày 28/6/2021 của Hội đồng phối 

hợp về kết quả công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo số 

558/BC-UBND ngày 28/7/2021 về tổng kết Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Báo cáo số 589/BC-UBND ngày 

03/8/2021 về tổng kết chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Ia H’Drai. 
(53) Xây dựng, ban hành các văn bản: Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 7/01/2021 về triển khai Chương trình số 

10-CTr/HU ngày 20/11/2020 của Ban Thườngvụ Huyện ủy Ia H’Drai về thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 10-

11-2020 củaBan Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 83-KL/TW, ngày 29-7-2020 của Bộ Chính trị “về tổng 

kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24-5-2005 của BộChính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật ViệtNam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 

19/01/2021 về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Ia H’Drai; Kế hoạch số 27/KH-UBND 

ngày 23/02/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dụng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2021 trên địa bàn huyện; Công văn số 246/UBND-TH của ủy ban nhân dân huyện về việc hướng dẫn công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2021; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 23/KH-

UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục 

pháp luật quý I năm 2021 trên địa bàn huyện; Công văn 264/UBND-TH ngày 02/3/2021 của ủy ban nhân dân huyện 

về việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch số 

20/KH-HĐPH ngày 04/3/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về việc ban hành Kế hoạch hoạt 

động của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật huyện Ia H’Drai năm 2021; Công văn số 64/PTP ngày 

13/4/2021 của Phòng Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2021; Công văn số 

73/PTP ngày 16/4/2021 của Phòng Tư pháp về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 

2021. 
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theo đúng quy định của ngành, lĩnh vực và pháp luật nên không phát sinh khiếu 

nại, tố cáo. 

- Công tác chứng thực, hộ tịch được phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân 

các xã thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật(54). 

4. Quốc phòng, an ninh 

-  Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tình hình an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; tuyến đường biên, cột mốc 

biên giới được bảo vệ an toàn, vững chắc. Các ngành chức năng và chính quyền 

địa phương đã phối hợp tốt trong công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn kết 

hợp công tác phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, xử lý các 

trường hợp vi phạm về xuất, nhập cảnh trái phép, buôn bán hàng cấm qua khu vực 

biên giới, các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, 

phối hợp, thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của 

đất nước, của tỉnh và của huyện, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và 

sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 và kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.  

Đến  tháng 8 năm 2021, trên địa bàn huyện đã xảy ra 08 vụ/06 đối tượng vi 

phạm về trật tự xã hội, 03 vụ vi phạm về kinh tế, 02/04 đối tượng vi phạm hình sự; 

số vụ án đang thụ lý 17 vụ/32 bị can; xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông tại xã Ia Đal; 

lực lượng cảnh sát giao thông đã tuần tra, phát hiện các trường hợp vi phạm giao 

thông đường bộ, quyết định xử phạt hành chính 170 trường hợp, tạm giữ 107 

phương tiện giao thông. 

- Về quân sự địa phương: Lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm công 

tác trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt công tác huấn 

huyện cho các lực lượng đảm bảo theo quy định. Công tác quản lý, tuyển chọn 

nguồn công dân nhập ngũ đạt chất lượng, đảm bảo chỉ tiêu giao, nhận quân 100% 

kế hoạch (05/5 công dân). Hoàn thành tốt Kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự 

địa phương năm 2021: Tổ chức sơ kết 06 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự 

năm 2015 trên địa bàn (giai đoạn 2016-2021); Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác 

phòng không nhân dân để triển khai thực hiện tốt công tác phòng không nhân dân 

trên địa bàn và tổ chức thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; Trưng tập lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động huyện 

tham gia phối hợp các Đồn biên phòng trong tuần tra, trực chốt phòng chống 

Covid-19; tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ia Đal năm 2021 đạt 

kết quả loại giỏi; Xây dựng kế hoạch xét tuyển công dân nhập ngũ năm 2022. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nước ta diễn 

                                                
(54) - Về đăng ký hộ tịch: Ủy ban nhân dân các xã đã thực hiện đăng ký khai sinh 145 trường hợp; đăng ký kết 

hôn 21 trường hợp; đăng ký khai tử 13 trường hợp; xác định tình trạng hôn nhân 29 trường hợp. 

- Về chứng thực: Phòng Tư pháp chứng thực 548 bản sao; chứng thực chữ ký 01 việc; chứng thực hợp đồng giao 

dịch 02 việc. Ủy ban nhân dân các xã chứng thực 3.834 bản sao; chứng thực chữ ký 37; chứng thực hợp đồng giao 

dịch 192. 
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biến cực kỳ phức tạp, kinh tế - xã hội nước ta bị ảnh hưởng nặng nề, trong bối cảnh 

chung như vậy, huyện Ia H’Drai cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, 

với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân 

trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, phát triển và đạt được một 

số kết quả: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng trưởng khá, thu ngân sách huyện 

tăng cao so với cùng kỳ và vượt kế hoạch tỉnh giao; hoạt động tín dụng của Ngân 

hàng chính sách tăng mạnh; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến 

tích cực, môi trường đầu tư được cải thiện; công tác xây dựng nông thôn mới, thu 

hút dân cư tiếp tục được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; công tác quản lý tài 

nguyên, môi trường, quy hoạch sử dụng đất được thực hiện chặt chẽ, đúng quy 

định; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị được quan 

tâm đầu tư; các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, an sinh 

xã hội và giảm nghèo đươc̣ triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; trường lớp 

học được đầu tư ngày càng khang trang, chất lượng giáo dục được nâng lên; công 

tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và phòng ngừa 

dịch bệnh Covid-19, kiểm soát các dịch bệnh lây nhiễm được thực hiện có hiệu 

quả, chất lượng được nâng lên; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa được duy trì; đã tổ chức thành công kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 

hội đồng nhân dân các cấp đúng luật định; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng 

cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

2. Hạn chế 

- Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn nhất định, việc đa dạng hóa cây trồng, 

vật nuôi trên địa bàn triển khai chậm, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi 

vẫn còn diễn biến phức tạp, việc vi phạm Luật lâm nghiệp vẫn còn xảy ra. Tiến độ 

trồng 200 ha rừng sản xuất tập trung triển khai còn chậm. 

- Thu nhập bình quân trên đầu người của người dân trên địa bàn còn thấp; tỷ 

lệ hộ nghèo trên địa bàn vẫn còn cao; Nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng nông 

thôn mới chưa nhiều, còn phụ thuộc lớn vào nguồn ngân sách nhà nước. 

- Nguồn thu từ khai thác quỹ đất đạt thấp; tiến độ thi công một số công trình 

chậm, giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ thấp, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. 

- Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện chủ yếu 

thực hiện trên mô hình, dự án lồng ghép từ nguồn ngân sách nhà nước, chưa được 

thực hiện trong doanh nghiệp và Nhân dân. 

- Triển khai các lĩnh vực đột phá ở các ngành, xã còn chậm, có lúc còn lúng 

túng trong thực hiện; công tác cải cách hành chính nhất là việc chuyển đổi số, thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, 4) còn hạn chế. 

- Tổ chức và hoạt động của mô hình kinh tế tập thể chưa đạt hiệu quả.  

- Tiến độ triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện 

còn chậm. 

- Công tác quy hoạch các điểm dân cư, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng chưa đáp ứng được nhu cầu người dân, di dân, quỹ đất sản xuất đủ điều kiện 

để giao cho dân còn hạn chế. 

3. Nguyên nhân 
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3.1. Nguyên nhân khách quan 

- Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực đời sống, sản xuất 

kinh doanh. Tình hình giá cả một số mặt hàng tăng cao như xăng dầu, vật liệu xây 

dựng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; giá lương thực 

thực phẩm một số mặt hàng thiết yếu tăng cao như thịt heo, thịt bò, lúa gạo... đã 

ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

- Nguồn thu ngân sách huyện còn thấp, phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của 

ngân sách tỉnh; nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gặp 

nhiều khó khăn.  

- Quy hoạch 03 loại rừng, theo dõi diễn biến rừng hằng năm không phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đất, gây khó khăn cho việc khảo sát, thu hút các dự án đầu 

tư trên địa bàn huyện. 

- Cơ sở hạ tầng của huyện còn thấp, các công trình đầu tư phát triển kinh tế - 

xã hội chưa nhiều, điều kiện giao thông nội vùng và giao thông liên kết với các địa 

bàn khác còn gặp nhiều khó khăn. 

- Trình độ các mặt của đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã đa số còn thấp, 

phần lớn chưa qua đào tạo chuyên môn và nghề nghiệp, dẫn đến việc tổ chức và 

hoạt động hợp tác xã còn lúng túng, chưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất 

và thực hiện chuyển đổi số. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Trình độ dân trí, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện 

các giao dịch hành chính Nhà nước của doanh nghiệp và người dân còn hạn chế, 

dẫn đến việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, 4) gặp nhiều khó khăn. 

Khả năng nắm bắt, thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước đối với 

doanh nghiệp, hợp tác xã và Nhân dân có lúc còn lúng túng. 

- Chất lượng tham mưu xử lý, giải quyết công việc chuyên môn của một số 

cơ quan, đơn vị có lúc chưa cao, công tác phối hợp hợp thực hiện nhiệm vụ giữa 

các đơn vị chưa chặt chẽ, một số nhiệm vụ, chương trình công tác hoàn thành 

chậm tiến độ. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị có lúc chưa 

được phát huy đầy đủ; tính năng động, sáng tạo của một bộ phận lãnh đạo chưa 

cao. 

- Sự phối hợp của kiểm lâm và các lực lượng có liên quan trong quản lý và 

bảo vệ rừng có lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công các công trình xây 

dựng trên địa bàn huyện có lúc chưa sâu sát, chưa thường xuyên. 

- Công tác vệ sinh, phòng ngừa dịch bệnh trên gia súc vật nuôi của các hộ 

dân còn hạn chế. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật trong chăn nuôi còn 

chậm, thiếu nguồn lực. 

- Quy mô các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn còn nhỏ, chất lượng nguồn 

nhân lực của mô hình kinh tế tập thể còn thấp. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 

2021 
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1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ 

đạo Quốc gia và các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh 

giác trong bất kỳ tình huống nào, thời điểm nào. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thông 

tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội; tăng 

cường giám sát, kiểm tra xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thiếu trách 

nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.  

2. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc 

biệt là bệnh viêm da nổi cục trên bò và bệnh dịch tả lợn Châu Phi, khoanh vùng, 

dập dịch hiệu quả không để lây lan diện rộng. Kịp thời phát hiện, khống chế các 

sâu bệnh hại, các bệnh truyền nhiễm trên cây trồng, vật nuôi trong mùa mưa năm 

2021. 

3. Chủ động triển khai thực hiện phương án phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ, nhất là việc chuẩn bị vật chất, phương tiện để ứng 

phó với thiên tai (nếu có) xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài 

sản của tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

4. Hoàn thành tiến độ trồng rừng được giao; Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục giám sát chặt chẽ, chỉ đạo các hộ 

dân nhận chăm sóc, bảo vệ các diện tích rừng đã trồng theo kế hoạch. 

5. Quản lý chặt chẽ đất đai, nhất là đất lâm nghiệp; xử lý nghiêm, kịp thời 

các trường hợp, các vụ việc vi phạm phát sinh từ cơ sở. Quản lý chặt chẽ đất đai 

theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và không để phát triển nông nghiệp theo 

hướng tự phát. 

6. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung đột phá đã xác định 

để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; quá trình thực hiện gắn chặt chẽ 

với kiểm tra, đôn đốc thực hiện thường xuyên. 

7. Điều hành thu - chi ngân sách hợp lý, tiết kiệm và phát huy hiệu quả; theo 

dõi tiến độ thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý 

nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đã đề ra. 

8. Tăng cường giám sát, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, 

hoàn thành khối lượng nghiệm thu, thanh toán theo quy định, đảm bảo kế hoạch 

giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021. 

9. Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn huyện. 

10. Triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ 

tục hành chính theo Kế hoạch. Trong đó, thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính trên Hệ thống điện tử một cửa đảm bảo 100% thủ tục theo yêu cầu thực 

hiện qua bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã và thực hiện số hóa 

hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo chỉ tiêu được giao (cấp huyện 20% cấp xã 15%). 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước. 
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11. Tiếp tục thực hiện Chuyên đề năm 2021 “học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; 

khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”. Tổ 

chức tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Làm 

thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân 

tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững". 

12. Tiếp tục triển khai Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn 

huyện theo Quyết định 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

và chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 28-TB/TU ngày 22-10-2020. Chỉ đạo, 

triển khai thực hiện tốt công tác giãn dân nội vùng đến điểm dân cư số 64 để hoàn 

thành mục tiêu di dân đạt 100 hộ theo kế hoạch. 

13. Triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo Kế 

hoạch; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn xã hội trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công 

tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. 

Trên đây là báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 

2021; Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai báo cáo để Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, 

tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn,  

đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT-LT. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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