
 

 

        Kính gửi:  

     - Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

     - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

     - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

     - Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

     - Cơ quan Tổ chức-Nội vụ; 

     - Hạt Kiểm lâm huyện; 

     - Công an huyện; 

     - Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

    

Thực hiện Chương trình số 21-CTr/HU ngày 15-3-2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ 2020-2025.  

Ủy ban nhân dân huyện giao các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện xây dựng các Kế hoạch để triển khai thực hiện các Chương 

trình trong Chương trình số 21-CTr/HU ngày 15-3-2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm 

kỳ 2020-2025, cụ thể: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã tham mưu xây dựng các kế 

hoạch sau: 

(1) Kế hoạch Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất 

hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. 

Thực hiện theo điểm 2 mục II Chương trình số 04-CTr/HU ngày 23-7-2020 

của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, bổ sung một số nội dung mới: 

Đến cuối năm 2025, huyện có 01 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

hình thành vùng chăn nuôi Hưu sao lấy nhung và vùng nuôi cá nước ngọt; phấn 

đấu có 01 sản phẩm OCOP tham gia chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia. 

(2) Kế hoạch Phát triển các loại cây dược liệu, gắn với chế biến và thị 

trường tiêu thụ 

Phấn đấu đến năm 2025, phát triển khoảng 200 ha dược liệu (nghệ, sâm cau, 

sả…), đến năm 2030, tổng diện tích vùng trồng dược liệu đạt khoảng 1.000 ha. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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 số 21-CTTr/HU ngày 15-3-2021  
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Xây dựng chuỗi liên kết từ khâu trồng, thu hoạch, chế biến và phân phối sản 

phẩm từ cây dược liệu. 

 (3) Kế hoạch tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông 

thôn mới 

Thực hiện nội dung liên quan theo điểm 3 mục II Chương trình số 04-CTr/HU 

ngày 23-7-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, bổ sung nội 

dung mới: 

- Năm 2021, xã Ia Dom và 13 thôn các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. 

- Năm 2022, có thêm 04 thôn của các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. 

- Năm 2023, có thêm xã Ia Tơi và thêm 04 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Năm 2024, có thêm xã Ia Đal đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Năm 2025, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Việc xây dựng nông thôn mới thực hiện thiết thực, hiệu quả, sát thực tế, 

không chạy theo thành tích; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; mục 

tiêu cuối cùng là nâng cao rõ nét đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

*Thời gian hoàn thành các nội dung trên: Trước 07/4/2021. 

2. Hạt Kiểm lâm huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch Phát triển lâm nghiệp theo 

hướng bền vững, nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng giai đoạn 2020-2025. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu 

các thôn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; giải quyết dứt điểm đất chồng lấn, 

lấn chiếm nằm trong lâm phần các chủ rừng để bố trí, sử dụng theo quy định. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, gắn với đẩy mạnh trồng và khoanh nuôi 

phục hồi rừng; đến năm 2025, độ che phủ rừng (có tính cây sao su) khoảng 85,7%. 

- Thực hiện giao đất, giao rừng, trồng rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng, bảo 

đảm sinh kế cho người dân sống gần rừng theo đúng quy định của pháp luật. 

*Thời gian hoàn thành các nội dung trên: Trước 07/4/2021. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Kế hoạch Đầu tư, phát triển các vùng kinh tế 

động lực 

Thực hiện vai trò phối hợp, kết nối trong khả năng của huyện đối với các 

vùng kinh tế động lực của tỉnh trên một số lĩnh vực (hạ tầng giao thông, lưới điện; 

tua, tuyến, điểm du lịch; nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến…) và triển 

khai các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

*Thời gian hoàn thành: Trước 07/4/2021. 
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4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện: 

 (1) Kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới 

kết hợp với dịch vụ 

Thực hiện nội dung liên quan theo điểm 3 mục II Chương trình số 04-CTr/HU 

ngày 23-7-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, bổ sung nội 

dung mới: Xây dựng huyện Ia H’Drai đạt tiêu chí đô thị loại V vào cuối năm 2025. 

(2) Kế hoạch đẩy mạnh đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp - đô thị 

- dịch vụ 

Thực hiện nội dung liên quan theo điểm 3 mục II Chương trình số 04-CTr/HU 

ngày 23-7-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, bổ sung nội 

dung mới: Thành lập Cụm công nghiệp huyện Ia H’Drai trong năm 2021. 

(3) Kế hoạch đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng 

lượng sạch. 

- Thúc đẩy các dự án thủy điện trên sông Sa Thầy theo quy hoạch (kết hợp 

cấp nước sinh hoạt và sản xuất tại nơi có điều kiện). 

- Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quy hoạch, đầu tư, đấu nối 

các công trình điện mặt trời trên địa bàn huyện. 

- Nghiên cứu, phát triển điện gió tại một số nơi có đủ điều kiện (gắn với phát 

triển du lịch). 

*Thời gian hoàn thành các nội dung trên: Trước 07/4/2021. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện: 

(1) Kế hoạch tham gia phát triển, xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Kon 

Tum và xây dựng thương hiệu du lịch huyện Ia H’Drai mang tính đặc trưng 

riêng 

- Phối hợp trong việc quảng bá, giới thiệu, kết nối các sản phẩm du lịch tỉnh 

Kon Tum. 

- Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện: Bản sắc văn hóa đồng bào 

các dân tộc; dã ngoại thác, hồ, trải nghiệm đánh bắt thủy sản; du lịch mạo hiểm… 

(2) Kế hoạch Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số 

Thực hiện nội dung liên quan theo điểm 5 mục II Chương trình số 04-CTr/HU 

ngày 23-7-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời chú trọng: 
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- Đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị bản sắc văn hóa của từng dân tộc, nâng cao 

ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt 

là giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho thế hệ trẻ, nhất là duy trì ngôn ngữ, 

các phong tục tốt đẹp, trang phục truyền thống, lễ hội của các dân tộc thiểu số. 

- Từng bước bổ sung thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở: Nhà văn hóa, sân 

bóng đá, bóng chuyền, cổng chào thôn văn hóa... 

- Bảo tồn, xây dựng và phát huy các lễ hội tại cộng đồng khu dân cư, mang 

đậm bản sắc văn hóa dân tộc, trang bị trang phục cho cộng đồng các thôn, truyền 

dạy nghệ thuật biểu diễn văn nghệ dân gian, nghề dệt, đan lát… 

- Giữ gìn, khôi phục trang phục, trang sức dân tộc... động viên, khuyến khích 

mỗi hộ gia đình có ít nhất một bộ trang phục nguyên bản của dân tộc mình. Thực 

hiện mặc trang phục dân tộc mình trong các dịp lễ, tết, kỷ niệm, tổ chức lễ hội, 

tham gia mít tinh, văn nghệ, hội thao, hội diễn, đón tiếp khách thăm quan du lịch, 

khuyến khích học sinh dân tộc mặc trang phục dân tộc mình trong các hoạt động 

lớn của nhà trường như: Chào cờ, khai giảng, tổng kết năm học...  

(3)  Kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là đối với học 

sinh dân tộc thiểu số 

Thực hiện nội dung liên quan theo điểm 5 mục II Chương trình số 04-CTr/HU 

ngày 23-7-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời chú trọng: 

- Huy động nguồn lực tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng 

tốt nhu cầu dạy học; tiếp tục phát triển giáo dục ngoài công lập khi có đủ điều kiện. 

- Triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới gắn với đổi mới 

phương pháp dạy học phù hợp đối tượng học sinh, đổi mới kiểm tra đánh giá theo 

yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Chú trọng phát huy lòng tự 

hào, ý chí, khát vọng và sự chủ động vươn lên trong học tập và cuộc sống. 

- Nâng cao trình độ đào tạo và nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo 

viên mầm non, phổ thông theo yêu cầu chuẩn hóa trình độ các mặt. 

*Thời gian hoàn thành các nội dung trên: Trước 07/4/2021. 

6. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng các Kế hoạch: 

(1) Kế hoạch đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, gắn với chống tái nghèo, 

nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Thực hiện nội dung liên quan theo điểm 5 mục II Chương trình số 04-CTr/HU 

ngày 23-7-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, bổ sung nội 

dung mới: 
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- Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của 

đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững". 

- Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, xã, thôn trong tuyên truyền, vận 

động làm cho các hộ nghèo thay đổi nếp nghĩ, tự lực, tự cường vươn lên thoát 

nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; biết và áp dụng khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy tái đầu tư sản xuất. 

(2) 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 

Thực hiện nội dung liên quan theo điểm 5 mục II Chương trình số 04-CTr/HU 

ngày 23-7-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, bổ sung nội 

dung mới: 

Phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

huyện có đất ở, nhà ở, đất sản xuất và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 

(3): Kế hoạch đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở y tế; nâng cao chất lượng 

công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân 

- Phối hợp đầu tư xây dựng Bệnh viện huyện Ia H’Drai đạt bệnh viện hạng III 

vào năm 2025 (60 giường bệnh); xã hội hóa, khuyến khích và tạo điều kiện phát 

triển các cơ sở y tế ngoài công lập. 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế tuyến cơ sở; nâng cao năng lực 

và thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, 

không lây nhiễm.  

*Thời gian hoàn thành các nội dung trên: Trước 07/4/2021 

7. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng: 

Kế hoạch Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh 

Thực hiện nội dung liên quan theo điểm 7 mục II Chương trình số 04-CTr/HU 

ngày 23-7-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời chú trọng: 

- Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ. 

- Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để góp phần nâng cao Chỉ số 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chủ động 

tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp. 
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- Rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của huyện, các xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy 

mạnh mẽ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường giao dịch điện tử. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động công vụ nhằm 

phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà  

*Thời gian hoàn thành các nội dung trên: Trước 07/4/2021 

8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng: 

Kế hoạch xây dựng huyện Ia H’Drai thành khu vực phòng thủ vững chắc 

Thực hiện nội dung liên quan theo điểm 6 mục II Chương trình số 04-CTr/HU 

ngày 23-7-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời chú trọng: 

- Bí thư cấp ủy là người lãnh đạo, chỉ đạo cao nhất trong việc xây dựng, hoạt 

động của khu vực phòng thủ tại địa phương. 

- Quán triệt và thực hiện tốt phương châm 04 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực 

lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ” và quan điểm “Xã giữ xã, 

huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh”. 

- Thực hiện tốt công tác dân vận của lực lượng vũ trang với phương châm 

hướng mạnh về cơ sở, gần dân, hiểu dân, mở rộng mô hình kết nghĩa giữa các đơn 

vị lực lượng vũ trang với Nhân dân trong khu vực phòng thủ huyện, xã. 

- Đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập sát với tình hình thực 

tế, phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn. 

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của Hội đồng 

cung cấp khu vực phòng thủ huyện. 

*Thời gian hoàn thành các nội dung trên: Trước 07/4/2021 

9. Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện xây dựng:  

Kế hoạch Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội; nâng cao hiệu quả phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên 

địa bàn huyện 

Thực hiện nội dung liên quan theo điểm 6 mục II Chương trình số 04-CTr/HU 

ngày 23-7-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời chú trọng: 

- Nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động xử lý kịp 

thời, có hiệu quả các nhân tố gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn huyện.  
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- Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, vi 

phạm về công tác quản lý, bảo vệ rừng, tín dụng đen,… kiên quyết không để hình 

thành tội phạm có tổ chức hoạt động trên địa bàn huyện. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của cán 

bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích 

cực phát hiện, tố giác, “tự phòng”, “tự chống” tội phạm. 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của Tổ An ninh Nhân dân và 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Người đứng đầu cấp uỷ, 

chính quyền các cấp phải trực tiếp chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc và chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự ở đơn vị, địa phương. 

*Thời gian hoàn thành các nội dung trên: Trước 07/4/2021 

10. Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện xây dựng 

Kế hoạch Tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế 

Thực hiện nội dung liên quan theo điểm 8 mục II Chương trình số 04-CTr/HU 

ngày 23-7-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp tham mưu, 

đôn đốc sớm thành lập cửa khẩu Hồ Le. 

*Thời gian hoàn thành: Trước 07/4/2021 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện; trường hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo đột xuất hoặc vào 

buổi họp giao ban hàng tuần để chỉ đạo giải quyết. Đơn vị nào không thực hiện, 

thực hiện chậm trễ phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện(b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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