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NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H'DRAI 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 2 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân huyện về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; 

Xét Báo cáo số 538/BC-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2021; Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo thẩm tra của các 
Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021:  

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù có những khó khăn, thách thức khi thực 

hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã 

hội, nhưng 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 tiếp tục 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 so với cùng kỳ (trừ thu từ đất đai); hoạt động tín dụng chính sách tăng mạnh; 

xây dựng nông thôn mới, thu hút dân cư tiếp tục được triển khai đồng bộ, có hiệu 

quả; công tác quy hoạch đất đai, quản lý tài nguyên, môi trường được thực hiện 

chặt chẽ, đúng quy định; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng điện, 

đường, trường học 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 được 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, 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 
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sống văn hóa được duy trì; tổ chức thành công kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp đúng quy 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. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế đó là: Khai thác nguồn thu từ quỹ đất và 

giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt kết quả rất thấp; thực hiện các khâu, lĩnh vực 

đột phá còn có mặt hạn chế; tính thụ động, lơ là công việc của một số cơ quan hành 

chính và cán bộ công chức còn xảy ra. 

Nguyên nhân của hạn chế nêu trên có yếu tố khách quan, nhưng do chủ quan 

là chính: Tính năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động còn hạn chế, thiếu trăn trở, đầu tư suy 

nghĩ trước khó khăn, vướng mắc phải vượt qua. 

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

Các ngành, các cấp trong huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nhất là 

trách nhiệm người đứng đầu phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục hạn 

chế thiếu sót, tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại 

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện 

về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và các nội dung sau: 

1. Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 

a) Về kinh tế:  

Tổng giá trị sản xuất 6 tháng cuối năm 2021 đạt 1.231,62 tỷ đồng. Thu ngân 

sách huyện 86.914,785 triệu đồng (trong đó, thu tại địa bàn 41.330 triệu đồng); 

chi ngân sách nhà nước 86.914,785 triệu đồng. Có 13/21 thôn của 03 xã và xã Ia 

Dom đạt chuẩn nông thôn mới; có 3 sản phẩm OCOP từ nhung hươu được công 

nhận đạt 3 sao. 

b) Về văn hóa - xã hội và môi trường: Phấn đấu giảm 15,98% tỷ lệ hộ 

nghèo; 4% tỷ lệ hộ cận nghèo trên địa bàn; có thêm 01 thôn đạt danh hiệu thôn 

văn hóa; thêm 36% tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý. 

c) Về quốc phòng - an ninh: Tiếp tục giữ vững, ổn định an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp  

2.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19, 

không để dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn huyện. Đồng thời, thực hiện 

tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân 

thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyện, bạch hầu... 

2.2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các trọng tâm đột phá đã xác định (phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, gắn 

với vệ sinh môi trường; cải cách hành chính; bố trí sắp xếp dân cư) để thúc đẩy 
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phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; quá trình thực hiện gắn chặt chẽ với 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện thường xuyên. 

2.3. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa 

bàn; nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng 

thôn, khu dân cư trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; không để xảy ra tình trạng 

phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Hoàn thành trồng 200 ha rừng tập trung, 40.000 cây 

phân tán và trồng lại 17 ha rừng tại khu vực điểm dân cư số 7 thôn 3 xã Ia Đal. 

2.4. Tiếp tục rà soát, quyết liệt triển khai xây dựng nông thôn mới năm 2021, 

cuối năm 2021 có 13/21 thôn và xã Ia Dom đạt nông thôn mới. 

2.5. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ các vướng mắc (về đất đai và thủ tục hành 

chính) đối với các doanh nghiệp đã có chủ trương đầu tư vào địa bàn huyện, đảm 

bảo không ảnh hưởng tiến độ thời gian khảo sát, đầu tư của các doanh nghiệp. 

2.6. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển 

khai thi công xây dựng công trình theo quy định, đảm bảo kế hoạch giải ngân 

nguồn vốn năm 2021 (không để bị cắt giảm, điều chỉnh nguồn vốn ngân sách đã 

giao từ đầu năm 2021 và các vốn chuyển nguồn từ 2020 sang). 

2.7. Tiếp tục khai thác nguồn thu từ tiền sử dụng đất để phát triển kết cấu hạ 

tầng khu Trung tâm hành chính huyện và một số khu vực khác; đẩy nhanh công tác 

đấu giá quyền sử dụng đất để giải quyết đất ở, đất kinh doanh cho Nhân dân. Hoàn 

thành chỉ tiêu thu ngân sách từ đất và xây dựng kế hoạch khai thác nguồn thu 

từ quỹ đất hằng năm của giai đoạn 2021-2025. 

2.8. Xây dựng các kế hoạch triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, 

giai đoạn 2021-2026. 

2.9. Quản lý tốt cơ sở vật chất, trường lớp học, học sinh và giáo viên kỳ nghỉ 

hè; thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho 

năm học mới 2021-2022 (đặc biệt là công tác phòng dịch covid-19 trường học). 

2.10. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2021. 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. Tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng 

công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước. 

2.11. Tăng cường thanh tra trách nhiệm về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế- 

xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện. Tiếp tục triển khai thực 

hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu 

tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

đối với tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền, đúng quy trình, quy định. 
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2.12. 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. Thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ xã Ia 

Đal năm 2021. 

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao: 

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân 

huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021-

2026, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Thường trực HĐND-UBND các xã; 

- Lưu: VT-TH. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thạch 
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