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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 4 
  

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

phương ngày 22/11/2019; 

Xét Báo cáo số 662/BC-UBND ngày 22/6/2022 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 2022; Tờ trình 
số 84/TTr-UBND ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Nghị 

quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 
2022; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Tán thành với Báo cáo 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 phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện. 

Điều 2. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng an ninh năm 2022, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, 
tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò, trách nhiệm 

của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc đẩy mạnh tổ chức thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Trong đó, cần tập trung vào những 
nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 

1.1. Về kinh tế 

- Tổng giá trị sản xuất 6 tháng cuối năm 2022 đạt 2.877,82 tỷ đồng. Trong 
đó: Nông - Lâm - Thủy sản đạt 930,21 tỷ đồng; Công nghiệp - Xây dựng đạt 

1.837,84 tỷ đồng; Thương mại - Dịch vụ đạt 109,78 tỷ đồng. 

- Về nông nghiệp: 

+ Tổng diện tích gieo trồng 947 ha. 

+ Tổng đàn gia súc 3.000 con, đàn gia cầm 10.000 con. 
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+ Trồng mới 286 ha rừng, 153 ha cây ăn quả, 25 ha cây dược liệu.  

- Thu ngân sách phấn đấu đạt mức cao nhất. 

- Giải ngân hết vốn đầu tư được giao. 

- Thành lập mới ít nhất 01 HTX, kiện toàn củng cố các HTX đang hoạt động 
theo đúng luật HTX và đạt hiệu quả. 

- Đăng ký ít nhất 02 sản phẩm OCOP. 

1.2. Về văn hóa - xã hội và môi trường 

- Dân số trung bình đến cuối năm 2022 đạt khoảng 14.725 người. 

- Năm học 2022-2023 nâng tổng số học sinh toàn huyện đạt 3.500 học sinh. 

- Tỷ lệ thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa 100%. 

- Phấn đấu đến cuối năm giảm ít nhất 7%-9% hộ nghèo. 

- Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99,9%. 

1.3. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại: 

Tiếp tục nâng cao tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi 
tố đạt 100%; đẩy mạnh nâng cao tỷ lệ điều tra, phá án đạt trên 80%.  

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022  

2.1. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật 

đối với 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên 
địa bàn huyện. Trong đó, lồng ghép nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các Chương 
trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), không để xảy ra 
lãng phí, tiêu cực. Rà soát, phát huy hiệu quả và nhân rộng các dự án phát triển sản 

xuất đã đầu tư; củng cố và nâng cao kết quả đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Ia 
Dom, nâng cao chất lượng đối với những chỉ tiêu đã đạt chuẩn ở thôn, xã. Vận 

động, huy động lực lượng thường xuyên triển khai ra quân xây dựng các tiêu chí 
nông thôn mới tại thôn, xã. 

2.2. Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa 
bàn huyện; tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu lập 

dự án đầu tư khi cấp thẩm quyền đã thống nhất chủ trương. Trong đó, chủ động rà 
soát, phối hợp với đơn vị liên quan tháo gỡ các vướng mắc về đất đai 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. Đẩy nhanh tiến độ 
giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm triển khai 

thi công xây dựng công trình theo quy định, đảm bảo kế hoạch giải ngân nguồn 
vốn năm 2022. 

2.3. Tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP đã đăng ký sản 
phẩm, rà soát, phát triển mới các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện; phát huy 

hiệu quả các mô hình kinh tế để nhân rộng. 
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2.4. Phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố Kon Tum và các doanh 
nghiệp để tập trung thực hiện Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2021-2025, trong đó bố trí đến điểm dân cư số 64, xã Ia Tơi đủ 
100 hộ với đối tượng theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đưa vào sử dụng 
có hiệu quả diện tích đất khai hoang làm lúa nước (26,3ha) tại điểm dân cư này, 

mở rộng thêm vùng lân cận có đủ điều kiện. 

2.5. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chỉ tiêu trồng rừng tập trung, trồng cây 

phân tán, trồng cây dược liệu, cây ăn quả đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch được giao 
năm 2022.  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn có hiệu quả việc 

khai thác, vận chuyển lâm sản, phá rừng làm nương rẫy trái pháp luật. 

2.6. Khẩn trương hoàn thành thủ tục, trình thu hồi, chuyển mục đích sử dụng 

đất các điểm dân cư giao về huyện quản lý, tổ chức cấp chứng nhận quyền sử dụng 
đất cho Nhân dân. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần có giám sát, 

kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để ách tắc kéo dài, gây phức tạp. 

2.7. Quản lý chặt chẽ đất đai đai đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong 
quản lý, sử dụng đất của người sử dụng đất (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân); xử lý  

nghiêm các trường hợp lấn, chiếm đất lâm nghiệp để trồng cây nông nghiệp.  Tiếp 
tục khai thác và sử dụng 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. 

2.8. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn, phân luồng học sinh cuối cấp 

phù hợp. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2022-2023. Phối hợp 
triển khai xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện, tiếp tục nâng cao chất 

lượng công tác khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

2.9. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, quan tâm 

chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Thực 
hiện tốt công tác tiêm phòng, chống dịch Covid-19 biến chủng mới BA.5. Tăng 

cường tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo 
phương châm “Bốn tại chỗ”. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện các kế hoạch, 

phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, không để bị động, bất ngờ, kể 
cả trong các tình huống thiên tai bất lợi nhằm giảm thiểu rủi ro, thiệt hại. 

2.10. Triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ 

tục hành chính. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai 
chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước, đặc biệt là thực hiện các thủ tục 

hành chính trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của 
huyện. Triển khai khắc phục có hiệu quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện 

năm 2022  và các nhiệm vụ liên quan đến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ 
liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa 

bàn huyện. 

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 các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện 
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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, đảm bảo đúng quy trình, quy định. 

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

hoạch. Trong đó, thực hiện tốt công tác trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, huấn 
luyện, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ tại các xã, các cơ quan doanh nghiệp 

trên địa bàn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng để đáp ứng được tình hình, nhiệm vụ 
mới; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên 

giao. Hoàn chỉnh hồ sơ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ia Dom năm 2022 phấn 
đấu đạt loại tốt và diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023 đảm bảo theo quy 

định. 

2.13. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các huyện giáp ranh; đẩy mạnh 

công tác ngoại giao nhân dân, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu 
nghị với các huyện giáp biên giới thuộc tỉnh Ratarakiri, Vương quốc Campuchia. 

Trong đó, phối hợp quản lý bảo vệ tốt đường biên cột mốc và giải quyết dứt điểm 
diện tích đất chồng lấn tại khu vực cột mốc 24.1, phát triển kinh tế - xã hội giữa 02 
huyện biên giới. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện; đề nghị Viện kiểm sát 

nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực 
hiện có hiệu quả Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân 
huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện giám sát việc thực hiện. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể 

vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện và giám sát việc thực 
hiện theo chức năng, nhiệm vụ. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-
2026, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 12/7/2022./. 

 

Nơi nhận:            
- Hội đồng nhân dân tỉnh (b/c); 
- TT Huyện ủy (b/c);  
- TT HĐND huyện;  
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị của huyện; 
- Trung tâm VH-TT-DL và TT (đưa tin); 
- Ủy ban nhân dân các xã; 
- Lưu VT-LT.  

PHÓ CHỦ TỊCH 
     

 

 

 
 

Lương Văn Thám 
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