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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; 

Xét Tờ trình số 262/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 

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. Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và các sở ban ngành; sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, Ban Thường 

vụ Huyện ủy và sự tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính 

quyền trong huyện, sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết của các cấp, các ngành và Nhân 

dân, tình hình các mặt của huyện đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch. 

Sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách huyện tăng 

cao so với cùng kỳ và vượt dự toán tỉnh giao (và vượt dự toán huyện phấn đấu) , 

giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ; hoạt động tín dụng của Ngân hàng chính 

sách tăng mạnh và phát huy hiệu quả; công tác cải cách hành chính có chuyển biến 

tích cực, môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư có kết quả cụ thể; công 

tác xây dựng nông thôn mới, thu hút, bố trí, sắp xếp dân cư tiếp tục được triển khai 

tích cực, đúng tiến độ kế hoạch; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng 

trung tâm hành chính huyện, xã và các điểm dân cư 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 kịp thời, đúng quy định; trường lớp học được đầu tư ngày càng 

khang trang, chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên; công tác khám, chữa 

bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được triển khai thực hiện mạnh 

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

được nâng lên, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Phong trào 

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì; đã tổ chức thành công 
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cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đúng quy định; 

kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì; quốc phòng, an ninh được giữ vững, 

trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.  

Tuy nhiên, Nguồn thu từ khai thác quỹ đất (phần huyện giao phấn đấu tăng 

thêm so với dự toán tỉnh giao) đạt thấp; tiến độ thi công một số công trình còn 

chậm; giải quyết thủ tục hành chính có khâu, có việc còn ách tắc, chậm tháo gỡ 

(như cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân) ; Công tác liên doanh, liên 

kết trong sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của người dân, hợp tác xã và 

doanh nghiệp còn hạn chế; còn khó khăn vướng mắt trong phát triển quỹ đất để thu 

hút đầu tư (do phần lớn vướng vào diện tích đất rừng và diện tích đất đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh cho các doanh nghiệp trồng cao su thuê); tình trạng khai thác, 

mua bán, vận chuyển lâm sản, phá rừng làm nương rẫy vẫn còn xảy ra... 

Điều 2. Về mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất 

kinh doanh trong điều kiện bình thường mới, đảm bảo linh hoạt, thích ứng an toàn 

trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; đẩy mạnh thực hiện các lĩnh vực 

đột phá để tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và thu hút dân cư vào địa bàn 

huyện; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án quan trọng trên địa bàn. 

Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, 

thực hiện tốt công tác đối ngoại.  

2. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 

2.1. Về kinh tế 

- Tổng giá trị sản xuất 6.040 tỷ đồng. Trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản 1.691 

tỷ đồng, chiếm 28%; Công nghiệp - Xây dựng 4.084 tỷ đồng, chiếm 68%; Thương 

mại - Dịch vụ 265 tỷ đồng, chiếm 4%. 

- Về nông nghiệp: 

+ Tổng diện tích gieo trồng 28.577,8 ha. 

+ Tổng đàn gia súc 7.250 con, đàn gia cầm 39.500 con. 

+ Diện tích ao nuôi thủy sản 31 ha, số lồng nuôi 100 lồng; mô hình thí điểm 

nuôi cá trên cạn 48 bể. 

+ Diện tích rừng tự nhiên 59.516,3 ha, độ che phủ rừng (bao gồm diện tích 

cây cao su) 85,67%; trồng mới 320 ha rừng tập trung và 40.000 cây phân tán.  

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 50.350 triệu đồng; tổng thu ngân sách 

huyện 124.670 triệu đồng, tổng chi ngân sách huyện 124.670 triệu đồng. 

- Duy trì và nâng cao mức đạt chuẩn nông thôn mới của xã Ia Dom. 

- Thành lập mới ít nhất 01 HTX, kiện toàn củng cố các HTX đang hoạt động. 
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2.2 Về văn hóa - xã hội và môi trường 

- Dân số trung bình năm 2022 khoảng 14.725 người. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%. 

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

- Tỷ lệ trẻ em, học sinh đi học đúng độ tuổi đối với mẫu giáo 100%, bậc tiểu 

học 100%, bậc trung học cơ sở 100%, bậc Trung học phổ thông 100%. 

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

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 42%. 

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi < 18% và thể nhẹ cân < 13%. 

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 36,11%. 

- Số giường bệnh tại Trung tâm Y tế huyện 50 giường, số giường bệnh tại 

Trạm Y tế xã 05 giường/xã. 

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

- Số hộ dân dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 96%. 

- Phấn đấu đến cuối năm giảm ít nhất 6% hộ nghèo. 

- Đón khoảng 400 hộ dân, khoảng 1.300 lao động vào định cư tại địa bàn. 

2.3 Về quốc phòng, an ninh: 

Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố hằng năm đạt 

100%; xã vững mạnh về quốc phòng - an ninh đạt 100%; tỷ lệ giao quân hằng năm 

so với chỉ tiêu trên giao đạt 100%; huấn luyện 100% đơn vị dân quân tự vệ; tỷ lệ 

xã, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 95%; 

tổ chức cuộc diễn tập phòng thủ xã Ia Dom đạt kết quả tốt. 

2.4 Các chỉ tiêu khác: tại Phụ lục kèm theo 

(trường hợp chỉ tiêu tỉnh giao chính thức cao hơn huyện giao tại Nghị quyết 

này, thì thực hiện theo chỉ tiêu của tỉnh). 

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

3.1. Phòng chống dịch Covid-19 

Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện. Phấn đấu giữ 

vững địa bàn huyện thuộc Cấp độ 1 (nguy cơ thấp/bình thường mới/vùng xanh). 

3.2. Về kinh tế 

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các thành phần kinh tế hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, khơi thông ách 
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tắc, tăng thu hút vốn đầu tư xã hội vào địa bàn (trên các lĩnh vực: Nông nghiệp 

công nghệ cao, Công nghiệp chế biến và năng lượng, Khu dân cư...). 

- Chủ động tiếp cận, mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng vào địa bàn; tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư đang triển khai dự án trên địa bàn huyện. 

Đôn đốc đưa 02 nhà máy chế biến mủ cao su(1) vào hoạt động ổn định từ đầu năm 

2022; khởi công dự án chăn nuôi Duyên Thịnh Phát (vào quý I-2022) và dự án 

chăn nuôi Hưu lấy nhung (vào quý III-2022). Chọn nhà đầu tư triển khai vùng 

giống cây trồng nông - lâm nghiệp chất lượng cao Miền trung - Tây nguyên tại 

huyện; thu hút đầu tư một số khu dân cư dọc biên giới và trung tâm hành chính 

huyện. 

- Khánh thành, đưa vào hoạt động các công trình: Chợ trung tâm huyện, Bến 

xe huyện (dịp 11-3-2022); tiếp nhận và đưa vào khai sử dụng công trình thủy lợi Ia 

Hiur, xã Ia Tơi; hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình: 

Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le 

(đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07), các phòng học và hạng mục phụ trợ đã giao. 

Hoàn thành đưa vào sử dụng khu xử lý rác thải tập trung của huyện; khẩn trương 

hoàn thành thủ tục để thành lập cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp của huyện. 

Hoàn thành thủ tục đầu tư: Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp 

giáp Dự án đường từ cầu Drai đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le, Đường 

từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi...; lập phương án cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân tại 

khu vực thôn 8, xã Ia Tơi và thôn 2, xã Ia Đal (hoàn thành trong tháng 6-2022). 

- Quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngân sách, chống triệt để thất thu và thu hồi 

tốt nợ đọng (nếu có); xây dựng kế hoạch chi tiết đấu giá quyền sử dụng đất năm 

2022 để có nguồn bố trí đầu tư các công trình hạ tầng của huyện (hoàn thành trong 

tháng 02-2022). Điều hành giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ kế hoạch giao. 

- 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; nghiên cứu, điều chỉnh 

kế hoạch xây dựng nông thôn mới huyện phù hợp với tình hình thực tế. 

- Xây dựng phương án quản lý, sử dụng đối với diện tích 4.363 ha đất lâm 

nghiệp không có rừng (hoàn thành trong tháng 3-2022). Triển khai có hiệu quả 

nhiệm vụ trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán theo kế hoạch. 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. 

                                        
1 : Của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân và Công ty Cao su Chư Mom Ray 
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- 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 phiền hà. 

- Quy hoạch không gian, khu chức năng trung tâm hành chính huyện (hoàn 

thành trong tháng 02-2022). Đề xuất giải pháp xây dựng Trung tâm hành chính 

huyện điều hành thông minh (hoàn thành trong tháng 02-2022). Xây dựng Đề án 

xây dựng Trung tâm hành chính huyện đạt đô thị loại V vào năm 2025 (hoàn thành 

trong tháng 3-2022). Củng cố cơ sở vật chất, nguồn nhân lực tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả huyện, các xã và Trụ sở Ban tiếp công dân của huyện. 

3.3. Về văn hoá - xã hội 

- 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 đúng 

đối tượng theo 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 và mở rộng thêm 

vùng lân cận có đủ điều kiện. 

- Tổ chức dạy và học linh hoạt, thích ứng theo điều kiện dịch bệnh, triển khai 

có hiệu quả hoạt động tư vấn, phân luồng học sinh cuối cấp phù hợp. 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. 

- Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào văn nghệ 

quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát huy hiệu quả bộ dụng 

cụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp 

huyện lần thứ 2 gắn với các hoạt động kỷ niệm 07 năm Ngày thành lập huyện và 

Ngày thành lập Đảng bộ huyện. 

- Triển khai xây dựng Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ hi sinh trên địa bàn huyện; 

thực hiện 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, nhất là các khó khăn 

phát sinh sau khi xã Ia Dom được công nhận là xã nông thôn mới. Tăng cường 

tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương 

châm “Bốn tại chỗ”. 

- Phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực 

hành tiết kiệm tích lũy ổn định cuộc sống lâu dài; vận động không tham gia các tệ 

nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu; đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường đường 

làng, ngõ xóm và nhà ở khu dân cư. 

3.4 Về xây dựng chính quyền địa phương 

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nghiên cứu đổi mới phương thức 

chỉ đạo, điều hành, cải tiến lề lối làm việc theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, tăng 
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cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, thái độ làm việc của 

công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải 

thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện. 

- Phối hợp tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ  

Chí Minh các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2022 -2027. Tập trung triển khai thực 

hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 

05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“. 

- Rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định; 

tiếp tục triển khai tuyển dụng hết biên chế, vị trí việc làm công chức, viên chức cấp 

xã và huyện. Kiện toàn, củng cố các chức danh ở khu dân cư hoạt động có hiệu lực 

hiệu quả. 

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo; duy trì công tác tiếp công dân định kỳ; thực hiện tiếp xúc, đối thoại của người 

đứng đầu chính quyền các cấp trong huyện với Nhân dân. 

- Tăng cường bám cơ sở để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời, thỏa 

đáng, đúng pháp luật những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của 

Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng trong việc chấp hành 

và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

3.5. Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

- Tăng cường phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và bảo vệ tốt đường biên, cột 

mốc biên giới quốc gia. 

- 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. Lãnh 

đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ xã Ia Dom đạt kết quả tốt. 

- 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 quốc gia thuộc tỉnh Ratarakiri, Vương quốc Campuchia. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện; đề nghị Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ  

chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 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 đoàn thể huyện, 

vận động quần chúng, đoàn viên và hội viên tích cực thực hiện và giám sát việc 

thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai khoá XI, kỳ họp 

thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2021./. 
 

Nơi nhận:      

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh (b/c);   
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện (b/c); 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện; 
- Ủy ban nhân dân huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện;   
- Thường trực HĐND, UBND các xã; 
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;  
- Lđ, Cv VP HĐND-UBND huyện; 
- Lưu: VT-TH. 

 CHỦ TỊCH 
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