
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TH Ia H’Drai, ngày       tháng 6 năm 2022 

Về việc tiếp tục triển khai 

Nghị quyết số 105/NQ-CP 

của Chính phủ 

 

 

Kính gửi: 

- Các Phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 1927/UBND-KTTH ngày 21/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về tiếp tục triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 

09/9/2021 của Chính phủ; Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Chủ động rà soát, triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao 

đúng tiến độ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện 

Nghị quyết; nghiên cứu và áp dụng bài học kinh nghiệm từ quá trình triển khai Nghị 

quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ (tại Báo cáo số 2054/BC-

BKHĐT ngày 31/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhằm nâng cao hiệu quả triển 

khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong Chương 

trình phục hồi nền kinh tế trên địa bàn huyện. 

2. Áp dụng thống nhất các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo 

thích ứng an toàn, linh hoạt theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính 

phủ; Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 04/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển 

khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương 

trình phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Triển khai hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 

954/UBND-TH ngày 17/6/2022 về việc duy trì, thu hút lao động vào làm việc và 

hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động; trong đó, sớm có giải pháp 

hỗ trợ cho các doanh nghiệp tại địa phương thu hút lực lượng lao động quay trở lại 

làm việc trong các cơ sở sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; chủ động xây dựng 

phương án hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động từ các địa phương khác 

trở về, góp phần đảm bảo an sinh cho người lao động và trật tự an toàn, xã hội.  

4. Triển khai hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 

959/UBND-TH ngày 17/6/2022 về việc đôn đốc thực hiện chính sách bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện; trong đó, tăng cường 

các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động để giữ vững được số người 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không làm giảm tỷ lệ và số lượng người 

tham gia bảo hiểm y tế.  



2 

 

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan 

quản lý và cung cấp dịch vụ công, thủ tục hành chính.  

6. Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh khôi phục sản xuất kinh doanh; đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp tổ 

chức các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản 

phẩm, nhất là các mặt hàng nông sản. 

Báo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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