
1 

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 11 năm 2020 

Về việc triển khai thực hiện 

Thông báo kết luận của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án 

bố trí sắp xếp ổn định dân di cư 

trên địa bàn huyện 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Hội nông dân huyện; 

- Hội Phụ nữ Việt Nam huyện; 

- Huyện đoàn huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Thông báo số 28-TB/TU ngày 22-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc sơ kết 05 năm thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn 

huyện Ia H’Drai; Văn bản số 2689/SNN-KH ngày 17/11/2020 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc phối hợp triển khai thực hiện Thông báo kết luận của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện 

các nhiệm vụ sau: 

1.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện đề xuất điều chỉnh một số nội dung trong Đề án cho phù hợp với tình hình 

thực tiễn nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện để trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý 

kiến trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, điều chỉnh đối tượng di 

dân đến địa bàn huyện cho phù hợp và thuận lợi trong quá trình triển khai thực 

hiện Đề án. Ưu tiên tiến hành giãn dân từ các xã trên địa bàn huyện đến điểm dân 

cư 64 để phát huy hiệu quả kết cấu hạ tầng đã đầu tư tại khu vực này. 

- Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn huyện 

trong công tác tuyển dụng công nhân gắn với công tác di dân, bố trí, sắp xếp dân 

cư trên địa bàn huyện. Trong đó, chú ý triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục 

về bố trí, ổn định dân cư để người dân được hưởng chế độ chính sách hỗ trợ theo 

đúng quy định. 
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- Tham mưu thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và mặt 

nước trên địa bàn. Trong đó, phát triển các loại cây trồng đặc trưng, có giá trị kinh 

tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn (cây ăn quả, cây 

dược liệu…); phát triển mở rộng chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm, nuôi cá lồng bè 

trên lòng hồ thủy điện…, gắn với đẩy mạnh phát triển hợp tác xã kiểu mới. Đồng 

thời, chuẩn bị quỹ đất sạch để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám 

sát việc bố trí công nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn để đảm bảo đúng quy 

hoạch.  

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị được giao tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

đề xuất các nội dung điều chỉnh; tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ Đề án điều chỉnh 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy trước 

ngày 25/11/2020. 

1.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Tham mưu rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch các điểm dân cư theo hướng 

tập trung vào các địa bàn có lợi thế thương mại biên giới (gắn với việc hình thành 

cửa khẩu Hồ Le trong tương lai), khu vực Trung tâm huyện Ia H’Drai, dọc tuyến 

quốc lộ, tỉnh lộ,...và các vùng có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Báo 

cáo kết quả rà soát, đề xuất điểu chỉnh quy hoạch về Ủy ban nhân dân huyện (qua 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 25/11/2020 để tổng hợp. 

Tham mưu đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ, bến xe trung tâm huyện, khai 

thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến Quốc lộ 14C (đoạn từ ngã ba Quốc lộ 14C đi Sê 

San đến Trung Tâm hành chính huyện) để thúc đẩy hoạt động trao đổi hàng hóa, 

vận chuyển hành khách qua địa bàn. 

1.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông huyện: Đẩy mạnh phát triển du lịch trên cơ sở khai thác có hiệu quả 

điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

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

mưu Ủy ban nhân dân huyện trong việc ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách của 

tỉnh để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện, nhất là một số công 

trình hồ chứa, thủy lợi để đáp ứng nhu cầu cấp nước cho hoạt động sản xuất và 

sinh hoạt của người dân. Huy động, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, 

dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại các 

điểm dân cư, hỗ trợ các hộ di dân xây dựng nhà ở, công trình nước sinh hoạt hợp 

vệ sinh đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

Tập trung rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện có văn bản đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương có chính sách hỗ trợ đầu tư một số công 

trình trọng điểm, thiết yếu trên địa bàn có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện (Hoàn thành trước 

25/11/2020). 

1.5. Ủy ban nhân dân các xã 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện để đề ra các giải pháp nhằm tăng cường thu hút dân cư đến sinh 



3 

sống và tham gia các hoạt động sản xuất, thương mại - dịch vụ, gắn với các 

chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn để tạo việc làm, thu 

nhập ổn định cho người dân. 

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương tăng cường công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các hộ dân 

tham gia di dân theo quy định và tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện Thủ 

tục hành chính bố trí ổn đinh dân cư đã được cấp thẩm quyền quy định tại Cổng 

Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (địa chỉ website: 

dichvucong.kontum.gov.vn). 

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng của Công an huyện và các Đồn 

biên phòng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, quản lý địa bàn, quản lý dân cư; nắm 

chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây rối mất an ninh, trật 

tự trên địa bàn huyện. 

2. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị 

2.1. Ủy ban Mặt tổ quốc Việt Nam huyện, Hội nông dân huyện, Hội Phụ nữ 

Việt Nam huyện, Huyện đoàn huyện 

Tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện xây 

dựng các mô hình làm kinh tế và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn 

vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. 

2.2. Các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn huyện 

- Chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và địa 

phương nơi đi, nơi đến trong công tác giới thiệu, tuyển dụng công nhân gắn với 

công tác di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện; trong đó, chú ý hướng 

dẫn người dân thực hiện Thủ tục hành chính Bố trí ổn đinh dân cư(1) đã được cấp 

thẩm quyền quy định tại Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

(địa chỉ website: dichvucong.kontum.gov.vn) để người dân được hưởng chế độ 

chính sách hỗ trợ theo đúng quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT;  

- Lưu: VT-LT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 

  

 

                                                           

(1) Gồm: Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh; Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh; Bố trí ổn định dân cư trong 

huyện 

https://dichvucong.kontum.gov.vn/trang-chu?p_p_id=tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_jspPage=%2Fhtml%2Ftracuutthc%2Fdetailtthc.jsp&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_idtthc=41657&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_coQuanQuanLy=0&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_linhVuc=0
https://dichvucong.kontum.gov.vn/trang-chu?p_p_id=tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_jspPage=%2Fhtml%2Ftracuutthc%2Fdetailtthc.jsp&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_idtthc=41735&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_coQuanQuanLy=0&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_linhVuc=0
https://dichvucong.kontum.gov.vn/trang-chu?p_p_id=tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_jspPage=%2Fhtml%2Ftracuutthc%2Fdetailtthc.jsp&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_idtthc=41610&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_coQuanQuanLy=0&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_linhVuc=0
https://dichvucong.kontum.gov.vn/trang-chu?p_p_id=tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_jspPage=%2Fhtml%2Ftracuutthc%2Fdetailtthc.jsp&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_idtthc=41610&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_coQuanQuanLy=0&_tracuutthc_WAR_egovtracuuportlet_linhVuc=0
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