
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH 
V/v triển khai thực hiện kết luận 

của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại 

buổi làm việc với các xã biên giới 

    Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã: Pờ Y, Đắk Xú, Sa Loong, 

  Đắk Nông, Đắk Dục. 
 

Thực hiện Công văn số 1841/UBND-KTTH ngày 04/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Công văn số 555-CV/HU ngày 04-6-2021 của Huyện ủy Ngọc Hồi về việc 

triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các 

xã biên giới (có các văn bản gửi kèm theo); Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh 

tế - xã hội của các xã biên giới(1) trên địa bàn huyện; UBND các xã biên giới chủ 

động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ kết 

luận tại Thông báo số 28-TB/VPTU ngày 24/5/2021 của Văn phòng Tỉnh uỷ. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Hướng dẫn UBND xã Sa Loong lập hồ sơ, thủ tục để UBND huyện phê duyệt 

Đề án quy hoạch chi tiết nông thôn mới của xã Sa Loong để thực hiện chương trình 

nông thôn mới, đặc biệt tạo nguồn thu từ quyền sử dụng đất. 

- Làm việc với Công ty Điện lực Kon Tum để tham mưu, đề xuất việc đầu tư 

đường điện 3 pha vào tuyến chính các khu sản xuất, tạo điều kiện cho người sản xuất 

tiết kiệm chi phí, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, năng cao năng suất, chất 

lượng nông sản. 

- Phối hợp Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện tiếp tục tham mưu, đề 

xuất cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư tuyến đường vào Đồn Biên phòng Sa Loong 

và lên đường tuần tra biên giới 

- Thực hiện khảo sát, tham mưu UBND huyện đề xuất đầu tư tuyến đường Sa 

Loong sang xã Pờ Y để tạo thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, 

gắn với phát huy tiềm năng về du lịch sinh thái đập Bun Ngai và tuyến đường Pờ Y-

Đăk Kan để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản,… 

3. Giao Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các đơn vị chủ rừng, chính quyền 

địa phương và các đơn vị liên quan: Rà soát đối với diện tích đất rừng khu vực đầu 

nguồn trên địa bàn xã Pờ Y; trên cơ sở đó đánh giá tình hình quản lý bảo vệ rừng ở 

                                                 
       (1) Các xã: Pờ Y, Đắk Xú, Sa Loong, Đắk Nông, Đắk Dục 
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khu vực này. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thu hồi hoặc trình cấp có thẩm 

quyền thu hồi đối với các diện tích đã giao cho tổ chức, cá nhân quản lý nhưng công 

tác quản lý bảo vệ rừng chưa hiệu quả. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, 

địa phương có liên quan tham mưu: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện có kiến nghị với Công ty Cổ phần tập 

đoàn TH mở rộng quy hoạch vùng chăn nuôi, vùng nguyên liệu phục vụ chăn nuôi 

bò sữa trên địa bàn huyện (nếu còn diện tích) để tận dụng tiềm năng về đất, lao động, 

góp phần tạo việc làm, thu nhập cho nông dân, nhất là khu vực giáp ranh với vùng 

nguyên liệu của Dự án. 

- Phối hợp, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền 

bổ sung các chính sách về: (1) Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 

nông nghiệp, chăn nuôi trên địa bàn huyện, phù hợp với quy định của pháp luật và 

tình hình hình thực tế của địa phương; (2) Hỗ trợ cho hoạt động của hợp tác xã, tổ 

hợp tác, các mô hình liên kết, liên doanh đối với các xã khó khăn. 

5. Đề nghị Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục thực 

hiện chính sách cho vay để xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng mới 

tách hộ. Tham mưu Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh xem xét, nâng mức cho vay 

tín chấp đối với hộ vay vốn sản xuất kinh doanh từ 50 triệu đồng như hiện nay lên 

mức 100 triệu đồng hoặc cao hơn để tạo điều kiện tái đầu tư sản xuất nông nghiệp.  

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi có kiến nghị, đề xuất với cấp thẩm quyền 

xem xét, thu hồi diện tích đất trồng cao su của Công ty TNHH MTV 732 dọc các 

tuyến đường từ thôn Cao Sơn đến thôn Đắk Vang (trên địa bàn xã Sa Loong) và 

khoảng 04 ha đất Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum (trên địa bàn xã Đăk Nông) 

để thực hiện hiện việc bố trí dân cư, phát triển hạ tầng phục vụ đời sống, kinh doanh 

của người dân. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

- Phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai 

kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất công nghiệp, thương mại, 

du lịch vào Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y như chợ Biên giới,… nhằm tăng tỷ 

trọng thương mại - du lịch - dịch vụ, thu hút nguồn lao động tại chỗ để đẩy mạnh phát 

triển kinh tế. 

- Hướng dẫn, giải quyết đối với các kiến nghị có liên quan đến triển khai quy 

trình, thủ tục về đầu tư, thu hút đầu tư (nếu có). 

8. Công an huyện: Tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm hạn 

chế tội phạm ma túy trong thôn Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (nhất là một số 

đối tượng là người dân tộc Brâu). 

9. Phòng Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các đơn vị liên quan tăng 

cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn (đặc biệt là các xã 

biên giới) trong việc chọn lựa cây, con giống phù hợp với điều kiện của từng hộ dân 
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để có sự hỗ trợ phù hợp, nhất là chương trình hỗ trợ cho người dân tộc Brâu. Đồng 

thời, phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các hộ dân, đảm 

bảo việc hỗ trợ được triển khai hiệu quả. 

10. Phòng Nội vụ: Thực hiện rà soát, tham mưu, đề xuất UBND huyện đối với 

kiến nghị của Đảng uỷ xã Đăk Nông về việc bố trí thêm 01 biên chế làm công tác 

Văn phòng Đảng uỷ xã. 

* Các đơn vị được giao triển khai thực hiện từ mục 2 đến mục 10 của Văn bản 

này định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả hoặc tiến độ thực hiện về Ủy ban nhân dân 

huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) để tổng hợp, báo cáo tại cuộc họp 

định kỳ hằng tháng của UBND huyện.  

11. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện: Theo dõi, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện các nội dung tại Văn bản này, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

báo cáo Thường trực Huyện ủy theo quy định.  

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Tường 
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