
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TH Ngọc Hồi, ngày      tháng     năm 2022 

Về việc tiếp tục tổ chức triển 
khai thực hiện các nội dung 

kiến nghị, thống nhất giữa tỉnh 

Kon Tum và Tập đoàn Công 
nghiệp Cao su Việt Nam 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 
 

 

 Thực hiện Công văn số 1310/UBND-NNTN ngày 05 tháng 05 năm 2021 của 

Ủy ban nhân tỉnh Kon Tum về việc chủ trương chuyển đổi mô hình tổ chức sản 

xuất cao su của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum trong thời gian đến và kịp 

thời giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong việc cưa cắt cây cao su 

phục vụ tái canh; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị, 

thống nhất giữa tỉnh Kon Tum và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (có văn 

bản kèm), Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn: Triển khai 

thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4367/UBND-NNTN  

ngày  9/12/2021 (Công văn số 4441/UBND-TH ngày 20/12/2021 của UBND 

huyện). Trên cơ sở thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp các đơn 

vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su trên địa bàn huyện triển khai thực 

hiện chủ trương nêu trên đảm bảo theo đúng quy định. 

- Tổ chức thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất cao su 

trên địa bàn đảm bảo có hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và không tạo 
điểm nóng về an ninh trật tự như chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 

4441/UBND-TH ngày 20/12/2021 về phương án chuyển đổi các mô hình tổ chức 
sản xuất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum. 

- Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, cơ quan thông tin 

báo chí và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tại cơ sở về 
kế hoạch, chủ trương, chính sách thực hiện các phương án chuyển đổi mô hình tổ 
chức sản xuất để tạo sự đồng thuận và chấp hành chủ trương, pháp luật của nhà 

nước. 

- Quá trình tổ chức thực hiện việc cưa cắt cây cao su phục vụ tái canh phải 
xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, 

vận động để người dân, hộ nhận khoán đồng thuận cao, phối hợp thực hiện. Đồng 
thời thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người 

dân, hộ nhận khoán bị ảnh hưởng do việc tái canh.  

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  
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- Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền cho người nhận khoán, liên kết 
khoán hiểu rõ bản chất, ưu điểm, nhược điểm của mô hình công nhân để lựa chọn, 

tạo đồng thuận cao, thuận lợi trong quá trình thực hiện. 

- Phối hợp chặt chẽ với các Nông trường cao su (đơn vị trực thuộc Công ty) 

trong việc thực hiện chuyển đổi sang mô hình công nhân, giải quyết các quyền lợi 
chính đáng, theo đúng quy định của pháp luật cho người nhận khoán. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục theo dõi, làm đầu 

mối liên hệ, phối hợp trong quá trình thực hiện chủ trương thực hiện chuyển đổi 
các mô hình tổ chức sản xuất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum; kịp thời 
tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo chỉ 

đạo của UBND huyện tại Công văn số 4441/UBND-TH ngày 20/12/2021. Hoàn 
thành, báo cáo UBND huyện trước ngày 23 tháng 5 năm 2022 để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định. 

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

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 
- TT Huyện ủy (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- CVP, các PCVP; 
- Trang Thông tin điện tử huyện (đăng tải); 
- Nông trường Cao su Dục Nông; 
- Nông trường Cao su Plei Kần; 
- Lưu: VT, TH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 
            Nguyễn Văn Việt 
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