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IA H’DRAI, THÁNG 12 NĂM 2018



I. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN 

1. Tên sáng kiến 

Di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện gắn với công tác tuyển dụng 

lao động của các doanh nghiệp, đơn vị trồng cao su trên địa bàn huyện Ia H’Drai. 

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phát triển nông thôn 

3. Phạm vi áp dụng sáng kiến: Trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

4. Thời gian áp dụng sáng kiến: từ tháng 3 năm 2018 đến năm 2025 

II. MÔ TẢ SÁNG KIẾN 

1. Tình trạng giải pháp đã biết 

Ia H’Drai là huyện biên giới, vùng cao, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Kon 

Tum; có đường biên giới dài 76,4 km, giáp với Vương Quốc Campuchia. Huyện 

được thành lập theo Nghị quyết số 890/NQ-UBTVQH13, ngày 11/3/2015 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội Khóa 13, với diện tích tự nhiên 98.013,22 ha, chiếm tỷ lệ 

10,1% trên tổng diện tích toàn tỉnh, có 03 đơn vị hành chính cấp xã loại 01 (gồm 

xã Ia Tơi, xã Ia Dom, xã Ia Đal), 21 thôn, tổng dân số 11.644 người. Theo Nghị 

quyết số 01-NQ/ĐH ngày 25/8/2015 Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ia H’Drai 

lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 dân số 

toàn huyện đạt 20.000 đến 22.000 người, toàn huyện có 06 xã. Như vậy, để đạt 

được chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nhằm triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc 

phòng cần thiết phải thực hiện di dân, sắp xếp, bố trí dân cư trên địa bàn huyện.  

Thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 và Quyết định số 285/QĐ-

UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, đến nay đã quy hoạch 

68 điểm dân cư. Trong đó, có 53 điểm dân cư
(1)

 đã thỏa thuận cho các đơn vị; 30 

điểm dân cư
(2)

 đã  phê duyệt quy hoạch chi tiết; 37 điểm đã có dân cư sinh sống; 

tổng diện tích dự kiến quy hoạch là 2.182,87 ha. Hiện nay, huyện đã đầu tư xây 

dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã VI) thuộc xã Ia Tơi cơ bản hoàn 

thành, đủ điều kiện để tiếp nhận, bố trí sắp xếp khoảng 100 hộ dân. 

Kết quả thực hiện công tác bố trí, sắp xếp dân cư từ năm 2016 đến 

                                                 
(1) Doanh nghiệp 45 điểm; trung tâm hành chính huyện và trung tâm các xã 8 điểm. 
(2) Doanh nghiệp 21 điểm; trung tâm hành chính huyện và trung tâm các xã 9 điểm. 



30/8/2018 so với mục tiêu quy hoạch tại Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 

15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: từ năm 2016 đến 30/8/2018, đã bố 

trí, sắp xếp 887 hộ/6.008 khẩu, đạt 17,1% so với mục tiêu quy hoạch giai đoạn 

2016-2020. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số vướng mắc nên Đề án triển 

khai không đạt được tiến độ và mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chính là không bố trí 

được đất sản xuất 02ha/hộ như Phương án đề ra, do huyện không có quỹ đất sản 

xuất, không chuyển đổi được đất rừng tự nhiên; dân di cư vào sẽ không có việc làm 

ổn định, làm tăng nguy cơ phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép. 

2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến 

2.1. Mục đích của giải pháp 

Thực hiện di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện hướng tới đạt chỉ 

tiêu phát triển dân số đến năm 2020 đạt 20.000 đến 22.000 người, người trong độ 

tuổi lao động có việc làm ổn định, đảm bảo phát triển sản xuất, góp phần phát triển 

kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. 

2.2. Tính mới về giải pháp cụ thể 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ia H’Drai có 07 doanh nghiệp/đơn vị trồng cao 

su. Nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp/đơn vị trồng cao su giai đoạn 

từ năm 2018 đến năm 2022 khoảng 6720 lao động. Bình quân mỗi lao động có từ 1 

đến 2 người ăn theo, thì đến năm 2020 dân số sẽ tăng từ 13.000 người đến 20.000 

người, phù hợp với mục tiêu đề ra của Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 25/8/2015 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ia H’Drai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Với sáng kiến: “Di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện gắn với 

công tác tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, đơn vị trồng cao su trên địa 

bàn huyện Ia H’Drai” sẽ giải quyết được vấn đề là: người di cư đến có đất sản 

xuất (mỗi hộ sẽ được nhận khoán từ 2 đến 5 ha cao su), có việc làm ổn định (làm 

công nhân cao su) và tạo điều kiện để doanh nghiệp trồng cao su tuyển dụng đảm 

bảo số lượng lao động phát triển sản xuất, góp phần đảm bảo chất lượng nguồn dân 

cư sinh sống vùng biên giới, là tiền đề phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh 

quốc phòng. Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh và công 



tác an sinh xã hội sẽ có sự đóng góp của các doanh nghiệp, qua đó làm giảm gánh 

nặng đầu tư từ ngân sách Nhà nước. 

3. Khả năng áp dụng của giải pháp 

Đến nay, sáng kiến đã và đang được áp dụng, đảm bảo các quy định tại Quyết 

định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, 

biên giới, hải đảo, di cự tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định 

hướng đến năm 2020; Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Ia H’Drai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 

603/QĐ-UBND ngày 17/8/2015; Đề án điều chỉnh “Đề án di dân, bố trí, sắp xếp 

dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 162/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh” phê duyệt tại Quyết 

định số 285/QĐ-UBND ngày 23  tháng 3  năm 2018 của UBND tỉnh Kon Tum; 

Phù hợp với quy hoạch chung nông thôn mới trên địa bàn huyện, quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch phát triển cây trồng, vật nuôi huyện Ia H’Drai, 

giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Phù hợp với nhu cầu tuyển 

dụng công nhân của các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn huyện, nhu cầu di 

dân của các hộ dân tại các địa phương có dân đi, đảm bảo các quy định pháp luật 

về khu vực biên giới đất liền. 

4. Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp 

- Đảm bảo nguồn lao động cho các doanh nghiệp trồng cao su để phát triển 

sản xuất; tăng dân số cơ học trên địa bàn huyện nhằm đạt được chỉ tiêu về dân số 

đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/8/2015 của Đại hội Đại biểu 

đảng bộ huyện Ia H’Drai khóa XVI, làm cơ sở cho việc chia tách, hình thành các 

Xã mới.  

- Tạo việc làm, tạo thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân di 

dân đến địa bàn huyện. 

- Góp phần đảm bảo chất lượng người dân sinh sống ở khu vực biên giới để 

đảm bảo an ninh quốc phòng. 



- Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng và dịch vụ công tại các điểm dân 

cư, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn. 

5. Một số khó khăn, hạn chế trong thực hiện sáng kiến 

- Huyện mới thành lập, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, xa trung tâm, khí hậu 

khắc nghiệt. 

- Giá cả nông sản giảm thấp, đặc biệt là mũ cao su, làm cho doanh nghiệp khó 

khăn về tài chính, thu nhập của công nhân thấp, không đủ hấp dẫn để thu hút người 

lao động đến địa bàn. 

- Nguồn vốn đầu tư cho dự án di dân của doanh nghiệp và Nhà nước chưa đáp 

ứng được nhu cầu đề ra. 

- Các đơn vị trồng cao su tuyển dụng được rất ít lao động là người đồng bào 

dân tộc thiểu số trong tỉnh, nguyên nhân chính là do tập quán bám đất, bám làng 

sinh hoạt cộng đồng, không muốn đi làm ăn xa, tâm lý sợ xa nhà, xa làng, ngại tiếp 

xúc bên ngoài còn cao; quen làm việc tự do nên vào môi trường công nghiệp cảm 

thấy áp lực về công việc, dễ nãy sinh ý định tự bỏ việc, thôi việc. 

6. Kiến nghị đề xuất áp dụng giải pháp trong thời gian đến 

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng, các dịch vụ công để đảm bảo phục 

vụ sản xuất và đời sống nhân dân. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền nơi có người dân đi và chính quyền nơi có 

người dân đến và các doanh nghiệp trồng cao su trong việc lựa chọn hộ dân vừa đảm 

bảo yêu cầu làm công nhân cho các doanh nghiệp trồng cao su, vừa đủ điều kiện để 

sinh sống ở khu vực biên giới. 

7. Cơ quan tổ chức áp dụng sáng kiến 

Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai – huyện có dân di cư đến, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố Kon Tum – huyện/thành phố có dân di cư đi, các doanh 

nghiệp/đơn vị trồng cao su trên địa bàn huyện Ia H’Drai – đơn vị tuyển dụng lao 

động, Ủy ban nhân dân các tỉnh có dân đăng ký di dân vào huyện Ia H’Drai theo 

hình thức tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp/đơn vị trồng cao su trên địa 

bàn huyện, các sở ngành có liên quan trong quá trình hướng dẫn thực hiện di dân, 

bố trí sắp xếp dân cư. 



8. Các thông tin cần được bảo mật: không 

9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến 

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp, có tâm 

huyết và hiểu rõ các quy định về công tác di dân, bố trí sắp xếp dân cư ở khu vực biên 

giới, vùng khó khăn. 

- Các doanh nghiệp/đơn vị trồng cao su có kế hoạch tuyển dụng lao động cụ thể, 

đáp ứng yêu cầu Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai. 

- Chính quyền các cấp nơi có dân đăng ký di dân xây dựng kế hoạch di dân và 

phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp/đơn vị trồng cao su để làm tốt công tác tuyển 

dân đăng ký di cư đi đến huyện Ia H’Drai. 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở khu dân cư nơi có dân di cư đến (đường 

giao thông nông thôn, điện, trường học, nước sinh hoạt, ...). 

10. Tài liệu kèm theo: Không 

11. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền 

 

 

 

 

 

 




