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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội;  

thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 

 

Thực hiện Chương trình giám sát, khảo sát năm 2021; Quyết định số 20/QĐ-

BKTNS ngày 30/9/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách về việc thành lập Đoàn giám 

sát và Kế hoạch số 21/KH-BKTNS ngày 01/10/2021 của Ban Kinh tế -Ngân sách 

về việc giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 

trên địa bàn tỉnh năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức giám sát trực tiếp 

tại một số huyện(1) và làm việc với một số cơ quan, đơn vị có liên quan(2). Kết quả 

giám sát như sau:  

I. Kết quả thực hiện 

1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện 

Trên cơ sở các chỉ tiêu được xác định tại Nghị quyết của Tỉnh ủy(3) và Nghị 

quyết của HĐND tỉnh(4) về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, UBND tỉnh đã tổ 

chức giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành 

phố(5), triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ Nghị quyết đã đề ra và đúng tinh 

thần chỉ đạo của Chính phủ(6), hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương(7). 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 

Năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covi-19, song với sự quyết 

tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận nổ lực của các tầng lơp Nhân dân 

trong tỉnh và sự đồng hành của các doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh được 

duy trì và phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Ban Kinh tế - 

Ngân sách cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

                                                 
1 Huyện Ngọc Hồi, Ia H'Drai, Kon Rẫy, Sa Thầy. 
2  Sở Giao thông vận tải; Ban Quản lý các dự án 98; Ban QLDA ĐTXD các CT NN và PTNT tỉnh Kon Tum; Trung 

tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Kon Tum;... 
3 Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về việc lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021. Nghị quyết số 04-

NQ/TU ngày 29/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã 

hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2021. 
4 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 

2021; Nghị quyết số 64/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021. 
5 Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 
6 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 
7 Thông tư 109/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021. 
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và các Sở, ban, ngành; trong đó, Ban Kinh tế - Ngân sách nhấn mạnh một số nội 

dung chủ yếu sau: 

2.1. Về lĩnh vực kinh tế 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 (giá so sánh năm 2010) 

ước đạt 16.073 tỷ đồng(8); GRDP bình quân đầu người tăng từ 43,3 triệu đồng năm 

2020 lên 46,7 triệu đồng năm 2021. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng 

đầu năm 2021 là 2.100.503 triệu đồng, đạt 60,0% dự toán địa phương giao, đạt 

79,1% dự toán Trung ương giao. Ước thực hiện cả năm thu 3.500.000 triệu đồng, 

đạt 100% dự toán địa phương tỉnh giao và bằng 115,4% so với cùng kỳ(9). Chi ngân 

sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 là 5.466.223 triệu đồng, đạt 51,9% nhiệm vụ 

chi; ước thực hiện cả năm 8.811.000 triệu đồng, đạt 84% nhiệm vụ chi và bằng 

109,9% so cùng kỳ năm trước(10). 

Qua giám sát trực tiếp tại một số huyện, thu ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn năm 2021 ước đạt và vượt mức dự toán tỉnh giao(11). Chi ngân sách đảm bảo 

theo tiến độ dự toán giao, các huyện đã thực hiện triệt để tiết kiệm chi, cắt giảm 

nhiệm vụ chi thường xuyên theo quy định và các khoản chưa thực sự cần thiết, tập 

trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh(12), đảm bảo các chính sách an sinh xã 

hội...  

- Tổng diện tích các cây trồng chính năm 2021 ước đạt 187.922 ha đạt 

104,03% kế hoạch(13). Sản lượng một số cây trồng chính cơ bản đạt và vượt kế 

                                                 
8 Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 theo giá hiện hành đạt 26.487 triệu đồng. 
9 Trong đó: thu nội địa đạt 3.231.000 triệu đồng, đạt 99,3% dự toán địa phương giao, đạt 134,1% dự toán Trung 

ương giao và bằng 117,1% so với cùng kỳ (thu nội địa trừ tiền sử dụng đất và XSKT đạt 109,3% dự toán); Thu từ 

hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 219.130 triệu đồng, đạt 109,0% dự toán và bằng 99,0% so cùng kỳ. 
10 Trong đó: Chi đầu tư phát triển thực hiện 9 tháng đạt 2.068.017 triệu đồng đạt 57,4% nhiệm vụ chi; ước thực hiện 

năm 2021 là 3.355.666 triệu đồng đạt 93,1% nhiệm vụ chi, bằng 116,4% so cùng kỳ năm trước (Loại trừ tạm ứng 

chưa thu hồi năm trước chuyển sang, vốn kéo dài (vốn nước ngoài, Trung ương bổ sung mục tiêu), ước thực hiện đạt 

90,3%). Chi thường xuyên thực hiện 09 tháng đạt 3.378.820 triệu đồng, đạt 65,1% nhiệm vụ chi, ước thực hiện cả 

năm 5.090.499 triệu đồng, đạt 98,1% nhiệm vụ chi, bằng 99,5% so cùng kỳ năm trước. 
11 (1) Huyện Ngọc Hồi:  Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến 30/9/2021 đạt 299,3 tỷ đồng, đạt 81,7% dự toán 

tỉnh giao, đạt 78,5% dự toán huyện giao, bằng 134,2% so với cùng kỳ năm 2020.  Tình hình chi ngân sách: cơ bản 

đảm bảo thực hiện theo kế hoạch dự toán đã được giao, ước thực hiện cả năm 2021 hoàn thành vượt mức dự toán 

giao đầu năm. (2) Huyện Sa Thầy: Tính đến 30/9/2021 thu ngân sách nhà nước tại địa bàn 52.189 triệu đồng, đạt 

133% dự toán tỉnh giao, bằng 73% dự toán huyện giao. Về chi ngân sách: tính đến 30/9/2021, tổng chi ngân sách 

huyện 83.560 triệu đồng, đạt 35,49% tổng dự toán giao, đạt 59,12% dự toán huyện giao. (3) Huyện Kon Rẫy: Thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tính đến tháng 9/2021 là 52.486 triệu đồng, đạt 102,8% dự toán HĐND 

huyện giao.Chi ngân sách đạt mức tiến độ dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển: Thực hiện đến tháng 9/2021 là 

14.964 triệu đồng, đạt 54,7% nhiệm vụ chi; Chi thường xuyên: Thực hiện đến tháng 9/2021 là 150.322 triệu đồng, 

đạt 65,6% nhiệm vụ chi. (4): Huyện IaHDrai: Tính đến 30/9/2021 thu ngân sách nhà nước tại địa bàn 52.189 triệu 

đồng, đạt 133% dự toán tỉnh giao, bằng 73% dự toán huyện giao. Về chi ngân sách Tính đến 30/9/2021, tổng chi 

ngân sách huyện 83.560 triệu đồng, đạt 35,49% tổng dự toán giao, đạt 59,12% dự toán huyện giao. 
12 Tại thời điểm giám sát: (1) Huyện Ngọc Hồi: Dự phòng ngân sách năm 2021 là 6.657 triệu đồng huyện đã thực 

hiện dành hơn 50% dự phòng ngân sách (cấp huyện, xã) để chi thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid 19 và khắc 

phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện và các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất khác. (2) Huyện Sa Thẩy: 

Dự phòng ngân sách năm 2021 là 5.730 triệu đồng, đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 đã sử dụng 5.061 triệu đồng để 

thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, dịch bệnh trên đàn gia súc…(3) Huyện Kon Rẩy: dự phòng 

ngân sách năm 2021 là 4.040 triệu đồng, đến tháng 9/2021 đã thực hiện 2.260 triệu đồng để chi cho công tác phòng, 

chống Covid-19, công tác an sinh xã hội,... 
13 Một số chỉ tiêu về cây trồng đạt và vượt kế hoạch, như: Tổng diện tích cây cà phê khoảng 29.176 ha, bằng 114,4% 

kế hoạch; diện tích cao su khoảng 75.871 ha, bằng 100,1% kế hoạch; diện tích cây Mắc ca khoảng 1.219 ha, đạt 

159,8% kế hoạch (trong đó trồng mới 824 ha, đạt 206% kế hoạch); diện tích cây ăn quả khoảng 6.375 ha, đạt 
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hoạch, đa số tăng so với cùng kỳ(14). Công tác trồng rừng được các địa phương tích 

cực chỉ đạo triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng được; 

ước thực hiện đến cuối năm 2021 toàn tỉnh trồng được 3.955 ha rừng(15), đạt 

131,8% kế hoạch và trồng trên 701,7 ngàn cây phân tán, đạt 116,6% so với kế 

hoạch.  

- Công tác xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành và địa phương 

triển khai quyết liệt; dự kiến cuối năm 2021 có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, nâng tổng số xã toàn tỉnh là 36 xã, đạt 100% so với kế hoạch(16).  

- Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả nổi bật, dự kiến 

đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 146 sản phẩm đạt từ 3 sao đến 5 sao, tăng 58 sản 

phẩm so với năm 2020(17); trong đó có 07 sản phẩm đạt 5 sao (sản phẩm quốc gia), 

tăng 06 sản phẩm so với cuối năm 2020, đạt 600% kế hoạch(18). 

- Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 (giá so sánh 2010) ước đạt 7.650 tỷ 

đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và đạt 100% với kế hoạch. Các ngành công nghiệp 

có lợi thế và một số sản phẩm chủ yếu đảm bảo mức tăng trưởng ổn định như: Tinh 

bột sắn, điện thương, gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt), nước máy .... Riêng ngành 

công nghiệp khai thác vật liệu xây dựng, sản xuất đường giảm mạnh so với cùng 

kỳ vì lượng đá xây dựng tồn lớn và do khó khăn về nguồn nguyên liệu mía(19). 

- Thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn không có diễn biến bất thường, 

giá cả của một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, 

nguồn cung các mặt hàng thiết yếu đáp ứng đầy đủ và không bị khan hiếm về số 

lượng, không tăng giá đột biến, đặc biệt là thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19. 

2.2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội:  

                                                                                                                                                             
104,3% kế hoạch (tuy nhiên diện tích trồng mới chỉ đạt 93,2% kế hoạch với 1.864 ha); diện tích Sâm Ngọc Linh 

khoảng 1.157 ha, đạt 102,4% kế hoạch (tuy nhiên diện tích trồng mới chỉ đạt 50% kế hoạch với 250 ha). Tổng diện 

tích gieo trồng các loại dược liệu khác ước đạt 2.664 ha, bằng 75,4% kế hoạch (trong đó trồng mới 1.306 ha, chỉ 

bằng 65,3% kế hoạch. 
14 So với cùng kỳ năm 2020, ước tính sản lượng lương thực có hạt tăng 5,6%; cà phê nhân tăng 20,4%; cao su mủ 

tươi tăng 22,9%; trong khi đó sản lượng sắn giữ ổn định và sản lượng mía cây giảm 5%. 
15 Trong đó, thành phố Kon Tum 916,24/210 ha, đạt 436,3% kế hoạch; huyện Sa Thầy 479,8/500 ha, đạt 96% kế 

hoạch; huyện Đăk Hà 210/240 ha, đạt 87,5% kế hoạch; huyện Đăk Tô 310/400 ha, đạt 77,5% kế hoạch; huyện Tu 

Mơ Rông 377,4/300 ha, đạt 125,8% kế hoạch; huyện Ngọc Hồi 484,3/220 ha, đạt 220% kế hoạch; huyện Đăk Glei 

333,6/400 ha, đạt 83,4% kế hoạch; huyện Kon Rẫy 499/230 ha, đạt 217% kế hoạch; huyện Kon Plông 205,9/300 ha, 

đạt 68,6% kế hoạch; huyện Ia H’Drai 139/200 ha, đạt 69,5% kế hoạch. 
16 Tính đến 30 tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh đã có 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (xã Chư Hreng, 

thành phố Kon Tum) nâng tổng số xã toàn tỉnh là 29 xã, đạt 12,5% so với kế hoạch năm 2021 (đạt 01/08 xã); có 10 

xã đạt chuẩn từ 15 đến 18 tiêu chí, 44 xã đạt chuẩn từ 10 đến 14 tiêu chí, 02 xã đạt chuẩn từ 8 đến 9 tiêu chí; số tiêu 

chí đạt chuẩn bình quân/xã là 15,2 tiêu chí; có 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (xã Tân Lập, huyện Kon 

Rẫy), 03 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 05 thôn nông thôn mới được công nhận, hiện đang hoàn thiện hồ sơ 

trình cấp có thẩm quyền công nhận 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Còn lại 07/08 xã cơ bản đạt chuẩn 

từ 15 đến 18 tiêu chí (xã Kroong - TP Kon Tum, xã Sa Bình - huyện Sa Thầy, xã Đăk Hring - huyện Đăk Hà, xã 

Ngọc Tụ - huyện Đăk Tô, xã Đăk Kroong - huyện Đăk Glei, xã Đăk Tăng - huyện Kon Plông, xã Ia Dom huyện Ia 

H’Drai). 
17 Tính đến 30 tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh có 109 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 5 sao, trong đó có 01 sản phẩm 

đạt 5 sao (sản phẩm cà phê rang xay Đăkmar) và 06 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao. 
18 Kế hoạch năm 2021 đặt mục tiêu có thêm 01 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia (sản 

phẩm OCOP đạt 5 sao). 
19 Khai thác cát, đá, sỏi các loại đạt 86,1% kế hoạch, giảm 15,1% so với cùng kỳ; sản xuất đường đạt 62,5% kế 

hoạch, giảm 16,4% so với cùng kỳ.  
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- Đã thực hiện tốt công tác rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục các cấp học. Tỷ lệ 

huy động trẻ ra lớp ngày một tăng, phương án dạy và học năm học 2021-2022 

được xây dựng linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19(20). Tỷ lệ học sinh 

đi học đúng độ tuổi dự kiến đạt và vượt kế hoạch(21). Công tác xây dựng trường đạt 

chuẩn quốc gia được chú trọng, dự kiến đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 184 cơ sở 

giáo dục được công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

- Ước đến cuối năm 2021, dân số trung bình trên địa bàn tỉnh gần 567 nghìn 

người, cơ bản đạt kế hoạch. Công tác phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được chú 

trọng triển khai. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai 

tích cực, ước thực hiện cả năm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao 

động trong độ tuổi lao động là 18,05%, đạt 102,6% kế hoạch và bằng 107,4% cùng 

kỳ năm trước. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao, thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh trên người, nhất là dịch bệnh COVID-19. Cơ sở vật chất 

và hạ tầng kỹ thuật cho ngành y tế được quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng(22). 

Tính đến 30 tháng 9 năm 2021, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,14%, ước thực 

hiện đến cuối năm 2021, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế khoảng 480.000 

người, nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 86,96% dân số, bằng 94% kế 

hoạch(23). Các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, 

thực hiện đầy đủ, kịp thời. 

2.3. Về lĩnh vực cải cách hành chính, quản lý nhà nước và lĩnh vực quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại: 

Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả được chỉ đạo thực hiện; các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp 

xếp hiệu quả. Công tác phòng ngừa và chấn chỉnh vi phạm, thanh tra, kiểm tra, 

phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Lĩnh vực tiếp dân và giải quyết 

                                                 
20 Hiện nay tỉnh đã thống nhất chủ trương để các địa phương sau khi xác định địa bàn an toàn, không có nguy cơ 

dịch bệnh COVID-19 và kiểm soát được tình hình dịch bệnh được tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày 20-9-

2021. 
21 Trong đó: Tiểu học: 99,9%, đạt 100% kế hoạch; THCS: 97,5%, đạt 100% kế hoạch; THPT: 54,2%, đạt 119,4% kế 

hoạch.T 
22 Trong năm 2021: Đã thực hiện đầu tư sửa chữa trạm y tế các xã: Đăk Na, Đăk Hà, Ngọc Lây huyện Tu Mơ 

Rông từ nguồn kinh phí khắc phục bão lũ, trạm y tế các xã: Văn Lem huyện Đăk Tô, Thống Nhất thành phố Kon 

Tum, thị trấn Sa Thầy và xã Rờ Kơi huyện Sa Thầy từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế năm 2021; Sắp tới sẽ hoàn 

tất việc lắp đặt hệ thống bồn chứa ô xy lỏng tại Bệnh viện Dã chiến số 1 (Cơ sở II - Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng) và Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, đầu tư Trang thiết bị y tế xét nghiệm cho Trung tâm 

Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm và Trang thiết bị cho các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã, phường, thị 

trấn quản lý Hồ sơ sức khỏe cá nhân theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn toàn tỉnh; Chuẩn bị khởi công mới 

dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường 

bệnh) từ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2021. Tổ chức tiếp nhận, bàn giao trang thiết bị y tế do Ban quản 

lý dự án ADB giai đoạn II Bộ Y tế đầu tư cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. Ngoài ra, đang triển khai công 

tác chuẩn bị đầu tư để có thể khởi công mới các dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ  bệnh viện 

hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 2) và 17 trạm y tế trong năm 2022.  
23 Nguyên nhân giảm do: Thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 

2021-2025, theo đó, từ ngày 01 tháng 8 năm 2021 giảm thẻ BHYT với đối tượng là người dân tộc thiểu số ở các xã 

trước đây là khu vực II, khu vực III nay là khu vực I; giảm thẻ BHYT với đối tượng là người dân tộc Kinh ở các 

thôn đặc biệt khó khăn, ở các xã trước đây là khu vực III nay là khu vực II hoặc khu vực I không cấp thẻ BHYT (do 

ngân sách nhà nước đóng BHYT). 
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khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác 

đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. 

II. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được 

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 diễn 

ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp tại nhiều địa 

phương trên cả nước, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe, tính mạng của người dân 

và hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống 

dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh cơ bản vẫn được kiểm soát tốt, các hoạt động kinh tế - xã hội năm 2021 

tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo số liệu báo 

cáo của UBND tỉnh, ước thực hiện cả năm có 23/35 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - 

văn hóa - xã hội - môi trường - quốc phòng, an ninh đạt và vượt kế hoạch Nghị 

quyết HĐND tỉnh đề ra. Công tác trồng rừng tập trung năm 2021 tại các huyện, 

thành phố thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, việc thực hiện các kiến 

nghị, kết luận qua các đợt thanh tra, kiểm toán của Trung ương được Ủy ban nhân 

dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. 

2. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc 

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với những hạn chế, khuyết điểm 

UBND tỉnh đề cập tại Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 25/10/2021, như: dự kiến 

có khoảng 12/35 chỉ tiêu không đạt kế hoạch Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra(24); một 

số khoản thu nội địa chủ yếu năm 2021 đạt tỷ lệ thấp(25); công tác giải ngân vốn 

của một số dự án còn chậm(26); việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là ngành nông nghiệp còn hạn chế; tình trạng 

buôn bán, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là sản phẩm 

từ Sâm Ngọc Linh còn phức tạp, khó kiểm soát; tội phạm về trật tự xã hội, nhất là 

giết người, ma túy, trộm cắp có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm trước;... 

Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát thực tế, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận 

thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, cụ thể như:  

- Việc duy trì và giữ vững một số tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã 

đạt chuẩn nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sau khi Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021; bên cạnh đó, 

                                                 
24 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn không đạt kế hoạch; Thành lập mới 292 doanh nghiệp, đạt 76,8% 

kế hoạch; Diện tích cây ăn quả trồng mới 1.864 ha, đạt 93,2% kế hoạch; Diện tích Sâm Ngọc Linh trồng mới 250 

ha, đạt 50% kế hoạch; Diện tích các cây dược liệu khác trồng mới 1.306 ha, đạt 65,3% kế hoạch; thu hút 311.000 

lượt khách du lịch, đạt 20,7% kế hoạch; 14,5% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển 

sang học nghề, đạt 48,3% kế hoạch; Tỷ lệ độ che phủ rừng 63,02%, không đạt kế hoạch (63,1%); tỷ lệ hộ dân tộc 

thiểu số có đất ở 96,08%, đạt 97,5% kế hoạch... 
25 Tính đến thời điểm ngày 30/9/2021: Thu từ DN nhà nước trung ương quản lý: 60%; Thu cho thuê mặt đất mặt 

nước: 63%; Tiền sử dụng đất: 39,5%; Thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (bao gồm 

ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự 

nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế): 3,1%. 
26 Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, tổng số vốn đầu tư phát triển đã giải ngân là 1.400.711 triệu đồng, đạt 

38,72% so với mức vốn kế hoạch địa phương giao và đạt 52,13% thực nguồn kế hoạch đã phân bổ. 
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một số xã xây dựng nông thôn mới nâng cao đang gặp khó khăn, vướng mắc khi 

thực hiện tiêu chí môi trường (phải có hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập 

trung)(27). 

- Thực trạng một số hộ dân tộc thiểu số được hỗ trợ phát triển sản xuất(28) 

(hỗ trợ giống bò cái lai sinh sản), đã tự ý bán lấy tiền sử dụng vào các mục đích 

khác chưa được cấp chính quyền xử lý một cách triệt để(29). 

- Chỉ tiêu kế hoạch trồng dược liệu trên địa bàn một số huyện chưa sát với 

thực tế, không xác định rõ loại cây dược liệu phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ 

nhưỡng vùng, miền, khó thực hiện và manh mún(30).  

- Số lượng Hợp tác xã, Tổ hợp tác thành lập mới, số lượng thành viên tham 

gia đạt chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên hoạt động cầm chừng, hiệu quả chưa cao, chưa tạo 

thành cầu nối gắn kết giữa người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là các 

Hợp tác xã nông nghiệp. 

- Sau khi Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngân sách 

địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt(31), thời điểm Đoàn giám sát, 

một số huyện chưa kịp thời phê duyệt Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 

của cấp mình, để có cơ sở khởi công mới các dự án, công trình theo quy định của 

Luật Đầu tư công.  

- Tiến độ giải ngân một số dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương 

(dự án ODA) chậm, khả năng không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, phải 

xin điều chỉnh kế hoạch vốn(32).  

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng 

mắc, kéo dài, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.(33)  

- Việc tham mưu phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm cho một số dự 

án chưa phù hợp với nhu cầu và khả năng thực hiện, dẫn đến phải tham mưu trình 

cấp thẩm quyền cắt giảm, điều chuyển vốn còn thừa sang các dự án khác thiếu vốn, 

ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công toàn tỉnh.(34)   

                                                 
27 Huyện Ngọc Hồi và Sa Thầy. 
28 Quyết định số 941b/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế -xã 

hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu tỉnh Kon Tum đến năm 2025. 
29 Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. 
30 huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy,... 
31 Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của HĐND tỉnh. 
32 Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum; Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại 

Việt Nam (Vnsat); Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập; Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả. 
33 Dự án Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum - Cầu số 3); dự án 

Đường Nguyễn Hữu Cầu nối dài (đoạn Trần Nhân Tông - Trường Chinh); dự án Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông 

Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị. 
34 Một số dự án: Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14; Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường 

Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum - Cầu số 3); Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh 

Kon Tum; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen; Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung Khu công nghiệp Sao Mai, tỉnh Kon Tum (giai đoạn 1); Trưng bày bảo tàng ngoài trời;… 
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- Công tác lập và giao dự toán một số nhiệm vụ chi cho các Sở, ngành chưa 

phù hợp, thiếu tính khả thi và khó thực hiện, phải điều chỉnh dự toán.(35) 

- Các chương trình, dự án cấp nước nông thôn (dự án ODA) được đầu tư 

hoàn thiện bước đầu đã phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh 

hoạt của người dân trên địa bàn, tỷ lệ đấu nối cấp nước mới theo lộ trình, đạt mục 

tiêu, tuy nhiên số hộ sử dụng nước còn thấp(36).  

3. Nguyên nhân  

a) Nguyên nhân khách quan 

- Dịch bệnh Covid-19 bùng phát làm ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực đời 

sống, sản xuất kinh doanh. Nguồn thu từ tiền sử dụng đất gặp khó khăn vì thực 

hiện các quy định về giãn cách trong phòng, chống dịch Covid -19; kết cấu hạ tầng 

của tỉnh chưa đồng bộ, còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - 

xã hội, nhất là thu hút đầu tư, du lịch, giá cả một số mặt hàng nông sản thất 

thường. 

- Chi phí đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động ản xuất kinh doanh, 

nhất là giá thép tăng đột biến làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án 

đầu tư công(37).  

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhất 

là việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

b) Nguyên nhân chủ quan  

- Công tác phối hợp giữa các Sở, ngành chuyên môn và các địa phương thiếu 

chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên, kịp thời trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

công tác triển khai thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách, công tác thực hiện kế 

hoạch đầu tư công của từng địa phương. 

- Sự phối hợp giữa chủ đầu tư và các cấp chính quyền địa phương trong 

công tác bồi thường, giải phóng mặt chưa chặt chẽ, đồng bộ. 

- Việc lập, giao dự toán, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa chặt chẽ, ý thức trách 

nhiệm của một số cán bộ công chức chuyên môn còn hạn chế. 

- Công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân nâng cao nhận thức trong 

việc sử dụng nguồn nước sinh hoạt đã được đấu nối chưa hiệu quả. 

III. Đề xuất, kiến nghị 

Trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tác động 

tiêu cực đến nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội; những tồn tại, hạn chế và 

những khó khăn, thách thức, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là thực hiện hiệu quả 

“mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục 

                                                 
35 Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và xã hội; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 
36 Công trình cấp nước nông thôn: 

a) Số đấu nối cấp nước mới: đến cuối năm 2020: 8.016/12.300 đấu nối (28/32 công trình), đạt 65,17%. 

b) Số đấu nối cấp nước bền vững: đến cuối năm 2020: 492/5.065 đấu nối, đạt 9,71%. 
37 Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei: Hạng mục Hệ thống kênh chính và kênh chính tây. 
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hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Trên cơ sở kết 

quả đạt được, trong những tháng còn lại của năm 2021, để thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đã nêu tại mục 2.II 

Báo cáo này và quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. 

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, triển khai các gói hỗ trợ của Chính phủ, hỗ 

trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

- Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh; Quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 và kế hoạch sử dung đất năm 2021 

cấp huyện. Triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch về phát triển công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn làm cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư. Tăng cường 

quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, bảo vệ và cải thiện 

môi trường. 

- Chỉ đạo các huyện, thành phố phê duyệt Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 

2021-2025 cấp huyện, phân bổ vốn khởi công mới các dự án, công trình theo quy 

định; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

- Chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp với cơ quan thuế mình tăng cường 

công tác quản lý thu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu, 

trốn thuế; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng 

và chế độ hiện hành, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn, gian lận thuế, 

chây ỳ trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt các giải 

pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu trong lĩnh vực đất đai, hoạt động khai 

thác tài nguyên, khoáng sản, hoạt động xăng dầu, kinh doanh bất động sản, hoạt 

động xây dựng cơ bản vãng lai, vận tải hàng hóa; phấn đấu giảm nợ đọng thuế 

dưới 5% tổng thu NSNN trên địa bàn; đôn đốc thu nộp NSNN các khoản theo kết 

luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán nhà nước theo quy định. 

- Chỉ đạo các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách tổ chức điều hành chi ngân 

sách theo tiến độ thu và dự toán được giao; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết 

kiệm hiệu quả đúng định mức, chế độ quy định; giảm chi chuyển nguồn sang năm 

sau. Kịp thời giải quyết tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội phát sinh, chế độ 

đối với người có công, người lao động; chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa 

phương để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và dịch bệnh. 

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chi, kiên 

quyết không giải ngân, không quyết toán những khoản chi không đúng chế độ, 

chính sách, không có trong dự toán. Đối với nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu, phải 

được thực hiện và quyết toán đúng yêu cầu về thời gian. 

- Tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực (đặc biệt là kinh phí trồng 
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rừng thay thế và tiền dịch vụ môi trường rừng) để thực hiện tốt chỉ tiêu về phát 

triển rừng.  

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh về tình hình triển khai thực hiện  nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban KT-NS; 

- Lưu: VT, KT-NS. 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 
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