
Phụ lục 

TIẾP THU Ý KIẾN THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH VỀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ NHẤT 

(Kèm theo Báo cáo số 188 /BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)  

 

STT Ý KIẾN THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND TỈNH 

I Ý KIẾN CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  

1 Về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công   

1.1. 
Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đường từ trung tâm 

huyện kết nối đường Đông Trường Sơn(1) 
 

 

- Trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đề nghị chủ đầu tư 

tiến hành đánh giá hiện trạng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến 

đã được đầu tư, xác định những đoạn, hạng mục cần thiết phải nâng cấp, 

sửa chữa; rà soát, tính toán tổng mức đầu tư cho phù hợp, phát huy hiệu 

quả dự án, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Kon Plong 

bổ sung nguồn vốn ngân sách huyện đã cam kết vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện để làm cơ triển khai thực hiện.  

- Về dự thảo Nghị quyết:  

+ Đề nghị sửa đổi tên gọi của dự án như sau: “Dự án Đường từ trung tâm 

huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn”.  

+ Tại phần Căn cứ, đề nghị bỏ căn cứ “Căn cứ Nghị quyết 69/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum”. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân huyện Kon Plông thực hiện các nội dung 

theo ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách trong 

quá lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cũng 

như bổ sung nguồn vốn ngân sách huyện đã cam 

kết vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 của huyện để làm cơ triển khai 

thực hiện. Đồng thời, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

                                           
(1): Báo cáo số 95/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
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1.2 

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông kết 

nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam(2) 

 

 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và các Sở ngành liên 

quan phối hợp với các cơ quan, đơn vị tỉnh Quảng Nam trong việc thực 

hiện Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải của hai tỉnh đảm bảo 

được tính kết nối liên kết vùng, phát huy hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 

lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, cần rà soát, tính toán chi tiết các 

hạng mục công trình, lập tổng mức đầu tư cho phù hợp, tránh nợ đọng xây 

dựng cơ bản.  

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị triển 

khai các nội dung liên quan đến dự án theo ý 

kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách. Đồng thời, 

hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

1.3 

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư 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) (3) 

 

 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phân kỳ đầu tư dự án cho phù hợp 

để đảm bảo cân đối nguồn vốn thực hiện, duy trì hoạt động khám chữa 

bệnh hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo phân kỳ đầu tư 

dự án cho phù hợp để đảm bảo cân đối nguồn 

vốn thực hiện, duy trì hoạt động khám chữa 

bệnh hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon 

Tum. Đồng thời, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

1.4 

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông 

trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và 

Dân cư Phía Tây)(4) 

 

                                           
(2): Báo cáo số 96/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
(3): Báo cáo số 104/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
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- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy 

bổ sung nguồn vốn ngân sách huyện đã cam kết vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện để làm cơ triển khai thực hiện.  

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân huyện Kon Rẫy bổ sung nguồn vốn ngân 

sách huyện đã cam kết vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện 

để làm cơ triển khai thực hiện. Đồng thời, hoàn 

chỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

1.5. 

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở 

vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum(5) 

 

 
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

1.6 

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở suối 

Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa 

Thầy (Giai đoạn 1) (6) 

 

 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy 

bổ sung nguồn vốn ngân sách huyện đã cam kết vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện để làm cơ triển khai thực hiện.  

- Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sa 

Thầy rà soát các thông số kỹ thuật của dự án, đảm bảo tính kết nối đồng bộ 

về hạ tầng kỹ thuật tuyến kè với các công trình đã xây dựng và các công 

trình theo quy hoạch xây dựng đã xác định. Tính toán quy mô đầu tư cho 

phù hợp với nguồn vốn dự kiến bố trí. 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân huyện Sa Thầy triển khai các nội dung liên 

quan đến dự án theo ý kiến của Ban Kinh tế - 

Ngân sách. Đồng thời, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

                                                                                                                                                                                                                           
(4): Báo cáo số 105/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
(5): Báo cáo số 108/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
(6): Báo cáo số 109/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
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- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

1.7 

Dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khai thác 

quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc 

tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24(7) 

 

 

- Tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

75/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 cho ý kiến về Đề án Khai thác 

quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến 

đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24. Căn cứ 

các quy định, hướng dẫn của Trung ương(8), đề nghị cơ quan trình chỉ đạo 

rà soát, điều chỉnh tên của dự án cho phù hợp; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục 

trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. 

 

- Đề nghị đơn vị chủ đầu tư quan tâm đến phương án bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư, tái định canh cho các hộ dân thuộc diện di dời, tái định cư, đặc 

biệt là bố trí đất sản xuất cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người 

dân ổn định cuộc sống, sản xuất. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

- Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh lại tên gọi dự 

án như sau: "Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng, 

chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông 

kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24". 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Trung tâm Phát 

triển quỹ đất tỉnh (chủ đầu tư) quan tâm đến 

phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tái 

định canh cho các hộ dân thuộc diện di dời, tái 

định cư, đặc biệt là bố trí đất sản xuất gần với 

khu tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân ổn định cuộc sống, sản xuất. Đồng 

thời, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

                                           
(7): Báo cáo số 110/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
(8): Điều 118 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai và Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019,… 
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1.8 

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa nền, mặt 

đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - 

Km39+500, Tỉnh lộ 673(9) 

 

 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư trong quá trình 

triển khai thực hiện dự án cần lưu ý ý kiến, kiến nghị của các cơ quan đơn 

vị, tính toán chặt chẽ triển khai đồng bộ; phân kỳ đầu tư cho phù hợp.  

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông 

vận tải trong quá trình triển khai trình tự, thủ 

tục, thực hiện dự án lưu ý các ý kiến, kiến nghị 

của các cơ quan đơn vị, tính toán chặt chẽ triển 

khai đồng bộ; phân kỳ đầu tư cho phù hợp. 

Đồng thời, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

1.9 

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp 

Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng Bệnh viện Đa 

khoa huyện 60 giường bệnh) (10) 

 

 

- Tại phần Căn cứ dự thảo nghị quyết, đề nghị bỏ nội dung: “Căn cứ Nghị 

quyết số 71/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế 

huyện Ia H’Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 

giường bệnh);” 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

1.10 
Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường giao 

thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai (11) 
 

 - Tại phần Căn cứ dự thảo nghị quyết, đề nghị bỏ nội dung: “Căn cứ Nghị Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

                                           
(9): Báo cáo số 111/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
(10): Báo cáo số 103/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
(11): Báo cáo số 102/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
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quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ xã Đăk 

Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang, tỉnh Gia Lai;” 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

1.11 
Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa 

nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum(12) 
 

 

- Tại phần Căn cứ dự thảo nghị quyết, đề nghị bỏ nội dung: “Căn cứ Nghị 

quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk 

Cấm, thành phố Kon Tum;” 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

1.12 
Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường 

trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần(13) 
 

 

- Tại phần Căn cứ dự thảo nghị quyết, đề nghị bỏ nội dung: “Căn cứ Nghị 

quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm phía Nam thị 

trấn Plei Kần;” 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2 

Dự thảo Nghị quyết về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công 

trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon 

Tum(14) 

 

                                           
(12): Báo cáo số 107/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
(13): Báo cáo số 106/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
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- Sau khi Phương án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành Hồ sơ để gửi Trung 

ương theo quy định. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

ngay sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ 

đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ 

gửi Trung ương về kế hoạch đầu tư công trung 

hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 

2021-2025 tỉnh Kon Tum theo đúng quy định. 

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn chỉnh 

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3 
Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư 

nguồn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2)(15) 
 

 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát danh mục phân bổ vốn chuẩn bị 

đầu tư cho các dự án phù hợp với nguồn vốn đã bố trí cho công tác chuẩn 

bị đầu tư được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 

67/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, điều chỉnh, bổ sung cho phù 

hợp. 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh lại hoàn chỉnh lại phương 

án phân bổ nguồn ngân sách địa phương năm 

2021 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 

Theo đó, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án 

Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Trường Chính trị 

tỉnh 100 triệu đồng(16) từ nguồn vốn xổ số kiến 

thiết để phù hợp nguồn vốn đầu tư của dự án(17). 

Đồng thời, điểu chỉnh nguồn vốn chuẩn bị đầu 

tư từ nguồn ngân sách địa phương (theo tiêu chí, 

định mức quy định tại Quyết định 26/2020/QĐ-

TTg) dự kiến bố trí cho dự án Cải tạo, bổ sung 

cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh (khoảng 50 

                                                                                                                                                                                                                           
(14): Báo cáo số 99/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
(15): Báo cáo số 97/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
(16) Trong tổng số 650 triệu đồng vốn xổ số kiến thiết năm 2021 bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư  tại Nghị quyết 67/NQ-HĐND ngày ngày  09/12/2020. 
(17) Dự án Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021, nguồn vốn đầu tư từ 

Nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025. 
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- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 1 dự thảo Nghị quyết, biên tập như sau: 

“Điều 1. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách 

địa phương năm 2021 (đợt 2) cho một số dự án (chi tiết tại Phụ lục kèm 

theo).”  

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

triệu đồng) sang bổ sung cho dự án Trụ sở làm 

việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban 

ngành và các hạng mục phụ trợ (tăng vốn chuẩn 

bị đầu tư từ 200 triệu đồng lên 250 triệu đồng).  

 

 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; dự thảo Nghị 

quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021(18) 
 

 

- Khó khăn và hạn chế: Tiến độ trồng rừng theo chủ trương chung được 

chỉ đạo quyết liệt, đã tổ chức giao chỉ tiêu và kinh phí cụ thể cho từng đơn 

vị, địa phương tuy nhiên đến nay triển khai còn chậm, các địa phương 

đang lập trình duyệt Hồ sơ thiết kế trồng rừng làm cơ sở triển khai thực 

hiện, ước 6 tháng thực hiện được 600 ha, đạt 20% kế hoạch; tình hình phát 

triển diện tích trồng mới một số cây trồng đạt thấp (Mắc Ca: 19%; Ngô: 

13%; Sâm Ngọc Linh: 12%,...); chương trình xây dựng nông thôn mới còn 

nhiều khó khăn, hiện nay toàn tỉnh còn 07 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn 

mới trong năm 2021 (tổng chỉ tiêu năm 2021 là 08 xã), các tiêu chí chưa 

đạt chuẩn đa phần là các tiêu chí mềm. Vì ảnh hưởng tình hình dịch 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Báo 

cáo. Đồng thời, sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

khắc phục những khó khăn, hạn chế và triển 

khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - 

xã hội 6 tháng cuối năm 2021 theo đề nghị của 

Ban Kinh tế - Ngân sách. 

 

                                           
(18): Báo cáo số 112/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
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Covid-19 nên việc khai thác các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn rất hạn 

chế(19). Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán còn chậm, 

chưa xử lý dứt điểm kiến nghị thu hồi nộp ngân sách.  

- Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021: Ngoài các nội 

dung đã nêu trong báo cáo, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo 

một số nội dung sau: 

+ Chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt hoặc 

đạt thấp, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và phấn đấu hoàn 

thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra. 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, nâng cao ý thức 

của từng cá nhân trong công tác tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

đang diễn biến phức tạp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố; xử lý nghiêm 

các đối tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh. Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá toàn diện, chặt chẽ việc triển 

khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

+ Tăng cường công tác rà soát, quản lý, nâng cao hiệu quả việc sử dụng 

rừng, nâng cao độ che phủ rừng. Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các 

dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất tại các huyện, thành phố. Triển khai có 

hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh.(20) 

+ Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đã được Thủ tướng phê duyệt; Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp 

thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

+ Tiếp tục kiên định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, đẩy mạnh phát 

                                           
(19) Tính đến 31/5/2021, có 182.150 lượt khách/1.500.000 lượt khách theo kế hoạch, đạt 16,71% kế hoạch.  
(20) Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”. 
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triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Cần có giải pháp hỗ trợ, kích thích 

các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút 

các nguồn vốn đầu tư; chủ động các phương án bảo đảm hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình ổn giá và thị 

trường. 

+ Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm theo 

Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 Phiên họp thường kỳ Chính phủ 

tháng 5 năm 2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây 

dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.  

+ Đề nghị xem xét giải pháp: “tổ chức cho học sinh, sinh viên các hoạt 

động hè bổ ích, thiết thực, nhất là các hoạt động phòng chống đuối nước ở 

trẻ em”(21) là chưa phù hợp trong thời điểm các hoạt động tập trung hạn 

chế tối đa để phòng chống dịch covid-19, nhất là thời điểm học sinh nghỉ 

hè. Đề nghị xem xét điều chỉnh giải pháp này thành: “Tuyên truyền, vận 

động gia đình, cộng đồng dân cư tăng cường quản lý học sinh trong dịp hè 

an toàn, đảm bảo theo công tác phòng chống Covid-19”. 

- Về dự thảo Nghị quyết: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý 

kiến chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về 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. 

5 
Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021 

và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021(22) 
 

 
- Tồn tại, hạn chế: Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy còn một số tồn tại 

hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác THTK, CLP 6 tháng 
Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính 

                                           
(21) Tại Khoản 2 Mục III Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 (nội dung thứ ba). 
(22): Báo cáo số 94/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
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đầu năm 2021, như:  

+ Việc tổ chức triển khai công tác THTK, CPL ở một số cơ quan, đơn vị 

chưa được người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị quan tâm chỉ đạo đúng mức 

như: chưa xây dựng chương trình hành động về công tác PCTN; chậm ban 

hành chương trình, kế hoạch THTK, CLP.  

+ Hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân một số cơ quan, địa 

phương còn chưa cao, vẫn mang tính hình thức.  

- Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021: Để 

tăng cường hiệu quả Ban đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số 

nhiệm vụ sau: 

+ Tăng cường công tác công khai các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 5 

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, nhất là công khai các 

hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí sau khi cơ quan có thẩm 

quyền ra quyết định xử lý. 

+ Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc công khai 

các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn và tài sản nhà 

nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên để bảo đảm thực hành tiết 

kiệm, ngăn chặn, phòng ngừa lãng phí. 

+ Tăng cường, nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra việc 

chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước tại các cơ quan, địa phương; 

hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế của các đơn 

vị sử dụng ngân sách nhà nước. 

+ Nghiên cứu, xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

dài hạn của tỉnh sau khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của 

Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho giai đoạn mới. 

+ Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 

2021, vẫn còn một số một số cơ quan, đơn vị ban hành chương trình, kế 

tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Báo cáo. 

Đồng thời, sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan 

tâm triển khai các phương hướng, nhiệm vụ, 

giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 

tháng cuối năm 2021 theo đề nghị của Ban Kinh 

tế - Ngân sách. 
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hoạch THTK, CLP còn chậm so với thời gian quy định. Vì vậy, đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương quan tâm, chủ 

động xây dựng và thực hiện Chương trình, Kế hoạch THTK, CLP đảm bảo 

theo quy định. 

6 

Dự thảo Nghị quyết tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-

HĐND ngày 13 tháng 7  năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon 

Tum “quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021” cho năm học 2021-

2022(23) 

 

 

- Tại phần căn cứ dự thảo nghị quyết, đề nghị bổ sung nội dung sau: “Thực 

hiện Công văn số 1505/BGDĐT-KHTC ngày 19 tháng 4 năm 2021 về việc 

đề nghị chỉ đạo và quán triệt thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo năm học 2020-2021; 2021-2022 và công tác chỉ đạo điều 

hành giá năm 2021”. 

- Về Tên gọi dự thảo Nghị quyết, để đồng bộ với các Nghị quyết đã ban 

hành đề nghị biên tập như sau: “Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 

33/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Kon Tum về quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021”. 

- Biên tập Điều 1 dự thảo Nghị quyết như sau: “Điều 1. Kéo dài thời gian 

thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về quy định giá dịch vụ giáo dục, 

đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-

2021 cho năm học 2021-2022”. 

- Về thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo Nghị quyết: Đề nghị cơ quan trình 

rà soát, thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

                                           
(23): Báo cáo số 98/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
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7 

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục 

vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công 

lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum(24) 

 

 

- Tại Khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết, đề nghị bỏ cụm từ: “…nhưng 

không vượt quá mức thu theo quy định tại Nghị quyết này.” 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

8 
Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021(25) 
 

 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện 

một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

+ Duy trì và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu, thu hồi 

nợ đọng thuế; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ 

thu ngân sách Nhà nước để có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. 

Chỉ đạo tăng cường công tác phân tích, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ các 

nguồn thu, nhất là các nguồn thu liên quan đến tài nguyên, khoáng sản và 

các dự án khai thác quỹ đai; tập trung đôn đốc các khoản thu hết thời gian 

gia hạn nộp thuế; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu trong các 

tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu được giao.  

+ Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân vốn 

đầu tư công; các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân nhất là về thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán. Tuân thủ nghiêm quy 

định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm tính công khai, minh bạch, không 

để xảy ra các khiếu nại, khiếu kiện làm chậm tiến độ... Có chế tài nghiêm 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, 

giải pháp thu – chi ngân sách trong 6 tháng cuối 

năm 2021 như đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân 

sách. Đồng thời, đã rà soát rà soát, cập nhật, 

điều chỉnh khớp đúng các số liệu giữa các Báo 

cáo trình tại kỳ họp. 

                                           
(24): Báo cáo số 114/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
(25): Báo cáo số 113/BC-BKTNS ngày 28/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách.  
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khắc đối với các chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức cá nhân cố tình gây khó 

khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 

đầu tư công.  

+ Chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền điều 

chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hết 

vốn kế hoạch năm 2020 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2021 sang các dự án 

cần đẩy nhanh tiến độ, tránh trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch vốn đầu 

tư dồn vào cuối năm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Thực hiện nghiêm 

túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo 

đúng quy định. 

+ Tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà 

nước, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, công khai và giám sát việc sử 

dụng ngân sách Nhà nước; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết 

kiệm trong phạm vi dự toán được giao; thực hiện cắt giảm chi thường 

xuyên để ưu tiên bổ sung nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 

theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. Rà soát các chế độ, chính sách an 

sinh xã hội để đảm bảo chi đúng đối tượng, không để phát sinh tình trạng 

chậm, nợ chế độ, chính sách trên địa bàn 

+ Đề nghị tiếp tục chỉ đạo rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện 

nghiêm việc thu hồi vốn tạm ứng. Chỉ đạo triển khai thực hiện, giải quyết 

dứt điểm các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo kiểm 

toán ngân sách địa phương năm 2019. Và triển khai thực hiện các kết luận 

kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, cập nhật, điều chỉnh 

khớp đúng các số liệu giữa các Báo cáo trình tại kỳ họp. 

II Ý KIẾN CỦA BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI   

1 
Dự thảo nghị quyết về thông qua Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho 

chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn 
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tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025(26) 

 

Về Dự thảo Nghị quyết: Căn cứ ban hành văn bản; Thể thức, kỹ thuật trình 

bày văn bản: đề nghị soạn thảo văn bản đúng theo quy định về kỹ thuật 

trình bày văn bản hành chính được quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-

CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

Tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

2 

Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm 

non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030(27) 

 

 

- Về Số liệu quy mô học sinh, kinh phí bồi dưỡng giáo viên giữa Đề án và 

phụ lục kèm theo chưa thống nhất; thực trạng giáo viên còn thiếu của năm 

học 2020-2021 để xác định nhu cầu tăng biên chế giáo viên cho giai đoạn 

tới chưa thống nhất với Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học 

sinh dân tộc thiểu số cùng được trình tại kỳ họp thứ Nhất, khóa XII. 

 

 

 

 

 

- Về kinh phí: Đề án chỉ mới dự kiến kinh phí đào tạo đội ngũ cho giai 

đoạn 1 (2021-2025) dựa trên mức học phí trần đối với chương trình đào 

- Tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, về 

số liệu quy mô học sinh, kinh phí bồi dưỡng 

giáo viên giữa Đề án và Phụ lục 1 đã được điều 

chỉnh thống nhất. Về thực trạng giáo viên còn 

thiếu của năm học 2020-2021 để xác định nhu 

cầu tăng biên chế giáo viên cho giai đoạn tới đã 

điều chỉnh thống nhất số liệu chung giữa Đề án 

này và Đề án nâng cao chất lượng học sinh dân 

tộc thiểu số, cụ thể: Số giáo viên mầm non còn 

thiếu là 574 giáo viên, số giáo viên tiểu học còn 

thiếu là 387 giáo viên. 

 

- Đề án chỉ mới dự kiến kinh phí đào tạo đội 

ngũ cho giai đoạn 1 (2021-2025) dựa trên mức 

                                           
(26): Báo cáo số 16/BC-BVHXH ngày 25/6/2021 của Ban Văn hóa – Xã hội.  
(27): Báo cáo số 17/BC-BVHXH ngày 25/6/2021 của Ban Văn hóa – Xã hội.  
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tạo Đại học được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 của Chính phủ(28). Trong giai đoan 2026-2030, đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh chủ động xây dựng kinh phí đào tạo đội ngũ giai đoạn 2 sau 

khi Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

 

 

 

 

- Về dự thảo Nghị quyết: Căn cứ ban hành văn bản; Thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản: đề nghị soạn thảo văn bản đúng theo quy định về kỹ 

thuật trình bày văn bản hành chính được quy định tại Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Trên 

cơ sở ý kiến các đại biểu tham gia tại cuộc họp, đề nghị Ủy ban nhân 

dântỉnh giải trình, tiếp thu. 

học phí trần đối với chương trình đào tạo đại 

học quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ...: 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã điều chỉnh 

biên tập rõ hơn cơ cấu kinh phí của Đề án. 

Trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ 

chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động tham 

mưu triển khai Đề án hiệu quả. 

 

- Tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3 

Dự thảo nghị quyết về thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục 

đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030(29) 

 

 

- Số liệu hiện trạng cơ sở vật chất (điểm trường lẻ); tỷ lệ giáo viên đạt 

chuẩn các cấp tại thời điểm xây dựng Đề án; dự báo quy mô lớp học bậc 

mầm non, Tiểu học đến năm 2025 chưa có sự thống nhất với các Đề án 

khác thuộc lĩnh vực Giáo dục Đào tạo cùng trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét thông qua tại kỳ họp thứ Nhất, khóa XII(30). 

- Về số liệu hiện trạng cơ sở vật chất (điểm 

trường lẻ)...: Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và 

đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các số liệu trên 

đảm bảo thống nhất giữa 3 Đề án. 

                                           
(28) “ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến 

năm học 2020 – 2021” 
(29): Báo cáo số 15/BC-BVHXH ngày 25/6/2021 của Ban Văn hóa – Xã hội.  
(30) - Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 
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- Kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm 

non 3-5 tuổi: Dự kiến có 869 lớp mầm non (có trên 50% trẻ dân tộc thiểu 

số) thực hiện chế độ này với tổng kinh phí cả giai đoạn là 33.552 triệu 

đồng (đạt tỷ lệ 100% số lớp); điều kiện chi: bồi dưỡng cho giáo viên ở các 

lớp, nhóm lớp không được bố trí đủ định mức biên chế giáo viên phù hợp 

quy mô để thực hiện dạy 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, số lớp, nhóm lớp thiếu 

định mức biên chế giáo viên trên thực tế ít hơn số lớp trong Đề án đề cập 

(ít hơn 869 lớp). Đề nghị làm rõ nội dung này. 

- Về Dự thảo Nghị quyết: Căn cứ ban hành văn bản; Thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản: đề nghị soạn thảo văn bản đúng theo quy định về kỹ 

thuật trình bày văn bản hành chính được quy định tại Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

 

- Kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên tăng cường 

Tiếng Việt cho trẻ mầm non 3-5 tuổi: Ủy ban 

nhân dân tỉnh tiếp thu và đã rà soát, chỉnh sửa 

trong dự thảo Đề án và phụ lục 10 về số lớp 

mẫu giáo (có trên 50% trẻ dân tộc thiểu số) 

thiếu định mức biên chế giáo viên/lớp là 450 lớp 

(với tổng kinh phí cả giai đoạn là 17.374,5 triệu 

đồng). 

- Tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

III Ý KIẾN CỦA BAN PHÁP CHẾ  

1 

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và phương 

hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 (31) 

 

 

- Về hạn chế, khuyết điểm: Ban Pháp chế nhận thấy còn một số hạn chế 

và nguyên nhân cơ bản như sau: 

+ Công tác thanh tra kiểm tra, giám sát trách nhiệm của thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu 

nại, Luật Tố cáo có lúc, có việc vẫn chưa thật thường xuyên, sâu sát.  

+ Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại một số đơn vị, địa phương 

còn yếu về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn. 

Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân 

dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên cơ 

sở các kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng 

nhân dân tỉnh tiến hành xây dựng Kế hoạch 

khắc phục đối với các sai sót, hạn chế tại ngành, 

đơn vị, địa phương mình về công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân. 

                                                                                                                                                                                                                           
- Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phỏ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh KonTum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 
(31) Báo cáo số 23/BC-BPC ngày 28/6/2021 của Ban Pháp chế.  
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+ Một số cơ quan đơn vị còn vi phạm về quy định tiếp công dân, tiếp nhận, 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, chưa tổng hợp, 

báo cáo đầy đủ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của công dân. 

+ Nhận thức của một số người dân về khiếu nại, tố cáo và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước còn hạn chế, có trường hợp cố tình không chấp hành 

quyết định đã giải quyết đúng pháp luật nên tiếp tục khiếu kiện. 

+ Thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt 

bằng khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án chưa tốt, giải quyết chưa 

dứt điểm các khiếu nai, kiến nghị của công dân.  

- Về phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021: Ban đề nghị 

UBND tỉnh chú trọng chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:  

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây 

dựng, các văn bản về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt việc 

hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, ngành có liên 

quan trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng 

cường đối thoại, tuyên truyền, giải thích, hòa giải đối với công dân có đơn 

khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri. 

+ Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương 

đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo. Thực 

hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên tại trụ 

sở, địa điểm tiếp công dân. 

+ Thực hiện tốt chính sách pháp luật về đất đai, quan tâm thực hiện đảm 

bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi khi triển 

khai các dự án trên địa bàn tỉnh.Tiếp tục kiểm tra rà soát, giải quyết dứt 
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điểm đối với các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài; thực hiện tốt công tác 

đối thoại với công dân khi giải quyết các vụ việc. 

+ Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí địa điểm phù hợp phục vụ tốt cho 

công tác tiếp công dân, nhất là trụ sở tiếp công dân của tỉnh; quan tâm 

công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đầy đủ các chế độ cho 

cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo theo đúng quy định. 

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo dõi sát việc khắc phục những 

thiếu sót sau thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

2 

Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham 

nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng 

cuối năm 2021(32) 

 

 

- Về hạn chế, khuyết điểm: Bên cạnh đó, Ban nhận thấy việc tự kiểm tra, 

phát hiện tham nhũng của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu. Qua 

hoạt động thanh tra, kiểm toán còn phát hiện nhiều vi phạm trong các lĩnh 

vực quản lý tài chính - kế toán; đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng đất; 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng(33). 

- Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021: Đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung sau: 

+ Phát huy vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc 

quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, 

viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, đặc biệt là việc thực 

Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân 

dân tỉnh sẽ chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục rà 

soát, hoàn thiện dự thảo Báo cáo. Đồng thời, sẽ 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục các hạn 

chế, khuyết điểm và quan tâm chỉ đạo phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 về 

công tác phòng, chống tham nhũng theo đề nghị 

của Ban Pháp chế. 

                                           
(32) Báo cáo số 21/BC-BPC ngày 28/6/2021 của Ban Pháp chế.  
33 đến nay đã kết thúc 33 cuộc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực quản lý tài chính - kế toán; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng đất; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng... với tổng số 

tiền sai phạm 1.788.241.169 đồng. 
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hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ. 

+ Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác công tác tuyên truyền và tổ chức thực 

hiện tốt các quy định của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018, nhất là 

các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng như: về công khai, minh bạch 

trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập 

của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu 

chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; 

chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành 

chính và ứng dụng khoa học công nghệ.  

+ Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực 

hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung 

tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên 

quan đến tham nhũng.  

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham 

nhũng, tiêu cực như: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, bồi thường, giải 

phòng mặt bằng, quản lý tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, tài chính 

ngân sách... Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg 

ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động 

thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. 

+ Thường xuyên công khai minh bạch các kết luận thanh tra, nhất là trên 

trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh theo quy định để các cơ quan, tổ 

chức và nhân dân biết theo dõi, giám sát việc thực hiện. 

+ Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức 

thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân trong công tác 

đấu tranh chống tham nhũng. 
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3 
Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, 

vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 (34) 
 

 

- Hạn chế, khuyết điểm, Ban Pháp chế nhận thấy: 

+ Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh 

tương đối ổn định, tình hình tội phạm nói chung có giảm nhưng không 

đáng kể. Hoạt động băng nhóm, bảo kê, lô đề, tín dụng đen (cho vay nặng 

lãi) mặc dù được quan tâm tăng cường điều tra, trấn áp nhưng vẫn còn 

tiềm ẩn và diễn biến phức tạp. Tội phạm về kinh tế môi trường xảy ra tại 

một số địa bàn, có vụ nghiêm trọng, dư luận quan tâm, nhất là vi phạm quy 

định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.  

+ Việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm còn vi phạm về thời hạn, trình 

tự, thủ tục trong quá trình giải quyết nguồn tin. 

+ Tỉ lệ điều tra, phá án trong một số vụ, việc về kinh tế, môi trường có 

chuyển biến so với cùng kỳ nhưng còn đạt thấp (67% số vụ được điều tra 

làm rõ). 

+ Còn có một số vi phạm trong hoạt động điều tra về công tác giám định 

tâm thần, khám nghiệm hiện trường...; Một số vụ án hình sự thực hiện điều 

tra chưa tốt, Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung.  

+ Công tác giam giữ còn một số vi phạm quy định của Luật thi hành tạm 

giữ, tạm giam. Công tác quản lý theo dõi người chấp hành án treo, cải tạo 

không giam giữ ở cơ sở thiếu chặt chẽ. Công tác tái hòa nhập cộng đồng 

đối với người đã hoàn thành việc chấp hành án còn hạn chế.  

+ Việc hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ thi hành án hình sự chưa thường 

xuyên, chưa kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót xảy ra trong công 

tác thi hành án hình sự. 

- Về phương hướng nhiệm vụ: Ban Pháp chế đề nghị Ủy ban nhân dân 

Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân 

dân tỉnh sẽ chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục rà soát, 

hoàn thiện dự thảo Báo cáo. Đồng thời, sẽ chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục các hạn chế, 

khuyết điểm và quan tâm chỉ đạo phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 về 

công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp 

luật theo đề nghị của Ban Pháp chế. 

                                           
(34) Báo cáo số 22/BC-BPC ngày 28/6/2021 của Ban Pháp chế.  
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tỉnh: 

+ Chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của Tỉnh ủy trong 

công tác phòng chống tội phạm. Về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản, các giao dịch trên không gian mạng, về đầu tư tiền ảo, ngoại tệ... 

+ Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết số 96/2019/QH14 

ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân 

dân và công tác thi hành án. 

+ Thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa tội phạm với mục tiêu làm 

giảm tội phạm, kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa xã hội và phòng 

ngừa nghiệp vụ, giữa phòng ngừa nghiệp vụ với đấu tranh trấn áp tội 

phạm. Mở các chuyên án đấu tranh trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết 

những vấn đề bức xúc nổi lên về tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, 

ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao... 

+ Triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã 

hội nhất là đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Thực 

hiện tốt công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép trước tình hình 

diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 

+ Thực hiện tốt các quy định về công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, công tác 

điều tra và thi hành án hình sự, nhất là quản lý theo dõi chặt chẽ đối với 

các trường hợp thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở xã, phường, thị 

trấn.  

+ Nâng cao chất lượng công tác bắt giam giữ, điều tra xử lý tội phạm. Đẩy 

nhanh tiến độ điều tra, giải quyết án về kinh tế, môi trường. Nâng cao tỉ lệ 

giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. 

4 
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 80/NQ-HĐND 

ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên 
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chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh 

Kon Tum năm 2021(35) 

 

- Đề nghị thay đổi tên cơ quan, số lượng biên chế và biên tập lại Khoản 2, 

Điều 1 dự thảo Nghị quyết như sau: 

2. Sửa đổi mục số 1, số 2 Phần I của Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 

80/NQ-HĐND như sau: 

“1. Khối đại biểu dân cử (bố trí cho đại biểu HĐND tỉnh hoạt động 

chuyên trách): 10 biên chế 

2. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh: 32 biên 

chế.” 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

 

                                           
(35) Báo cáo số 26/BC-BPC ngày 28/6/2021 của Ban Pháp chế.  


		2021-06-30T08:01:20+0700


		2021-06-30T08:00:47+0700




