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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 2022 

 

Thực hiện Chương trình giám sát, khảo sát năm 2022; 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 Hội đồng nhân dân tỉnh(4) về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, Ủy 

ban nhân dân 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, hướng dẫn của các Bộ, 

ngành Trung ương. 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 

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 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh(6), Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố 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) 9 tháng đầu năm 2022 (theo giá so 

sánh 2010)(7) ước đạt 11.465 tỷ đồng, tăng 10,18% so với cùng kỳ năm trước; Ước 

                                                 
(1) Huyện Tu Mơ Rông, Ia H'Drai, Đăk Hà. 
(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 
(3) Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03/12/2021 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 năm 2022. Nghị quyết số 15-

NQ/TU ngày 06/7/2022 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 2022. 
(4) Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 

2022; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022. 
(5) Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 
(6) Báo cáo số 295/BC-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân 

sách trên địa bàn tỉnh năm 2022. 
(7) GRDP 9 tháng đầu năm 2022 (theo giá hiện hành) ước đạt 19.112 tỷ đồng. 
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thực hiện năm 2022, đạt 17.664 tỷ đồng(8), tăng 10,05% so với cùng kỳ năm trước; 

GRDP bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng/người, đạt 100% kế hoạch, tăng 

10,74% so với cùng kỳ năm trước.  

- Thực hiện 09 tháng đầu năm thu 3.003,21 tỷ đồng, đạt 107,7% dự toán 

Trung ương giao, đạt 75,1% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Ước thực hiện 

cả năm thu 4.000 tỷ đồng đạt 143,5% dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 109,3% so với cùng kỳ(9). Chi ngân sách nhà 

nước 9 tháng đầu năm 2022 là 5.879,855 tỷ đồng, đạt 50,1% nhiệm vụ chi. Ước 

thực hiện cả năm 10.140,171 tỷ đồng, đạt 86,3% nhiệm vụ chi và bằng 119,1% so 

cùng kỳ năm trước(10). Qua giám sát trực tiếp tại một số huyện, thu ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn năm 2022 ước đạt và vượt mức dự toán tỉnh giao.  

- Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 là 10.860,3 ha, đạt 

105,14% kế hoạch và bằng 102,27% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng cây 

hàng năm vụ Mùa 2022 là 63.705,8 ha, đạt 106,9% kế hoạch và bằng 102,8% so 

với cùng kỳ. Chỉ tiêu một số cây trồng chủ lực cơ bản ước đạt và vượt kế hoạch(11). 

Chăn nuôi tiếp tục ổn định, tổng đàn gia súc ước đạt kế hoạch. Công tác trồng 

rừng, Ước thực hiện cả năm 2022 trồng mới được 4.741,3 ha rừng, đạt 105,36% kế 

hoạch và bằng 98,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 63,12%, đảm bảo 

đạt kế hoạch đề ra. 

- Đối với việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (viết 

tắt là Chương trình MTQG) trên địa bàn tỉnh: Kịp thời kiện toàn, thành lập Ban chỉ 

đạo, Tổ công tác và cơ quan giúp việc các cấp(12); đồng thời, rà soát trình cấp thẩm 

quyền ban hành các văn bản quy định, phân bổ vốn, các chế độ, chính sách, hướng 

dẫn nhằm tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Công tác 

xây dựng nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2022 có thêm 08 xã đạt chuẩn nông 

                                                 
(8) GRDP cả năm 2022 (theo giá hiện hành) ước đạt 30.143 tỷ đồng. 
(9) Trong đó: Thu nội địa: Ước thực hiện cả năm thu 3.712,7 tỷ đồng đạt 99,5% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, 

đạt 147,5% dự toán Trung ương giao và bằng 112,3% so với cùng kỳ (thu nội địa trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến 

thiết đạt 109,7% dự toán); Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện cả năm 287 tỷ đồng, đạt 106,3% dự toán 

và bằng 94,7% so cùng kỳ. 
(10) Trong đó: Chi đầu tư phát triển: Thực hiện 9 tháng 1.922,8 tỷ đồng đạt 47,9% nhiệm vụ chi. Ước thực hiện năm 

2022 là 3.807,63 tỷ đồng đạt 94,8% nhiệm vụ chi, bằng 113,7% 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 121,2%). 

Chi thường xuyên thực hiện 09 tháng 3.521,16 tỷ đồng, đạt 60,5% nhiệm vụ chi; ước thực hiện cả năm 5.634,8 tỷ 

đồng, đạt 96,9% nhiệm vụ chi, bằng 111,8% so cùng kỳ năm trước. 
(11) Như: Tổng diện tích cây cà phê khoảng 29.236 ha, bằng 99,81% kế hoạch; diện tích cao su khoảng 77.402 ha, bằng 100,85% 

kế hoạch; diện tích cây ăn quả khoảng 9.375 ha, bằng 100% kế hoạch (trong đó trồng mới 3.000 ha, bằng 100% kế hoạch); diện 

tích cây Mắc ca khoảng 2.360 ha, bằng 106,36% kế hoạch (trong đó trồng mới 1.141 ha, bằng 114,1% kế hoạch); diện tích Sâm 

Ngọc Linh khoảng 1.740,7 ha, bằng 100% kế hoạch (trong đó trồng mới 500 ha, bằng 100% kế hoạch); diện tích các loại dược 

liệu khác 4.663,66 ha, bằng 100% kế hoạch (trong đó trồng mới 2.000 ha, bằng 100% kế hoạch). 
(12) Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã thành lập Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; ban hành Quy 

chế hoạt động, Chương trình công tác năm 2022 phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan thành viên của Ban chỉ đạo; thành 

lập 03 Tổ công tác và chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của các Tổ công tác các CTMTQG; tiếp tục duy trì Văn phòng điều 

phối chương trình nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện 
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thôn mới (đạt 100% so với kế hoạch), nâng tổng số xã toàn tỉnh là 43 xã. Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả nổi bật(13). 

- Ngành du lịch của tỉnh đã có nhiều khởi sắc và tăng trưởng mạnh mẽ, trong 

9 tháng đầu năm, có khoảng 967.000 lượt khách du lịch đến tỉnh Kon Tum, đạt 

107,4% kế hoạch và tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ; tổng doanh thu ước đạt 256 

tỷ đồng, đạt 102,4% kế hoạch và tăng 28,6% so với cùng kỳ. Ước cả năm sẽ có 

khoảng 1.100.000 lượt khách, bằng 122,2% kế hoạch và tăng gấp 3,5 lần so với 

cùng kỳ; tổng doanh thu khoảng 265 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch và tăng 32,5% 

so với cùng kỳ. 

2.2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội:  

- Các cơ sở giáo dục, đào tạo được sắp xếp cơ bản hợp lý(14). Công tác xóa 

bỏ phòng học tạm, mượn trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện, từ đầu năm 

đến nay đã xóa được 52 phòng học tạm(15). Công tác xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia tiếp tục được chú trọng. Chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu được cải 

thiện. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp trong độ tuổi cơ bản hàng năm tăng; năm 

học 2022-2023 có 166.620 học sinh ra lớp, đạt 99,59% kế hoạch. 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 được triển 

khai tích cực theo hướng dẫn của Trung ương. Tỷ lệ tiêm đủ liều vắc xin cơ bản 

trên tổng dân số: 79,51%(16). Các dịch bệnh khác được kiểm soát và ổn định. 

- Công tác đào tạo nghề tiếp tục được duy trì, chính sách bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp được triển khai tích cực. Các chế độ, chính sách bảo đảm an 

sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác khôi 

phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống của các dân tộc thiểu 

số triển khai tích cực(17). Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

được duy trì. 

                                                 
(13) Trong 9 tháng đầu năm tỉnh đã tổ chức 01 đợt đánh giá công nhận sản phẩm và đã công nhận thêm 09 sản phẩm đạt từ 3 - 4 

sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh đựợc công nhận từ 3 sao trở lên là 157 sản phẩm, trong đó: 01 sản phẩm được Trung 

ương công nhận đạt 5 sao cấp quốc gia; 21 sản phẩm đạt 04 sao (trong đó 06 sản phẩm có tiềm năng 5 sao); 135 sản phẩm đạt 3 

sao. Dự kiến đến cuối năm sẽ có thêm 02 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia, đạt 100% kế hoạch. 
(14) Hiện nay, tỉnh Kon Tum có 360 trường mầm non và phổ thông (Giảm 08 trường công lập so với đầu năm học 2021-2022), cụ 

thể: 133 trường mầm non (trong đó có 110 trường mầm non công lập và 23 trường mầm non ngoài công lập), 91 trường tiểu học; 

56 trường tiểu học và trung học cơ sở; 54 trường trung học cơ sở; 26 trường trung học phổ thông. Có 11 cơ sở đào tạo, gồm có: 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trung tâm GDTX tỉnh, 08 Trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện; ngoài ra còn có 102 Trung tâm học tập cộng đồng. Tổng điểm 

trường lẻ còn đang sử dụng là 753, số điểm trường lẻ sẽ sắp xếp trong năm học 2022-2023 là 17 điểm trường (giảm 2,3%). 
(15) Gồm: mầm non: 12 phòng, tiểu học: 20 phòng, THCS: 20 phòng. 
(16) Trong đó: (1) Đối tượng ≥ 18 tuổi: Đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 đạt 99,72%; đã tiêm đủ liều cơ bản đạt 98,73%; 

tiêm liều nhắc lại lần 1 đạt 91,25%, lần 2 đạt 97,37%; tiêm liều bổ sung đạt 96,63%; (2) Đối tượng 12 tuổi - 17 tuổi: Đã tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 mũi 1 đạt 100%; đã tiêm đủ liều cơ bản đạt 97,42%, tiêm liều nhắc lại đạt 89,54% (còn 03/10 huyện/thành 

phố chưa đạt mục tiêu đề ra (>90%), gồm: Đăk Glei 88.6%, Ia H’Drai 86,2% và TP.Kon Tum 81,8%); (3) Đối tượng 5 - dưới 12 

tuổi: Đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 đạt 100%; trong đó, đã tiêm đủ liều cơ bản đạt 77,33% (có 01/10 huyện đạt mục 

tiêu >95%: Kon Rẫy (95,6%), 09/10 huyện/thành phố chưa đạt mục tiêu). 

(17) Trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 01 di tích được xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt (di tích Điểm cao 

1015 và Điểm cao 1049); 01 di tích được xếp hạng cấp tỉnh (di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô năm 1967 và điểm cao 875 lịch 

sử); hiện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận “Bảo vật quốc gia” Xe tăng số hiệu 377. 
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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 

khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chỉ đạo 

chuẩn bị tốt các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân 

sự tỉnh năm 2022. 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 2022 đạt 

được nhiều kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tiếp tục tăng cao so với cùng 

kỳ, các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, 

kịp thời, đúng quy định; cơ sở vật chất giáo dục được quan tâm, đầu tư, chất lượng 

ngày được nâng lên; hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được đẩy 

mạnh và đạt tỷ lệ tương đối cao; tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, kiểm soát 

tốt; chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện; các loại hình di sản văn hóa truyền 

thống được gìn giữ và duy trì phát huy hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính được 

chỉ đạo quyết liệt; công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai nghiêm túc, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định; kỷ luật, kỷ cương hành 

chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội 

được đảm bảo. (Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo) 

2. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc 

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

Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu tại Báo cáo số 295/BC-UBND ngày 12/10/2022, như: 

Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là vướng mắc trong quy 

hoạch; kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp chậm được giải quyết triệt để; dịch bệnh 

xuất hiện trên cây Sâm Ngọc Linh và một số cây trồng, vật nuôi gây; Công tác thu 

hút đầu tư vào khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn 

nhiều khó khăn; Công tác giải ngân vốn đầu tư công mặc dù tăng so với cùng kỳ 

nhưng tiến độ còn chậm, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một 

số dự án quan trọng của tỉnh(18); Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn diễn 

                                                 
(18) Dự án Đường và cầu từ Tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14; Dự án đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô 

thị; Dự án đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ- phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla); 

Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum; Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk 

Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon 

Tum Kơ Pơng); Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum; Dự án 
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ra(19); Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra(20); Tỷ lệ học sinh tốt 

nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 đạt thấp hơn so với năm trước; Công tác 

giáo dục, đào tạo tại vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn,.... và 

một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 

trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, trong quá trình giám sát thực tế, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận 

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

- Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên bình quân cho một biên chế 

công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã tại một số địa phương còn khá thấp; còn 

chênh lệch, chưa đồng bộ, thống nhất giữa các địa phương. 

- Số tiền thu từ các dự án khai thác quỹ đất Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng 

thêm đạt thấp, dự kiến không đạt dự toán.  

- Các khoản phí, lệ phí thu trên địa bàn một số xã, thị trấn không đạt dự toán 

giao(21). 

- Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ công tại các cơ 

quan, đơn vị sự nghiệp còn gặp khó khăn, vướng mắc. 

- Công tác rà soát, sắp xếp tài sản công tại một số đơn vị, địa phương chưa 

chặt chẽ, phù hợp với quy định. 

- Tạm ứng vốn cho dự án đầu tư và chi dự phòng ngân sách tỉnh đối với một 

số nội dung chưa đảm bảo quy định(22). 

- Việc giao chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng, dược liệu và một số loại cây trồng 

(cây ăn quả, cây cà phê) tại một số địa phương là chưa sát với thực tế(23) (Cây ăn 

quả không phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng xã Ngok Lây, huyện Tu Mơ 

Rông; theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai, diện tích trồng cây cà 

phê đã không còn, việc giao tăng chỉ tiêu là chưa phù hợp; hiện nay cây dược liệu 

trồng còn manh mún, chưa tập trung,... chưa tính toán đầu ra; diện tích trồng rừng 

còn chồng lấn với đất người dân đang canh tác;...) 

- Công tác giao đất, giao rừng theo quy định, kế hoạch còn chậm, một số 

diện tích rừng, đất lâm nghiệp vẫn còn do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý(24). 

                                                                                                                                                             
khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum; Dự án khai thác quỹ đất để 

phát triển kết cấu hạ tầng tại Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum... 
(19) Như vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng xảy ra tại tiểu khu 486, lâm phần Ủy ban nhân dân thị trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plông quản lý; vụ phá rừng xảy ra tại thôn Ia Đơr, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai; khai thác gỗ trái phép ở tiểu khu 251, 

xã Đắk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông; tình trạng khai thác lâm sản trái phép tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy... 
(20) Để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Vi phạm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

87 trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại địa bàn xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà)… 
(21) Huyện Đăk Hà. 
(22) Chi tạm ứng cho Dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh 

lộ 673; Chi hỗ trợ công an tỉnh, BCH quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh. 
(23) Xã Ngok Lây, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông; xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà; huyện Ia Hdrai. 
(24) Xã Tu Mơ Rông và xã Ngok Lây huyện Tu Mơ Rông, 
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- Chậm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Công tác rà 

soát, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất chưa đồng bộ, chặt chẽ, còn thiếu 

sót phải trình cấp có thẩm quyền nhiều lần. 

- Số lượng Hợp tác xã thành lập mới đạt chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên hoạt động 

cầm chừng, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành cầu nối liên kết chuỗi giữa người 

dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Số hợp tác xã giải thể tăng cao (dự kiến có 13 

HTX giải thể, trong khi chỉ tiêu kế hoạch là 02 HTX giải thể) 

- Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ tiêu xã đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2022 dự kiến không đạt (có 01 xã không hoàn thành 

mục tiêu (xã Ngok Tem(25)); 01 xã đã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nhưng địa 

phương không đề xuất công nhận theo quy định (xã Ngok Tụ)). Bên cạnh đó, việc 

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

nhận đạt chuẩn nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, một số tiêu chí bị tụt so 

với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới theo Quyết định số 318/QĐ-TTg 

ngày 08/3/2022(26). 

- Một số dự án trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 nhưng chậm phê duyệt quyết định đầu tư, triển khai thực hiện. Công tác 

lập báo cáo đề xuất chủ trương, thẩm định trình cấp thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư thiếu chặt chẽ phải trình điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều lần. 

- Trình tự, thủ tục thẩm định trình cấp thẩm quyền quyết định đầu tư còn 

nhiều khó khăn, vướng mắc, mất nhiều thời gian, đặc biệt là các dự án từ nguồn 

ngân sách Trung ương. 

- Công tác tham mưu, đề xuất phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công một số dự 

án, công trình chưa sát với thực tế, quá trình thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung 

ảnh hưởng tiến độ giải ngân. 

- Tiến độ giải ngân một số dự án đầu tư công còn chậm(27); công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc(28). 

- Một số dự án đầu tư công trong quá trình triển khai thực hiện phải trình cấp 

thẩm quyền điều chỉnh mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, thời gian thực 

                                                 
(25) Nguyên nhân: Quy định đạt chuẩn tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều năm 2022 của xã 77,61% (trong khi chỉ tiêu quy định là 

13%); mức thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là rất thấp (27 triệu đồng). 
(26) Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai. 
(27) Dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai; Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn 

hóa, lịch sử Ngục Kon Tum; Dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh 
(28) Dự án Trưng bày bảo tàng ngoài trời; dự án Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Kon Tum; Dự án Ðầu tư xây dựng cải tạo, 

nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi; Dự án Đầu tư hạ 

tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum;… 
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hiện;…(29). Một số dự án đầu tư công trong quá trình triển khai thực hiện còn thiếu 

sự đồng bộ, chưa phù hợp với quy định và tình hình thực tế địa phương(30). 

- Một số công trình nước sinh hoạt nông thôn hoàn thành chậm bàn giao đưa 

vào sử dụng(31). 

- Giáo dục vùng sâu, vùng đồng bào DTTS tuy đã có chuyển biến tích cực 

nhưng vẫn còn hạn chế, việc chuyên cần của học sinh DTTS chưa đảm bảo, đặc 

biệt ở thời điểm mùa vụ; chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện chưa 

bền vững. Một số đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập gặp khó khăn trong việc thực 

hiện chi trả một số chế độ, chính sách liên quan hoạt động chi thường xuyên tại 

đơn vị(32). Hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế chưa cao. 

- Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa thật sự chủ động, quyết 

liệt, sâu sát trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. 

* Về thực hiện các Chương trình MTQG 

Công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh còn gặp 

nhiều khó khăn, vướng mắc, các địa phương lúng túng trong quá trình thực hiện 

các nội dung, dự án, kế hoạch vốn được giao. 

+ Công tác giải ngân vốn các Chương trình MTQG còn chậm. 

+ Việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG tại các địa phương còn 

chậm, đang trong quá trình hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định; quy trình 

thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình MTQG thiếu sự đồng bộ, mỗi địa 

phương có cách nghĩ, cách làm khác nhau(33). 

- Một số quy định về định mức, chính sách hỗ trợ chưa được ban hành (cơ 

chế quay vòng vốn; tỷ lệ số lượng dự án đặc thù; một số nội dung, mức hỗ trợ 

thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; quy 

định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình để làm cơ sở xác 

định hộ gia đình thiếu đất sản xuất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất…) 

dẫn đến các địa phương gặp khó khăn trong việc tổ chức triển khai thực hiện các 

                                                 
(29) Dự án Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum; dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển 

rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử 

cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum; dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei; dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi;… 
(30) Dự án Cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H’Drai: hiện chưa có tuyến đường ống cấp III nối đến các hộ dân; dự án Chỉnh 

trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai: dự án dự kiến tiến hành khai thác quỹ đất Khu đô thị 

để đầu tư hạ tầng KCN;…  
(31) Công trình CNSH thôn 2, 3 xã Diên Bình; công trình CNSH trung tâm xã Đăk Trăm; công trình CNSH thôn Đăk Chờ, Đăk 

Nu, Đăk Nô, Đăk Tăng xã Ngọc Tụ; công trình cấp nước sinh hoạt thôn 1, 2, 3, 4 và 5 xã Đăk Mar. 
(32) Chi trả lương cho nhân viên cấp dưỡng trong trường phổ thôn dân tộc nội trú; trẻ em nhà trẻ không có chính sách hỗ trợ ăn 

trưa, chính sách miễn giảm học phí; chính sách về bán trú cho học sinh, chính sách hỗ trợ ăn trưa cho học sinh mẫu giáo, chính 

sách hỗ trợ giáo viên… tại các xã khu vực II, III sau khi được cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy 

định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg;… 
(33) Huyện Đăk Hà: Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định phân bổ chi tiết vốn đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn; Huyện Tu Mơ 

Rông, Ia H’Drai: Hội đồng nhân dân huyện phân bổ chi tiết vốn đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn. 
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Chương trình MMTQG cũng như xác định số lượng dự án đầu tư, định mức hỗ trợ 

các nội dung, hoạt động, tiểu dự án, dự án thuộc chương trình. 

+ Công tác đào tạo nghề (Tiểu dự án 3 Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG 

kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số) tại một số địa phương còn vướng mắc, chưa 

triển khai thực hiện giải ngân vốn được phân bổ(34). 

3. Nguyên nhân  

a) Nguyên nhân khách quan 

- Giá cả một số mặt hàng như xăng dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao; một số 

loại nông sản khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra. 

- Các Chương trình MTQG được Trung ương phân bổ vốn chậm; công tác 

hướng dẫn của các Bộ ngành chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, Trung ương yêu cầu các 

địa phương khẩn trương hoàn thiện các quy định liên quan đến các Chương trình 

MTQG, một số quy định hoàn thiện và ban hành trong thời gian ngắn dẫn đến 

thiếu chặt chẽ, đầy đủ phải điều chỉnh, bổ sung khi Trung ương ban hành văn bản 

mới. Công tác rà soát, xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ tại cơ sở chưa sát với thực 

tế. 

- Chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu của người dân và biến động giá cả của 

thị trường. Bên cạnh đó, khối lượng công việc lớn nhưng đội ngũ làm công tác bồi 

thường mỏng, năng lực còn hạn chế và chịu nhiều áp lực trong thực hiện nhiệm vụ 

được giao. 

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 triển khai 

thực hiện nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao (về lập dự toán, chấp hành ngân 

sách; công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công của từng địa phương; công tác 

triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;...). Trong đó, trách 

nhiệm của các cơ quan chuyên môn khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao một 

số chỉ tiêu (diện tích trồng rừng, dược liệu) các địa phương chưa sát với tình hình 

thực tế từng địa phương. 

- Một số công trình, dự án do cấp tỉnh thực hiện trên địa bàn các huyện thiếu 

sự phối hợp giữa chủ đầu tư và địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng. 

                                                 
(34) Huyện Tu Mơ Rông (hiện nay chưa có định mức đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp; việc rà soát nhu cầu đào tạo 

nghề trong năm 2022 gặp khó khăn, vì thời điểm này đã quá mùa vụ nên người dân không có nhu cầu đăng ký học nghề); huyện 

Ia H’Drai (hiện nay chưa có định mức đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp; huyện đã làm việc đặt hàng đào tạo nghề 

tại Trường Cao đẳng cộng đồng (khoảng 200 chỉ tiêu), nhưng đơn vị không nhận vì chỉ tiêu thấp). 
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- Đối với những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình 

MTQG: 

+ Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách 

chưa kịp thời. 

+ Công tác hướng dẫn của các Sở ngành được giao làm chủ các Chương 

trình MTQG và các đơn vị có liên quan thiếu chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo đúng quy 

định. 

III. Đề xuất, kiến nghị  

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Ban Kinh tế - Ngân 

sách đề xuất 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 Phần II Báo cáo này và 

quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn 

thành các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, rà soát, giải quyết các kiến nghị của Ủy 

ban nhân dân các huyện thành phố (Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo). 

- 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 cấp thẩm quyền giao; quản lý chi ngân sách 

chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả đúng định mức, chế độ quy định; hạn chế chuyển 

nguồn, chuyển nhiệm vụ chi. 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. 

- Chỉ đạo việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo bám sát nhu cầu, tình 

hình thực tế tại địa phương. Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các nội dung đã 

được Đoàn kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát chỉ ra. 

- Chỉ đạo rà soát các dự án chỉnh trang đô thị, kịp thời điều chỉnh cho phù 

hợp với quy định và tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo đúng quy hoạch 

được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, động 

viên, nhắc nhở cán bộ, công chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi 

công vụ, tránh gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu. Từng cơ quan, đơn vị, địa 

phương nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính 

trị được cấp thẩm quyền giao. 

- Đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.  

- Triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch về phát triển khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn làm cơ sở kêu gọi, thu hút đầu 
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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 cơ quan chủ Chương trình, các Sở, ngành chuyên môn phối 

hợp, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, địa phương 

được giao thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG. 

- Tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực trong việc triển khai thực 

hiện các mục tiêu nhiệm vụ thuộc chương trình MTQG trên địa bàn.  

- 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. 

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 2022./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban KT-NS; 

- Lưu: VT, KTNS.  

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 
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