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Kon Tum, ngày     tháng    năm                  

BÁO CÁO  

Tổng hợp kết quả thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ 4 và ý kiến về Báo cáo 

tiếp thu giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nội dung thẩm tra của 

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 4. 

 

 Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 

thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4. Thay 

mặt Ban Dân tộc xin báo cáo với kỳ họp kết quả thẩm tra của Ban như sau: 

I. Kết quả thẩm tra của Ban Dân tộc 

Tại Kỳ họp thứ 4, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét 01 báo cáo thuộc 

lĩnh vực phụ trách của Ban Dân tộc1. Qua thẩm tra, Ban Dân tộc cơ bản thống 

nhất với báo cáo đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN(DTTS&MN) 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai 

chương trình (giai đoạn I:2021-2025) việc tiếp cận, hướng dẫn tổ chức triển khai 

thực hiện từ Trung ương đến cơ sở gặp khó khăn. Qua đó đánh giá cao sự nỗ lực 

của các sở, ban, ngành và các đơn vị địa phương (đã triển khai 7/10 dự án; giải 

ngân 23.124 triệu đồng/661.109 triệu đồng đạt 3,49 % so với nguồn vốn được 

phân bổ). Tuy nhiên qua nghiên cứu báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến 

thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Dân tộc nhận thấy vẫn còn 

một số khó khăn và hạn chế ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia như: Đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số nội dung(2) chưa có quy 

định, hướng dẫn cụ thể một số định mức thực hiện; một số dự án tiến độ thực 

hiện vẫn còn chậm, đang trong quá trình hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư theo 

quy định;  Một số nội dung của Chương trình từ nay đến cuối năm khó thực hiện 

giải ngân được; Công tác phối hợp giữa các cơ quan chủ trì chương trình và các 

địa phương chưa được chặt chẽ, đồng bộ.  

                                           
 (1) Báo cáo số 339/BC-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh về báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022. 

 (2) Trong đó: (1) Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; (2) đầu tư cứng hóa đường đến trung 

tâm xã; (3) xây dựng cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ; (4)Tài liệu, chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 

nhóm đối tượng 3,4; (5) Hướng dẫn mô hình nâng cao chất lượng dân số tại thôn, bản có đông đồng bào DTTS có 

khó khăn đặc thù sinh sống tập trung; (6) Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 

hỗ trợ phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN.... 



Qua đó Ban Dân tộc đã đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số nội dung cụ thể 

như:  Về mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống 

4%(3); Về tiến độ thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào DTTS&MN năm 2022 (bao gồm vốn đầu tư và vốn sự nghiệp). Ước 

thực hiện, giải ngân đến ngày 31/12/2022? Tỷ lệ vốn đối ứng của các cấp ngân 

sách? Đánh giá việc thực hiện các Danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình 

năm 2022 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua(4)? Những khó khăn, vướng 

mắc trong việc triển khai, thực hiện; Đến thời điểm hiện nay UBND tỉnh và 10/10 

huyện, thành phố vẫn chưa ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

năm 2022(5); Đánh giá việc phối hợp tham mưu còn chậm, chưa kịp thời của các 

sở, ban, ngành trong thời gian vừa qua. 

Ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tập trung vào một số 

giải pháp sau: (1) UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND 

tỉnh ban hành về định mức của từng chính sách để trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết triển khai thực hiện. Tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn còn 

thiếu để thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; (2) Chỉ đạo 

các sở, ban, ngành đề xuất các giải pháp xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc nêu trên để đảm bảo thực hiện giải ngân nguồn vốn đúng thời gian quy định 

khi đủ điều kiện, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm sớm phát 

huy hiệu quả nguồn vốn được giao; (3) Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã 

được bố trí nguồn lực; lồng ghép, đối ứng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để 

thực hiện Chương trình;  (4) Sớm trình và ban hành quy định về cơ chế quay 

vòng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu 

quý, thúc đẩy khởi sự doanh nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào 

DTTS&MN; (5) Chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào DTTS&MN năm 2023 và cụ thể theo từng năm của giai đoạn; kịp thời báo 

cáo kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình được giao chủ trì 

nhằm đảm bảo tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ và ngân sách Trung ương giao; (6) 

Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú phù hợp với đối tượng, địa bàn nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật 

cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Động viên, khuyến khích nhằm 

phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức 

cho đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước; (7) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng các 

nguồn vốn đảm bảo giải ngân vốn được giao; (8) Chỉ đạo rà soát các khó khăn, 

vướng mắc trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình để kiến nghị với Chính 

phủ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành Trung ương kịp thời chỉ đạo có giải pháp 

                                           
 (3) Theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 23/6/2022 về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách 

Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 (4) Theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 (5) Theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. 



khắc phục; (9) Đề nghị rà soát số liệu trong các phụ lục đảm bảo đúng, đầy đủ(6). 

Đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác về thông tin, số liệu trong 

báo cáo đã ban hành; (10) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố là cơ 

quan chủ trì các Dự án, tiểu dự án thường xuyên báo cáo công tác chỉ đạo triển 

khai thực hiện về cơ quan thường trực của Chương trình mục tiêu quốc gia theo 

đúng quy định.  

II. Ý kiến của Ban Dân tộc đối với nội dung UBND tỉnh tiếp thu, giải 

trình. 

Qua xem xét Báo cáo số 394/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về 

các nội dung trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa XII. Ban Dân tộc nhận thấy 

UBND tỉnh cơ bản đã tiếp thu, giải trình đầy đủ các kiến nghị qua thẩm tra báo 

cáo trình tại kỳ họp. Ban cơ bản thống nhất với các nội dung đã giải trình của 

UBND tỉnh về một số vấn đề cần làm rõ. Tuy nhiên đối với các nội dung còn tồn 

tại, hạn chế và một số nội dung của Ban đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo 

một số giải pháp trong thời gian tới nhưng chưa có ý kiến tiếp thu cụ thể tại phụ 

lục (do UBND tỉnh có nêu chung trong phần lời là "Riêng đối với nhóm ý kiến về 

các nhiệm vụ, giải pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu để chỉ đạo triển khai thực 

hiện trong thời gian tới").  

Đề nghị UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới để triển khai 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt hiệu quả cao. 

(có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của Ban Dân tộc. Kính trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

-  Lưu: VT, BDT 

TM. BAN DÂN TỘC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

                 Blong Tiến 

 

 

                                           
 (6) Tại phụ lục 01 ngày tháng ban hành Kế hoạch số 4427/KH-UBND; ngày tháng ban hành Nghị quyết 

25/NQ-HĐND,..; thiếu Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ..;Tại phụ lục 

03 tổng kinh phí thực hiện của Dự án 5... 


		2022-12-06T16:22:47+0700


		2022-12-06T16:35:53+0700


		2022-12-06T16:35:53+0700


		2022-12-06T16:35:53+0700


		2022-12-06T16:35:53+0700


		2022-12-06T16:35:53+0700




