
PHỤ LỤC 02 

Đề xuất, kiến nghị của một số huyện, thành phố 

 

STT Địa 

phương 

Nội dung kiến nghị 

01 UBND 

thành 

phố Kon 

Tum 

1. Đề nghị quan tâm, xem xét hỗ trợ vốn để thực hiện Dự án giãn dân các hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển 

khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.  

2. Để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật đầu tư công đối với 

nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, UBND thành phố đề xuất các cơ quan, ban ngành 

của tỉnh thống nhất chủ trương để UBND thành phố thực hiện phân bổ vốn cho 

các công trình theo thứ tự ưu tiên (không theo định mức phân bổ hàng năm), 

nhưng vẫn đảm bảo định mức phân bổ trong giai đoạn 2021-2025 của HĐND 

tỉnh. 

3. Thành phố Kon Tum đang lập hồ sơ đề nghị công nhận đô thị loại II, dự 

kiến sẽ được công nhận vào quí I hoặc quý II năm 2023. Những năm qua, được 

sự quan tâm của tỉnh, thành phố đã đầu tư cơ sở hạ tầng, hạ tầng đô thị ngày 

càng được mở rộng, theo đó, nhu cầu về bảo đảm vệ sinh môi trường, điện 

chiếu sáng công lộ ngày càng cao. Do đó, kính đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

và các Sở, ngành liên quan quan tâm tăng nguồn kinh phí sự nghiệp môi 

trường, sự nghiệp kinh tế hàng năm để đáp ứng nhu cầu về đảm bảo  vệ sinh 

môi trường và điện chiếu sáng công lộ. 

02 UBND 

huyện  

Kon 

Plông 

1. Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và 

MN: Đề nghị ban hành định mức hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất. Đồng thời 

hướng dẫn cách thức, quy trình thực hiện như hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản 

xuất (hiện nay địa phương đã phê duyệt hộ nghèo thụ hưởng chính sách), các 

bước tiếp theo chưa có hướng dẫn và chưa  rõ cách thức thực hiện. 

2. Đề nghị các Sở, Ngành của tỉnh tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành 

định mức cụ thể cho 01 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, 

nhân rộng mô hình giảm nghèo và định mức cụ thể cho từng hộ tham gia dự án 

thuộc các CTMQG vốn sự nghiệp. Ví dụ giai đoạn 2016-2022 theo Nghị quyết 

số 44/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh quy định tối đa 400 

triệu đồng/dự án và hỗ trợ ban đầu tối đa cho 01 hộ không quá 25 triệu đồng. 

3. Theo quy định việc ban hành cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát 

triển sản xuất để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia thuộc thẩm quyền của tỉnh. Tuy nhiên hiện nay tỉnh chưa ban 

hành nên không có cơ sở thực hiện. Do đó, đề nghị các Sở, Ngành tham mưu 

cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển 

sản xuất để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia theo quy định. 



2 

4. Đề nghị Trung ương, tỉnh rà soát các quy định, hướng dẫn thực hiện các 

tiểu dự án đồng bộ, đầy đủ để có cơ sở lập phê duyệt và triển khai các tiểu dự 

án. Do nguồn vốn giao muộn, hướng dẫn chưa đầy đủ, trong khi các tháng cuối 

năm khó triển khai do vào mùa mưa lũ. Đề nghị Trung ương, tỉnh xem xét kéo 

dài thời gian thực hiện vốn năm 2022 đến hết năm 2023. 

03 UBND 

huyện 

Đăk Hà 

1. Dự toán ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia năm 2022 bố trí tương đối lớn và được giao vào thời điểm quý III năm 2022 

trong khi các văn bản hướng dẫn thực hiện chưa được ban hành đầy đủ dẫn đến 

khả năng thực hiện và giải ngân đến hết niên độ năm 2022 dự kiến sẽ không đạt 

tỷ lệ cao. Do đó, đề nghị các Bộ, ngành xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền 

cho cơ chế thực hiện và giải ngân nguồn vốn nêu trên đến hết 31/12/2023 để 

các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện và đảm bảo hoàn thành các mục 

tiêu của Chương trình.  

2. Phân cấp việc quyết định điều chỉnh danh mục đầu tư các CTMTQG cho 

Ủy ban nhân dân các cấp (Cụ thể như: UBND tỉnh quyết định điều chỉnh đối 

với các dự án do các Sở, ngành cấp tỉnh làm chủ đầu tư; UBND huyện quyết 

định điều chỉnh đối với các dự án do cấp huyện, xã làm chủ đầu tư) để sát với 

tình hình thực tế tại địa phương; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc 

phát sinh đột xuất và đảm bảo hoàn thành tiến độ, mục tiêu, nhiệm vụ của các 

Chương trình. 

3. Đề nghị quan tâm, xem xét việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự 

án: Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện 

Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà) để địa phương sớm đưa dự án vào 

triển khai thực hiện trong năm 2023 (Nội dung này, UBND huyện đã có văn 

bản số 2577/UBND-TH ngày 23/9/2022 gửi Sở KH&ĐT tỉnh tổng hợp, tham 

mưu UBND tỉnh theo quy định).  

4. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét giao dự toán thu phí và lệ phí năm 2023 trên 

địa bàn huyện Đăk Hà giảm so với dự toán năm 2022 để phù hợp với tình hình 

thức tế thu trên địa bàn huyện.  

5. Đề nghị HĐND tỉnh quan tâm, bố trí bổ sung kế hoạch vốn ngân sách tỉnh 

hỗ trợ công trình cấp bách cho huyện để tiếp tục thanh toán các chi phí đầu tư 

xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An, TDP 7 (công trình 

dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 12/2022; nhu cầu 

kế hoạch vốn còn thiếu trong năm là 6.029 triệu đồng, trong đó nguồn NS tỉnh 

hỗ trợ công trình cấp bách là 2.500 triệu đồng).  

6. Đề nghị HĐND tỉnh quan tâm, giao cho UBND huyện 90 biên chế, để 

đảm bảo số lượng vị trí việc làm theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND 

huyện phê duyệt1 

                                                           
1 Đề án số 07/ĐA-UBND, ngày 12/6/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về vị trí việc làm và ngạch công chức năm 

2016. 
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04 UBND 

huyện 

Đăk 

Glei 

1. Đề nghị tăng định mức phân bổ (hoặc bổ sung có mục tiêu) dự toán chi 

thường xuyên NSĐP cho ngân sách các huyện, thành phố giai đoạn 2022-2025 

đối với các lĩnh vực chi sự nghiệp Văn hóa - thông tin, chi sự nghiệp phát thanh 

- truyền hình và sự nghiệp thể dục - thể thao để đảm bảo kinh phí cho nhiệm vụ 

phát triển các lĩnh vực này trên địa bàn huyện, thành phố đặc biệt là ở cơ sở. 

2. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các huyện, 

thành phố để có nguồn bố trí đảm bảo tỷ lệ đối ứng vốn NSĐP thực hiện 03 

Chương trình MTQG năm 2022 và các năm tiếp sau theo quy định. Đối với 

huyện Đăk Glei nguồn thu ngân sách trên địa bàn rất hạn chế, chủ yếu là nhận 

bổ sung từ ngân sách cấp trên, do đó rất khó khăn trong quá trình cân đối nguồn 

lực để bố trí đối ứng để thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 trên địa 

bàn huyện đảm bảo theo tỷ lệ quy định.   
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