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BÁO CÁO THẨM TRA 

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2022 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân năm 2015;  

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

Thông báo số 57/TB-HĐND ngày 26/10/2022 về phân công thẩm tra các báo 

cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII; 

trên cơ sở Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh về kết 

quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 (Sau đây gọi tắt là Chương 

trình); Ban Văn hóa-Xã hội đã tổ chức họp thẩm tra về nội dung trên. Dự họp 

thẩm tra gồm các ủy viên Ban Văn hóa-Xã hội, đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động,Thương binh-Xã hội. Ban báo cáo Hội đồng 

nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra như sau: 

1. Ban cơ bản thống nhất với đánh giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết 

quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum thực hiện trong năm 2022. Trong điều 

kiện việc ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai và phân bổ vốn 

cho các dự án của Chương trình chậm trễ, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch1, 

chỉ đạo các ngành có liên quan, các cấp chủ động phối hợp với đơn vị, địa 

phương triển khai các dự án. Các Sở2 được giao chủ trì, trực tiếp quản lý các dự 

án đã ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện các tiểu dự án được phân công; Uỷ 

ban nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành quyết định, kế hoạch, chương 

trình, thực hiện huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các dự án.  

                                                
1 Kế hoạch số 3778/KH-UBND ngày 20/10/2021 về triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền  

vững năm 2022.  
2 Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế. 
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Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay 10/10 huyện, thành phố đã thực 

hiện phân bổ kinh phí cụ thể cho các đơn vị, địa phương để triển khai 6/7 dự án 

thuộc Chương trình; tuy nhiên, ngoài một số dự án thuộc Chương trình mới 

bước đầu được triển khai3, hầu hết các dự án còn lại các địa phương, đơn vị 

đang xây dựng kế hoạch để triển khai, chưa có kết quả triển khai cụ thể, trong đó 

có một số nội dung chưa được phân bổ kinh phí4, ảnh hưởng đến việc triển khai 

thực hiện và giải ngân theo tiến độ của Chương trình. Một số huyện5 không ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững năm 2022. 

 2. Trên cơ sở tình hình triển khai hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong 

năm 2022, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo trong năm tiếp theo: 

 - Có Kế hoạch làm việc với các Bộ, ngành liên quan để sớm phân bổ kinh 

phí của Trung ương cho Tiểu dự án 2 của Dự án 3 (Cải thiện dinh dưỡng). 

  - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền 

vững hàng năm sát với dự toán ngân sách và khả năng huy động nguồn lực của 

từng địa phương trong thực hiện từng dự án của Chương trình.  

 - Chỉ đạo UBND cấp huyện có giải pháp cụ thể để phát huy vai trò chủ 

thể của cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện 

và giám sát việc thực hiện Chương trình, nhất là tham gia chặt chẽ vào các dự án 

thành phần của Chương trình. Đồng thời, đảm bảo tính công khai, minh bạch, 

công bằng đúng quy định pháp luật trong quản lý, tổ chức triển khai thực hiện 

chương trình. 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được bố trí nguồn lực; chỉ đạo 

chặt chẽ trong công tác phối hợp, nắm bắt, theo dõi và kiểm tra kết quả triển 

khai Chương trình. Chú trọng giải pháp lồng ghép các dự án khi có cùng nội 

dung, nhiệm vụ để tránh chồng chéo, trùng lắp. 

- Sớm ban hành quy định về cơ chế quay vòng vốn hỗ trợ phát triển sản 

xuất cộng đồng của dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 

để các địa phương thực hiện; Có giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả dự án 

phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. 

                                                
3 Tiểu dự án 2 của Dự án 3; Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 2 của Dự án 6; Tiểu dự án 1 của Dự án 7. 
4 Tiểu dự án 2 của Dự án 3 (về cải thiện dinh dưỡng) và Dự án 5 (về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn các huyện nghèo). 
5 Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô. 
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3. Đối với kiến nghị đề xuất của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh, hằng 

năm có Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Chương trình tại các đơn vị, địa 

phương, Ban tiếp thu và dự kiến đưa vào chương trình giám sát của Ban trong 

năm 2023 đối với một số dự án thuộc Chương trình, tham mưu HĐND tỉnh giám 

sát Chương trình trong những năm tiếp theo. 

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về Báo cáo kết quả 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2022. Đề nghị cơ quan trình báo cáo tiếp 

thu các ý kiến của đại biểu để giải trình tại kỳ họp. 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các ủy viên Ban VHXH; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, BVHXH. 

TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phan Thị Thủy 
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