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Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ 3. 
 

Thực hiện chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, 

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VÀ 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

1. Thực hiện chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, các 

nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và xây 

dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Ngay từ đầu năm 2022, bám sát sự chỉ đạo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 với 88 nội dung công 

việc cho Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Nhiệm vụ được giao cụ thể, chi 

tiết đến từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và tiến 

độ thực hiện. 

Để bảo đảm tính khả thi trong thực hiện Chương trình công tác, Chủ tịch và 

các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện. Các Sở, ban ngành, địa phương đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thông qua nhiều 

đề án, báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng. Các đề án, dự án, dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân 

tỉnh năm 2022 đã cụ thể hóa chủ trương, đường lối, định hướng chỉ đạo, điều 

hành trọng tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng 

nhân dân tỉnh, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn đặt ra. Trong năm 2022 

(tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2022), đã giao 52 nội dung công việc trọng tâm 

cho Thủ trưởng các Sở, ban ngành, địa phương; đến nay các đơn vị đã hoàn thành 

34 nội dung công việc được giao, 18 nội dung đang tiếp tục triển khai thực hiện.  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có chuyển biến tích cực trong thực hiện 

các nhiệm vụ được giao. Công tác theo dõi, đôn đốc chương trình công tác được 

thực hiện thường xuyên thông qua Hệ thống phần mềm theo dõi chỉ đạo điều 

hành. Trong năm 2022 (số liệu đến ngày 31 tháng 5 năm 2022), Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã giao 606 nhiệm vụ để các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các 
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huyện, thành phố theo dõi thực hiện, cập nhật tiến độ. Cụ thể, các đơn vị, địa 

phương đã hoàn thành đúng hạn 351 nhiệm vụ, đã hoàn thành nhưng quá hạn 

109 nhiệm vụ; chưa hoàn thành còn trong hạn 101 nhiệm vụ; đã trễ hạn nhưng 

chưa hoàn thành 45 nhiệm vụ(1). Bên cạnh đó, đến thời điểm 31 tháng 5 năm 

2022, trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận 

526 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 9.652 văn bản của Bộ, ngành 

Trung ương; 448 văn bản của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 200 văn bản của 

Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh (theo đường văn bản đến trên 

hệ thống theo dõi điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh); để triển khai 

thực hiện các văn bản chỉ đạo nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã ban hành 666 quyết định (trong đó có 09 quyết định quy phạm 

pháp luật, 322 quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh, 335 quyết định Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh); 04 Chỉ thị; 02 Công điện; 1.853 công văn, tờ trình, báo cáo 

cá biệt (chưa bao gồm 3170 văn bản do Lãnh đạo Văn phòng thông báo ý kiến 

của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và chuyển văn bản theo Quy chế) để chỉ 

đạo, điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Nhìn chung, trong năm 2022, Chương trình công tác và các nhiệm vụ được 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao được các ngành, địa 

phương thực hiện nghiêm túc, chất lượng ngày càng được nâng lên; văn bản quy 

phạm pháp luật được xây dựng, ban hành đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm 

quyền và quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn chưa khắc phục được tình 

trạng chậm, trễ trong công tác tham mưu, có nội dung không đạt yêu cầu phải 

chuẩn bị lại, nhất là chuẩn bị các đề án, báo cáo trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

50/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đến thời điểm hiện tại, mọi hoạt động của 

Ủy ban nhân dân tỉnh đều đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ quy định của 

pháp luật và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, tuân thủ nguyên tắc 

làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao trách 

nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng Ủy viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

giải quyết công việc thường xuyên theo đúng Quy chế làm việc, quy trình chặt 

chẽ và khẩn trương, đề cao tính chủ động của cơ quan tham mưu và vai trò thẩm 

tra, tổng hợp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc trình xử lý công 

việc. Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia có trách nhiệm trong việc giải 

quyết các công việc chung của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo quan hệ 

phối hợp trong công tác, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi 

lĩnh vực được phân công.  

                                                 
(1) Cập nhật số liệu trên Hệ thống phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành. 
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Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham dự nhiều cuộc họp, hội 

nghị do Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức; chủ trì nhiều 

cuộc họp, hội nghị và làm việc với các sở, ban ngành, địa phương; tham gia các 

sự kiện kết nối tiêu thụ và xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tại một số tỉnh 

(Đồng Tháp, Sơn La, Gia Lai…); tổ chức tiếp đón nhiều đoàn khách trong nước 

và quốc tế; tham gia các Đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh. Ngoài ra, 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức các buổi kiểm tra thực tế, làm việc 

trực tiếp tại cơ sở để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đôn đốc 

triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như: Công tác tổ chức xây 

dựng nông thôn mới, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; công tác triển 

khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng rừng, dược 

liệu, Sâm Ngọc Linh; công tác hỗ trợ, củng cố phát triển các hợp tác xã, việc tổ 

chức thực hiện các giải pháp để phòng chống dịch bệnh trên người và động vật; 

kiểm tra thực tế công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các 

đơn vị, địa phương; kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh; kiểm tra và chỉ 

đạo xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu hút đầu tư, công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; kiểm tra đôn đốc tiến 

độ giải ngân vốn đầu tư công;... 

Để chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển 

khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn 

với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị; 

Chỉ thị số 26/2016/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ cương 

trong các cơ quan hành chính Nhà nước; Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24 

tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo Thủ 

trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện Quy chế 

làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ theo chức 

năng, thẩm quyền và lĩnh vực được phân cấp. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice) và việc sử dụng chữ ký số, gửi, 

nhận văn bản điện tử để tiến tới xây dựng Chính quyền số.   

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh còn 

có mặt hạn chế, sự phối hợp giải quyết công việc của các đơn vị có lúc, có nơi 

hiệu quả chưa cao, ý kiến tham gia chậm, còn chung chung, không rõ quan 

điểm, gây khó khăn cho cơ quan chủ trì xử lý. Báo cáo của các Sở, ban ngành, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đôi lúc còn chậm, thiếu thông tin, chưa 

nhìn thẳng vào nguyên nhân dẫn đến thiếu sót, khuyết điểm, báo cáo tình hình 

nhưng không đề xuất giải pháp xử lý; một số nội dung tham mưu còn chưa đảm 

bảo về chất lượng, quy trình, hồ sơ, thể thức và nội dung. Trách nhiệm của một 
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số Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, phối hợp tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh đôi lúc còn chưa cao. 

3. Công tác phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính 

trị - xã hội, các Ban xây dựng đảng và các cơ quan tư pháp ở địa phương 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh 

trong việc xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XII, cơ bản đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định; 

thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo, giải trình theo yêu cầu của Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh, của Hội đồng nhân dân tỉnh, nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo xử lý 

ý kiến kiến nghị của cử tri và trả lời nghiêm túc những vấn đề mà đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm.  

Chỉ đạo các Sở, ban ngành phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh trong việc phát huy sức mạnh 

của cả hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 

2022. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc luôn 

coi trọng khâu lấy ý kiến tham gia, đóng góp, phản biện về các chủ trương, 

chính sách để đảm bảo sự phù hợp, sát thực tế; tạo điều kiện để các tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động hợp pháp theo pháp luật. Trong năm 

2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Quy chế phối hợp 

giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Mặt trận và tổ chức chính trị- xã hội(2). Tăng 

cường phối hợp với các cơ quan tư pháp ở địa phương trong việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ theo quy định.  

Tóm lại, trong chỉ đạo, điều hành, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh luôn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện đúng 

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát 

huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân; phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, các Ban xây dựng đảng, các đoàn thể, Nhân dân và cơ quan tư pháp địa 

phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÁC CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM VỀ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Kết quả đạt được 

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các 

                                                 
(2) Quy chế số 129/QCPH-UBND-TĐTN phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2022; Quy chế số 4857/QCPH-UBND-UBMTTQVN ngày 31 tháng 12 năm 2020 giữa Ủy ban 

nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Quy chế số 4858/QCPH-UBND-HCCB ngày 31 tháng 12 năm 

2020 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Cựu chiến binh tỉnh; Quy chế số 4859/QCPH-UBND-LĐLĐ ngày 31 tháng 12 năm 

2020 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh; Quy chế số 4860/QCPH-UBND-HLHPN ngày 31 tháng 12 

năm 2020 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Quy chế số 4861/QCPH-UBND-HND ngày 31 tháng 12 

năm 2020 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Nông dân tỉnh. 



5 

 

 

 

Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022 và các văn bản khác có liên quan để chỉ đạo 

các cấp, các ngành thực hiện, làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá kết quả công tác. 

Đồng thời, căn cứ các chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tổ 

chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

1.1. Về kinh tế 

- Ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức ra quân phát động 

phong trào toàn dân ra sức xây dựng nông thôn mới, trồng cây xanh gắn với chỉnh 

trang khu dân cư nông thôn, đô thị trên địa bàn toàn tỉnh(3); chỉ đạo xây dựng 

Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thôn (làng) nông thôn mới 

ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý bảo vệ rừng, 

ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng cháy 

chữa cháy rừng được tăng cường(4); công tác khoán bảo vệ(5) và phát triển rừng(6) 

được đẩy mạnh thực hiện. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được duy 

trì thực hiện(7). Tình hình chăn nuôi tiếp tục ổn định, công tác phòng, chống dịch 

tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm A/H5N1 được triển khai kịp thời, đến nay cơ bản 

được khống chế(8). Tình hình sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng được chủ 

động nắm bắt và triển khai các biện pháp phòng trừ kịp thời, không để lây lan 

trên diện rộng. 

- Các ngành công nghiệp có lợi thế và một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 

tăng trưởng cao(9); ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện, 

đặc biệt là điện mặt trời và điện gió(10); rà soát, loại bỏ các công trình, dự án thủy 

điện ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh gây ảnh hưởng tiêu 

                                                 
(3) Đến nay, toàn tỉnh có 36 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 19 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 29 xã đạt từ 10 

đến 14 tiêu chí, 01 xã đạt 08 tiêu chí (không còn xã đạt chuẩn dưới 8 tiêu chí). Bình quân đạt 16,15 tiêu chí trên xã. Đã có 06 

thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 18 thôn tại các huyện biên giới đạt chuẩn thôn nông thôn mới theo bộ 

tiêu chí. 
(4)Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện 43 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp với khối lượng vi phạm 

khoảng 163,395 m3 gỗ; diện tích thiệt hại khoảng 31,229 ha; giảm 40 vụ, khối lượng vi phạm giảm 60,306 m3 gỗ các loại, 

diện tích thiệt hại giảm 20,701 ha so với cùng kỳ. 
(5) Toàn tỉnh hiện có 29 mô hình quản lý rừng cộng đồng với diện tích 6.484,44 ha đang được các cộng đồng quản lý bảo vệ 

tốt; phương án thí điểm giao 241,03 ha rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng được tiếp tục thực 

hiện 
(6) Kế hoạch trồng mới rừng năm 2022 được giao chi tiết cho từng đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện, đồng thời, chỉ 

đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để trồng mới rừng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2022 đã đề ra 
(7)toàn tỉnh có 148 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao (trong đó có 01 sản phẩm 5 sao, 06 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 14 sản 

phẩm 4 sao và 127 sản phẩm đạt 3 sao). 
(8) Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã phát sinh 10 ổ bệnh dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) tại 05 huyện Ngọc 

Hồi, Sa Thầy, Kon Plông, Đăk Tô và Đăk Hà. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 ổ dịch DTLCP tại thị trấn Plei Kần - Ngọc Hồi 

và Ngọc Réo - Đăk Hà chưa qua 21 ngày; 01 ổ bệnh Cúm gia cầm A/H5N1 của 01 hộ chăn nuôi phường Ngô Mây, thành phố 

Kon Tum; 01 ổ bệnh THT ở trâu bò của 03 hộ chăn nuôi tại thôn Kon Brẫy, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. Đến nay, 

toàn bộ số trâu mắc bệnh đã khỏi các triệu chứng lâm sàng, đi lại và ăn uống bình thường. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

khác như bệnh lở mồm long móng, bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò...: Trong 06 tháng đầu năm không phát sinh gia súc mắc bệnh, 

chết và tiêu hủy. 
(9) như: Điện sản xuất tăng 76,5% so với cùng kỳ, đạt 42,4% kế hoạch; Nước máy tăng 4,6% so với cùng kỳ, đạt 50% kế 

hoạch; Khai thác đá, cát, sỏi các loại tăng 40,7% so với cùng kỳ, đạt 40% kế hoạch; Tinh bột sắn tăng 23% so với cùng kỳ, 

đạt 50% kế hoạch 
(10) đến nay, đã có 02 dự án điện mặt trời có trong Quy hoạch phát triển điện lực (Trong đó, Dự án điện mặt trời Sê San 4 

công suất 49MWp đã hoàn thành đóng điện tháng 12 năm 2020 và Dự án KN Ialy Kon Tum có quy mô công suất 200MWp 

đang triển khai đầu tư); 02 dự án điện gió được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch phát triển điện lực (tại công 

văn số 795/TTg-CN ngày 25-6-2020 của Chính phủ, bao gồm: Dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật-Đăk Glei (50MW), 

Nhà máy điện gió Kon Plông (103,5MW)) 
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cực đến môi trường, xã hội và không đảm bảo hiệu quả đầu tư; trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, bổ sung Khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập 

trung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam; trình Thủ tướng 

Chính phủ điều chỉnh quy mô Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giảm từ 

70.438 ha xuống còn 16.000 ha); thành lập mới 01 cụm công nghiệp(11). 

- Công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị được triển khai tích cực(12); 

hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội được quan tâm 

đầu tư. 

- Hoạt động Thương mại - dịch vụ khá sôi động khi đời sống sinh hoạt của 

người dân trở về trạng thái của những năm trước dịch COVID-19; hàng hóa lưu 

thông trên thị trường đa dạng, phong phú về chủng loại, giá cả hàng hóa ổn định, 

chất lượng đảm bảo; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý các hành vi 

buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường. Ngành du lịch của tỉnh đã có nhiều 

khởi sắc và tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là đã tổ chức thành công Diễn đàn Du 

lịch Kon Tum “Tiềm năng và Triển vọng”, gây ấn tượng trong lòng du khách. 

- Công tác thu hồi nợ đọng thuế được chỉ đạo triển khai tích cực(13); Công 

tác phân bổ và đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được chỉ đạo triển 

khai quyết liệt ngay từ đầu năm, đồng thời, đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát, đánh giá đầu tư nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư 

công đúng mục đích, hiệu quả(14). 

- Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh tiếp tục được chú trọng; Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh 

mục dự án thu hút đầu tư để phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh; Xây dựng 

và triển khai chính thức Hệ thống giám sát, theo dõi quản lý tiến độ dự án đầu tư 

tỉnh Kon Tum và chỉ đạo các ngành có liên quan tích cực, khẩn trương triển khai 

các hoạt động quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh đã chủ động 

tiếp xúc, kêu gọi, theo dõi, làm việc với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho các nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Qua đó, tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được 

nhiều kết quả khả quan(15). Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 

doanh nghiệp cơ bản được duy trì. 

                                                 
(11) Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp phường Ngô Mây và xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
(12) Đã tổ chức rà soát, điều chỉnh, quy hoạch chung thành phố Kon Tum; quy hoạch chung đô thị Kon Plông và trình Thủ 

tướng Chính phủ cho chủ trương lập, phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông; hoàn 

thành việc lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; hiện đang hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời 

2021-2025 để trình Trung ương thẩm định; hoàn thiện hồ sơ Đề án đề nghị công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại II 

trình Bộ xây dựng thẩm định. 
(13) đến ngày 31 tháng 03 năm 2022, tổng số tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp mà người nộp thuế còn nợ là 233,7 tỷ 

đồng. So với thời điểm 31 tháng 12 năm 2021, tổng số tiền nợ thuế giảm 12 tỷ đồng (4,9%), nợ khó thu giảm 0,571 tỷ đồng 

(2,4%), nợ có khả năng thu giảm 11,5 tỷ đồng (6,8%). 
(14)Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã được địa phương giao hơn 3.272,7 tỷ đồng; tính đến 20 tháng 5 năm 2022, 

đã giải ngân 639,7/2.136 tỷ đồng, đạt 30% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa phương đã giao, cao 

hơn so với cùng kỳ năm 2021 (24,2%) 
(15) Từ đầu năm đến nay, đã thu hút 15 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1.362,6 tỷ đồng; trong đó, có 9 dự án tại khu 

công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký gần 82,6 tỷ đồng, 6 dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn 

đăng ký 1.280 tỷ đồng; ngoài ra, một số nhà đầu tư, tập đoàn có tiềm lực như: Sun Group, Hùng Nhơn, Công ty CP Him 

Lam, Nutifood, ... đã đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh 
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- Công tác quản lý Nhà nước về đất đai được chú trọng. Đã phê duyệt Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 của 09/10 huyện, thành phố (huyện Đăk Hà chưa 

phê duyệt). Công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với một 

số cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh được tăng cường. Công tác khắc phục các 

công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương, giao thông nông thôn, cấp nước sinh 

hoạt bị hư hỏng do mưa lũ năm 2021 gây ra được chỉ đạo tích cực. Ban hành Kế 

hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022(16); đồng thời, chuẩn 

bị vật tư, phương tiện, trang thiết bị cần thiết để thực hiện công tác phòng chống 

thiên tai có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho 

người dân. 

- Tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung như: 

Chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, dự án đầu tư ngoài ngân sách; ý 

tưởng Khung Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum; 

Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XVI về đồn đổi, tích tụ đất đai trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng 

thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; 

Đề án "Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050"; Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết của Tỉnh ủy "về cải 

thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường 

thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";… 

1.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

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

khai tích cực theo hướng dẫn về phòng chống dịch của Trung ương; thực hiện 

bám sát tình hình dịch trong nước và thực tiễn địa bàn để đáp ứng kịp thời với 

diễn biến dịch(17). Các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác được kiểm soát 

và ổn định, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm giảm so với cùng kỳ năm trước(18). 

Hoạt động tiêm chủng mở rộng được duy trì thường xuyên, trong đó, đã triển 

khai triển khai các đợt tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 12 đến 

17 tuổi, tiêm nhắc và bổ sung của chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 

người từ 18 tuổi trở lên, tiêm cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an 

toàn tiêm chủng và phòng chống dịch COVID-19(19). Chất lượng khám, chữa 

                                                 
(16) Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 12 ngày 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch Phòng chống thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 
(17) Tính đến ngày 14/5/2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 30.951 trường hợp mắc COVID-19. 
(18) Tính đến 30/4/2022: Thủy đậu không có tử vong, ghi nhận 75 ca mắc, giảm 53 ca; tay - chân - miệng không có tử vong, 

ghi nhận 03 ca, giảm 37 ca; sốt xuất huyết Dengue không có tử vong, ghi nhận 19 ca, giảm 02 ca; sốt rét không có tử vong, 

không có mắc sốt rét ác tính; ghi nhận 03 ca, tăng 02 ca; quai bị không có tử vong, ghi nhận 11 ca, bằng so với cùng kỳ năm 

2021; các bệnh nguy hiểm như tả, dịch hạch, ho gà, bạch hầu không xảy ra. 
(19) Tính đến ngày 25/5/2022: Đối tượng ≥ 18 tuổi đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt 99,63%; trong đó đã tiêm đủ liều cơ 

bản đạt 98,61%. Đối tượng 12 tuổi - 17 tuổi đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt 99,92%; trong đó đã tiêm đủ liều cơ bản 

đạt 95,33%. Đối tượng 5 - dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 là 42.703 đối tượng, đạt 48,43%. Tỷ lệ tiêm 

vắc xin trên tổng dân số 67,6%. 
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bệnh được nâng cao, chú trọng đến sự hài lòng của người bệnh, đảm bảo an toàn 

cho người dân. Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

an toàn thực phẩm được triển khai tích cực. 

- Công tác đào tạo nghề tiếp tục được duy trì(20). Công tác kiểm tra, quản lý 

lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh được quản lý chặt chẽ(21). Các chế độ, 

chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, 

kịp thời(22). Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm(23). Công tác giải quyết 

đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được chú trọng.  

- Cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng đủ 

về số lượng; công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo 

viên cũng được tăng cường nhằm đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 theo đúng lộ trình. Công tác tổng kết học kỳ II năm học 2021-2022 

được thực hiện theo đúng tiến độ(24). Công tác phát triển nguồn nhân lực tiếp tục 

được chú trọng triển khai. 

- Các hoạt động văn hoá tổ chức đảm bảo thiết thực, đáp ứng theo các biện 

pháp, phòng chống dịch bệnh COVID-19(25). 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 

                                                 
(20) Đến nay đã thực hiện đào tạo cho 1.816 người, trong đó cao đẳng 278 sinh viên; trung cấp 614 học sinh; sơ cấp và dưới 3 

tháng 924 học viên. 
(21) Chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài cho 18 vị trí. Tổng số lao động người nước ngoài được cấp Giấy 

phép lao động là 60 lao động (trong đó, số lao động người nước ngoài được cấp giấy phép trong năm 2021 còn giá trị hiệu 

lực là 52; lao động được cấp giấy phép trong năm 2022 là 08 lao động). 
(22) Đã thực hiện thăm, tặng 10.017 suất quà cho đối tượng người có công; trình Chủ tịch Nước gửi thiếp chúc thọ và tổ chức 

thăm mừng thọ cho 290 cụ tròn 100 và 90 tuổi, với tổng số tiền là 328,657 triệu đồng; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 1.905 

cụ với tổng số tiền là 827,6 triệu đồng, nhận hỗ trợ suốt đời cho 10 hộ người có công thuộc hộ nghèo từ phía Tổng Công ty 

Tân Cảng Sài Gòn; tổ chức quy tập 06 hài cốt liệt sĩ; thực hiện chính sách trợ cấp ưu đãi đối với 5.127 người có công với 

cách mạng 
(23) Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 586/UBND-KGVX ngày 03 tháng 3 năm 2022 giao chỉ tiêu giảm nghèo 

năm 2022 cho các huyện, thành phố. Đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ 4.435 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung 

ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc 

làm và An toàn lao động tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham mưu 

xây dựng các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước cho các ngành, các cấp của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 

- 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và về Đề án giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025. 
(24) Đối với giáo dục tiểu học: Đối với lớp 1, lớp 2: môn Tiếng Việt: học sinh hoàn thành tốt đạt tỉ lệ 23,1%, học sinh hoàn 

thành đạt tỉ lệ 61,4%, học sinh chưa hoàn thành đạt tỉ lệ 15,5%; môn Toán: học sinh hoàn thành tốt đạt tỉ lệ 25,2%, học sinh 

hoàn thành đạt tỉ lệ 60,0%, học sinh chưa hoàn thành đạt tỉ lệ 14,8%. Đối với lớp 3, lớp 4 và lớp 5: môn Tiếng Việt: học sinh 

hoàn thành tốt đạt tỉ lệ 10,7%, học sinh hoàn thành đạt tỉ lệ 77,1%, học sinh chưa hoàn thành đạt tỉ lệ 12,2%; môn Toán: học 

sinh hoàn thành tốt đạt tỉ lệ 12,2%, học sinh hoàn thành đạt tỉ lệ 74,8%, học sinh chưa hoàn thành đạt tỉ lệ 13,0%. 

- Đối với giáo dục trung học: Cấp Trung học cơ sở: học sinh có hạnh kiểm xếp loại Tốt đạt tỉ lệ 71,6%; xếp loại Khá đạt tỉ 

lệ 23,1%; học sinh có học lực xếp loại Giỏi đạt tỉ lệ 9,4%; xếp loại Khá đạt tỉ lệ 28,5%. Riêng học sinh dân tộc thiểu số có 

hạnh kiểm xếp loại Tốt đạt tỉ lệ 63,1%; xếp loại Khá đạt tỉ lệ 29,5%; có học lực xếp loại Giỏi đạt tỉ lệ 1,8%; xếp loại Khá đạt 

tỉ lệ 22,9%. Cấp Trung học phổ thông: học sinh có hạnh kiểm xếp loại Tốt đạt tỉ lệ 75,6%; xếp loại Khá đạt tỉ lệ 19,9% ; học 

sinh có học lực xếp loại Giỏi đạt tỉ lệ 13,4%; xếp loại Khá đạt tỉ lệ 36,3%. Riêng học sinh dân tộc thiểu số có hạnh kiểm xếp 

loại Tốt đạt tỉ lệ 69,9%; xếp loại Khá đạt tỉ lệ 29,2%; có học lực xếp loại Giỏi đạt tỉ lệ 2,7%; xếp loại Khá đạt tỉ lệ 26,4%. 
(25) Tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng 5/1/1966-5/1/2022; 76 năm ngày 

tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 6/1/1946-6/1/2022, tuyên truyền chào mừng Kỷ 

niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần; Liên hoan 

diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn -Tây Nguyên lần thứ III, năm 2022; Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến 

thắng Đăk Tô – Tân Cảnh và đón nhận Bằng di tích cấp quốc gia đặc biệt, kế hoạch Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon 

Tum; Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022, Hội nghị bạn đọc và tuyên dương tập thể cá nhân có đóng góp tích cực trong 

việc phát triển văn hoá đọc năm 2022; Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2022; tổ chức các hoạt động Ngày 

sách, Văn hoá đọc Việt Nam 2022. 



9 

 

 

 

cực(26). Các di tích lịch sử được bảo tồn và phát huy. Phong trào Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì. 

- Hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh được nâng cấp đáp ứng 

nhu cầu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được an toàn, thông suốt(27). Hoạt 

động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ được triển khai thực hiện 

thường xuyên. 

- Tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung như: 

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh 

(24/4/1972 - 24/4/2022) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt di 

tích lịch sử Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023); tổ chức Diễn 

đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng" năm 2022; tổ chức Hội thảo 

khoa học nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh; đưa di sản văn 

hóa phi vật thể "Nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc Ba Na tỉnh Kon 

Tum" vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; Hội thi cồng 

chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022;… 

1.3. Công tác nội vụ, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; 

giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri 

- Công tác cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ 

trọng tâm của các cấp, các ngành(28). Tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp, sử dụng 

Dịch vụ công trực tuyến phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính 

trên địa bàn(29). Phê duyệt Phương án và danh mục TTHC thí điểm thực hiện 

việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa 

giới hành chính trên địa bàn tỉnh với 23 TTHC (cấp tỉnh 19 thủ tục; cấp huyện 

04 thủ tục)(30). 

- Công tác sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị theo các Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP và 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ được 

triển khai kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã ban hành quy định chức 

năng nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành, địa phương; chỉ đạo xây dựng Đề 

                                                 
(26) Đã triển khai xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hoá gắn với phát triển du lịch của đồng bào dân tộc thiểu số và tổ 

chức lớp truyền dạy về văn hoá truyền thống của dân tộc Xơ - Đăng (nhóm Ha Lăng) huyện Sa Thầy và dân tộc Ba Na (nhóm 

Giơ Lăng) huyện Kon Rẫy; xây dựng Kế hoạch lập hồ sơ khoa học Lễ ăn than của dân tộc Giẻ Triêng đề nghị đưa vào danh 

mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. 
(27) 100% cơ quan, địa phương được đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, lắp đặt hệ thống mạng LAN, kết nối Internet 

tốc độ cao; 100% cán bộ, công chức có máy tính kết nối Internet phục vụ công tác chuyên môn; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa 

các cơ quan nhà nước của toàn tỉnh hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 99%; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã phục vụ 180 cuộc họp trực tuyến (123 cuộc họp của Trung ương với tỉnh và 57 cuộc họp nội tỉnh); 

100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến xã triển khai phần mềm Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử của tỉnh... 
(28) Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay là 1.764 TTHC (trong đó: cấp tỉnh: 1.420 TTHC, cấp 

huyện: 220 TTHC, cấp xã: 99 TTHC, chung 03 cấp: 25 TTHC). Đối với danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã: Số TTHC cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm: 1.332, 

cấp huyện: 220, cấp xã: 99 
(29) Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.258 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 196 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1.062 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đạt tỷ lệ 71,31% trên tổng số TTHC toàn tỉnh; đã tích hợp công khai trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia 1.020 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đạt tỷ lệ 57,82% trên tổng số TTHC 
(30) Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022. 
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án tổ chức lại Trường CĐCĐ Kon Tum, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

Sắp xếp sáp nhập 03 lớp nhô tại xã Mô Rai vào Trường Phổ thông trung học 

DTNT huyện Sa Thầy. Đã thực hiện các 01 đợt tinh giản biên chế với 33 trường 

hợp(31); xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành 

chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022; tổ chức các đợt tuyển dụng viên chức khi 

đủ điều kiện. 

- Trong kỳ, toàn tỉnh Kon Tum đã triển khai 45 cuộc thanh tra, kiểm tra; 

đến nay đã kết thúc 26 cuộc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực quản lý tài chính - 

kế toán; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đất; quản lý,... với 

tổng số tiền sai phạm 1.628.047.336 đồng và 3.560,60 m2 đất. Qua thanh tra đã 

kiến nghị thu hồi nộp NSNN 1.313.555.067 đồng, thu hồi về đơn vị 64.847.798 

đồng và kiến nghị xử lý khác về tiền 249.644.471 đồng(32). Bên cạnh đó, kiến 

nghị tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến 

sai phạm(33). 

- Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận 527 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của công dân(34). Đến nay, đơn thuộc thẩm quyền của các ngành, các cấp đã 

được giải quyết là 240/299 đơn, chiếm tỷ lệ 80,27%(35). Số đơn đang giải quyết 

là 59/299 đơn(36). Số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan 

chức năng và đơn nặc danh, mạo danh là 228/527 đơn, chiếm tỷ lệ 43,26% tổng 

số đơn nhận được(37). Số đơn thư này đã: lưu đơn, ban hành văn bản chuyển trả 

đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc chuyển đơn của công dân đến cơ quan 

có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết. Qua công tác giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển hồ sơ 

01 vụ việc(38) có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua cơ quan công an để tiếp tục 

điều tra, xử lý theo quy định. 

1.4. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

- Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định. Duy trì nghiêm chế độ trực 

sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; theo dõi, nắm chắc tình hình vùng trời, biên giới, 

nội địa, ngoại biên. Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022 chặt chẽ, đúng kế 

hoạch(39); xây dựng Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân 

                                                 
(31) Trong đó: khối Đảng, đoàn thể là 02 người: công chức khối hành chính 4; viên chức 26; 01 cán bộ xã. 
(32) nộp trả lại ngân sách phường 750.000 đồng; khắc phục những hạn mục chưa thực hiện theo dự toán đã được phê duyệt 

168.483.471 đồng; hoàn trả từ nguồn kinh phí chi phụ cấp thu hút theo NĐ số 116/2010/NĐ-CP năm 2017 đã hết nhiệm vụ 

chi 80.411.000 đồng. 
(33) - Xử lý về kinh tế: Đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN 1.313.555.067 đồng; đến nay, các đơn vị sai phạm đã nộp NSNN 

142.811.097 đồng, số còn lại 1.170.743.970 đồng chủ yếu đến từ các cuộc thanh tra mới kết thúc. 

- Xử lý kỷ luật hành chính: Đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 06 tập thể và 17 cá nhân. 

- Xử lý hình sự: Qua công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ 02 vụ việc(33) có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua cơ 

quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. 
(34) Bao gồm: đơn khiếu nại 25 đơn, đơn tố cáo 19 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh 483 đơn. Số đơn thuộc thẩm quyền phải xem 

xét, giải quyết của các cấp, các ngành là 299/527 đơn, chiếm tỷ lệ 56,73% tổng số đơn nhận được gồm: 17 đơn khiếu nại, 04 

đơn tố cáo và 278 đơn kiến nghị, phản ánh 
(35) gồm: 06 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, 232 đơn kiến nghị, phản ánh. 
(36) gồm: 11 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, 46 đơn kiến nghị, phản ánh. 
(37) gồm: 08 đơn khiếu nại, 15 đơn tố cáo và 205 đơn kiến nghị, phản ánh. 
(38) Vụ việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.  
(39) Tổng 800 công dân, trong đó: Đơn vị của Bộ 200 công dân (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 170; Lữ đoàn công binh 

293: 30); đơn vị của Quân khu: 600 công dân (Sư đoàn BB2: 90; Trung đoàn BB990: 510). Các địa phương (thành phố Kon 
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sự tỉnh năm 2022; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại thành phố Kon Tum, 

huyện Ngọc Hồi đảm bảo an toàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 

đảm bảo. Công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy được 

chỉ đạo thường xuyên, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 5 tháng đầu 

năm 2022 giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021(40). Công tác đấu tranh 

ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm được chỉ đạo thực hiện quyết liệt(41). Các hoạt 

động đối ngoại được thực hiện phù hợp với diễn biến dịch COVID-19 và kế 

hoạch, chương trình công tác của trung ương và của tỉnh(42). 

2. Đánh giá chung 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội nhằm tạo động lực đột phá để khôi phục và phát triển kinh tế sớm nhất. Qua 

đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết 

quả: nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ: thu ngân sách 

nhà nước; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; số doanh 

nghiệp, số hợp tác xã thành lập mới; kim ngạch xuất khẩu; tổng lượng khách du 

lịch, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu,… các cây trồng chủ lực của tỉnh tiếp 

tục được tập trung phát triển; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được chú 

trọng; 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; 

tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, kiểm soát tốt; chất lượng khám, chữa 

bệnh được cải thiện; cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt; công 

tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp được triển khai quyết liệt; 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. 

3. Khuyết điểm, hạn chế 

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

hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp chưa được giải quyết kịp thời. Dịch bệnh 

trên đàn gia súc, gia cầm vẫn còn nguy cơ phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh, đặc 

biệt dịch tả lợn Châu phi. 

- 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, chưa tương xứng với tiềm năng; nguồn lực 

đầu tư phát triển cụm công nghiệp còn nhiều hạn chế. Công tác giải ngân vốn 

                                                                                                                                                         
Tum 170, huyện Đăk Hà 105, Ngọc Hồi 100, Đăk Tô 75, Đăk Glei 93, Sa Thầy 75, Kon Rẫy 55, Tu Mơ Rông 55, Kon Plông: 

65, Ia H’Drai 07). 
(40) cụ thể, tính đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị 

thương 18 người, so với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 05 vụ, giảm 03 người chết và giảm 05 người bị thương; 

đã xảy ra 11 vụ cháy, làm chết 01 người, thiệt hại giá trị tài sản trên 4,8 tỷ đồng, không tăng, không giảm số vụ, tăng 01 

người chết do so với cùng kỳ năm 2021. 
(41) Tính đến ngày 15/5/2022, đã phát hiện 177 vụ trật tự xã hội – 22 đối tượng (tăng 4 vụ so với cùng kỳ năm 2021); phát hiện 

52 vụ tội phạm về ma túy - 104 đối tượng (giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2021); phát hiện 26 vụ - 26 đối tượng vi phạm về 

trật tự quản lý kinh tế,… 
(42) Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 28-02-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt 

Nam - Lào năm 2022; Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 18/05/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-

CT/TW, ngày 05-01-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối 

ngoại nhân dân trong tình hình mới"; Kế hoạch số 603/KH-UBND ngày 04/3/2022 về triển khai Chiến lược Ngoại giao văn 

hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; … 



12 

 

 

 

đầu tư công còn chậm, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một 

số dự án quan trọng của tỉnh(43).  

- Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp, có những vụ 

vi phạm với khối lượng lớn(44). Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn 

xảy ra, đặc biệt là khoáng sản làm vật liệu thông thường; ô nhiễm môi trường ở 

một số bãi xử lý rác thải tập trung chưa được xử lý triệt để. Vi phạm Luật đất đai 

còn xảy ra ở nhiều nơi, gây bức xúc trong dư luận. 

- Công tác giáo dục, đào tạo tại vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số còn 

khó khăn, thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; tỷ lệ chuyên cần của học 

sinh dân tộc thiểu số chưa đảm bảo, nhất là ở thời điểm mùa vụ nông nghiệp.  

4. Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế 

4.1. Nguyên nhân khách quan 

- Giá cả một số mặt hàng vật tư nông nghiệp tăng cao, một số loại nông sản 

khó khăn trong công tác tiêu thụ, gây bất lợi cho người sản xuất, làm hạn chế 

khả năng đầu tư thâm canh của người dân vào sản xuất trồng trọt. 

- Quy mô dân số, nền kinh tế còn nhỏ; nguồn thu ngân sách nhà nước thấp 

nên việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu sản xuất, đặc biệt là các khu, cụm 

công nghiệp còn hạn chế, chưa đồng bộ ảnh hưởng đến công tác triển khai đầu tư 

và thu hút đầu tư trong và ngoài tỉnh. 

- Giá cả một số mặt hàng vật tư nông nghiệp tăng cao, một số loại nông sản 

khó khăn trong công tác tiêu thụ, gây bất lợi cho người sản xuất, làm hạn chế 

khả năng tập trung đầu tư thâm canh của người dân vào sản xuất trồng trọt. 

- Ý thức chấp hành pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, an toàn giao 

thông, giữ gìn trật tự trị an, phòng cháy chữa cháy, khiếu nại tố cáo... của một bộ 

phận người dân còn hạn chế.  

- Các dự án trọng điểm có quy mô thu hồi đất lớn, đối tượng phải thu hồi 

đất nhiều, tính chất phức tạp; đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng còn bất 

cập, chưa tạo được sự đồng thuận của người dân vùng bị ảnh hưởng. 

4.2. Nguyên nhân chủ quan  

- Một số sở, ban ngành, địa phương chưa thật sự chủ động, quyết liệt, sâu 

sát trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu các đơn vị chưa được phát huy đầy đủ. Tính năng động, tiên 

phong của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương chưa được phát huy. Công tác chỉ 

đạo điều hành ở một số thời điểm còn chưa quyết liệt, chưa kết hợp tốt giữa 

                                                 
(43) 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 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... 
(44) Như: Vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng xảy ra tại tiểu khu 486, lâm phần UBND 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... 
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công tác giao việc với kiểm tra đôn đốc và xử lý trách nhiệm. 

- Hiện nay một số loại dịch bệnh trên động vật như: Dịch tả lợn Châu Phi 

hiện chưa có vắc xin phòng chống, một số dịch bệnh như Cúm gia cầm, viêm da 

nổi cục rất dễ phát sinh và lây lan nhưng ý thức tổ chức sản xuất chăn nuôi của 

người dân chưa thực sự chú trọng trong việc thực hiện biện pháp phòng chống 

dịch bệnh trên vật nuôi. Việc kinh doanh mua bán động vật và các sản phẩm từ 

động vật mặc dù được kiểm soát chặt chẽ, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan 

từ các tỉnh lân cận vào địa phương. Công tác hướng dẫn, kiểm tra,giám sát, 

trong quá trình thực hiện chưa thực sự hiệu quả. 

- Công tác xúc tiến thương mại phục vụ nhu cầu kết nối, tiêu thụ các sản 

phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP được thực hiện, tuy nhiên do điều kiện kinh 

phí của tỉnh còn hạn chế nên chỉ hỗ trợ một phần (như: kinh phí thuê gian hàng, 

vận chuyển) cho các hợp tác xã, doanh nghiệp, chủ thể khi tham gia các hội chợ, 

sự kiện xúc tiến thương mại. 

- Công tác phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp ở 

một số địa phương, chủ rừng còn chậm, lúng túng trong việc huy động lực lượng 

tại chỗ để bảo vệ rừng, phát hiện, ngăn chặn vi phạm. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2022 

1. Về lĩnh vực kinh tế 

- Khẩn trương hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời 

2021-2025. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công; 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các đơn 

vị, địa phương và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các đơn vị, địa phương 

và các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, phấn đấu đến hết quý III giải ngân 

đạt 70% thực nguồn kế hoạch vốn được giao và đến hết niên độ năm 2022 giải 

ngân đạt 100% kế hoạch.  

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ 

nguồn thu, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn 

thành dự toán thu ngân sách năm 2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao ở mức 

cao nhất. Đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ, 

thủ tục các dự án khai thác quỹ đất, tổ chức đấu giá theo quy định nhằm tạo 

nguồn thu ngân sách nhà nước.  

- Triển khai sản xuất vụ mùa năm 2022 đảm bảo thời vụ; phấn đấu thực 

hiện hoàn thành mục tiêu trồng mới một số cây chủ lực của tỉnh trong năm 2022 

như: 500 ha Sâm Ngọc Linh; 2.000 ha cây dược liệu; 3.000 ha cây ăn quả và 

1.000 ha cây mắc ca. Đồng thời, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản; quyết liệt xử lý dứt điểm các ổ dịch. 

Thực hiện nghiêm túc và quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy 

chữa cháy rừng gắn với triển khai hiệu quả kế hoạch trồng rừng năm 2022; 
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thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét đột xuất để kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp theo quy định. 

- Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu 

tiên cho các xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới, xây dựng duy trì và nâng 

cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ chức thực 

hiện điểm các cấp về xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn, 

phấn đấu đến cuối năm 2022 có thêm 02 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các 

sản phẩm quốc gia. 

- Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh của 

tỉnh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch để nâng cao hiệu 

quả thu hút đầu tư theo đúng chủ trương, định hướng của tỉnh. Tiếp tục đầu tư 

phát triển hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp hiện có và đầu 

tư mới các khu, cụm công nghiệp tại các địa bàn thuận lợi, nhất là Khu công 

nghiệp tại huyện Đăk Tô, các cụm công nghiệp tại huyện Đăk Hà và thành phố 

Kon Tum để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Bờ Y, tỉnh Kon Tum và phê duyệt bổ sung Khu công nghiệp sản xuất, chế biến 

dược liệu tập trung. 

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường 

đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn 

tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội 

nghị để đánh giá kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng 

cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Chủ động 

kêu gọi, theo dõi, làm việc với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong thu hút đầu tư; trong đó, quán triệt các cấp, các ngành đẩy nhanh thủ 

tục hành chính theo quy định đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư để nhà 

đầu tư sớm triển khai dự án kịp thời, hiệu quả; tích cực tạo điều kiện thuận lợi và 

thu hút các nhà đầu tư lớn có năng lực và tâm huyết khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu 

tư trên địa bàn tỉnh. 

2. Văn hóa - xã hội và môi trường 

- Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên 

người; trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục triển 

khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo 

đúng tiến độ, hướng dẫn của Bộ Y tế và đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. 

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt là các đối tượng chính sách; 

khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết bị y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và thực hiện 

nghiêm các quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học 

phổ thông 2022 tại tỉnh. Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác 
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phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, phấn 

đấu đạt 20% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển 

sang học nghề (Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề…). 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. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp cho năm học 

2022 - 2023 và công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai năm học 2022-2023. 

- Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động, chính sách kích cầu, phục hồi hoạt 

động du lịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU 

ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng 

đồng, du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh gắn với công tác xây dựng nông thôn 

mới. Đầu tư, tôn tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa, các di tích lịch sử trên địa 

bàn tỉnh, nhất là một số công trình trọng điểm như: Trung tâm Văn hóa nghệ 

thuật tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Ngục Kon Tum; Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ 

Tỉnh ủy, Di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh... Chuẩn bị đầy đủ các 

điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ 

VII năm 2022 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 

2022. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho lễ Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh 

Kon Tum. 

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy “về lãnh đạo thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Trong đó, triển khai 

kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và chủ trương, 

mục tiêu của tỉnh về xây dựng xã, thôn (làng) nông thôn mới, giảm nghèo bền 

vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện tốt 

các chính sách dân tộc, nhất là hỗ trợ định canh, định cư, đất ở, đất sản xuất, nhà 

ở đối với dân tộc thiểu số và hộ nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, 

chính sách đối với người có công; bảo trợ xã hội; giảm nghèo và các chính sách 

an sinh xã hội.  

- Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Tập trung phát triển và có 

giải pháp mở rộng, phân luồng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu việc làm; 

đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo nghề theo hướng tăng nội dung thực 

hành, gắn kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường; phát 

huy và nâng cao năng lực hoạt động sàn giao dịch việc làm, góp phần tích cực 

kết nối cung - cầu lao động.  

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai 

chuyển đổi số trên các lĩnh vực gắn với việc xây dựng Chính quyền điện tử của 

tỉnh. Tổ chức bàn giao kết quả nghiên cứu (sau nghiệm thu) và tăng cường ứng 

dụng khoa học công nghệ trong thực tiễn sản xuất.  

- Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi 

trường. Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành trước mùa mưa lũ các hạng mục 

công trình cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt) bị hư hỏng nặng 

do mưa lũ năm 2021 gây ra. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình thiên 

tai; chủ động triển khai hiệu quả các phương án ứng phó. Quản lý chặt chẽ công 
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tác vận hành hồ chứa, nhất là các hồ đập có nguy cơ gây mất an toàn. Đồng thời, 

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó 

thiên tai đến cấp xã, phường, nhất là trọng điểm dân cư sinh sống, sản xuất tại 

các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Rà soát, củng cố các 

lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần để tổ chức tốt công tác phòng chống 

thiên tai theo phương châm “04 tại chỗ” khi xảy ra, không để bị động. 

3. Về công tác nội vụ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc thường xuyên kiểm tra việc 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện cải cách hành chính 

theo kế hoạch và đột xuất; kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm 

quyền xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, đạo đức công vụ trên địa bàn tỉnh. Rà soát, cắt giảm các quy 

trình, thủ tục hành chính không cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của người dân, doanh nghiệp. 

- Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những 

vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là những vụ khiếu kiện đông 

người liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường... Tăng cường đối thoại trực 

tiếp để giải quyết có hiệu quả những bức xúc của nhân dân phù hợp với quy định 

của pháp luật, nhất là các điểm nóng tranh chấp, khiếu kiện. 

- Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, 

an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên truy quét, trấn áp, xử lý các loại 

tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, bảo 

kê, đòi nợ thuê, tín dụng đen, ma túy... Chuẩn bị chu đáo cho công tác diễn tập 

khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự cấp tỉnh năm 2022, đảm bảo tuyệt 

đối an toàn và tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 

công tác đối ngoại phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 

3 xem xét, cho ý kiến./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, KTTH.TK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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