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BÁO CÁO  

Tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh về các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 4,  

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII 

 
 

 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. 

 

Qua tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XII tại kỳ họp thứ 4, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn các Đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu nhiều ý kiến tham gia tâm huyết, xác đáng, mang 

tính xây dựng về những kết quả đã đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm 

trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng an ninh năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, tiếp thu tối đa 

các ý kiến tham gia của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để cập nhật vào nhiệm 

vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 

năm 2023; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương có kế 

hoạch, giải pháp khắc phục những khuyết điểm, yếu kém đã chỉ ra trong báo cáo 

và ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (có phụ lục kèm theo) 

Ủy ban nhân dân tỉnh xin chọn những vấn đề trọng tâm, nhiều đại biểu 

quan tâm để giải trình, báo cáo làm rõ thêm như sau: 

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2023 

- Đại biểu có ý kiến: Đề nghị báo cáo làm rõ chỉ tiêu Tốc độ tăng trưởng 

tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 là 9,5%, thấp hơn so với năm 

trước, làm rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức có liên quan. Vì sao có sự chênh lệch 

số liệu giữa tỉnh và số liệu do Tổng cục thống kê thông báo.  

* Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Để thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội hoàn thành mục tiêu năm 2022, ngay từ đầu năm Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh xác định tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03 

tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

2021; kết quả thực hiện dự kiến đến cuối năm hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu năm 

2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đều đạt và vượt. Tuy nhiên, chỉ 

tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 (theo giá so sánh 2010) tăng 

9,5% so với cùng kỳ năm trước, không đạt kế hoạch đề ra, chủ yếu do các 

nguyên nhân sau: 
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- Năm 2022, khi dịch Covid-19 cơ bản được khống chế, tình hình kinh tế 

bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, nhưng với tỉnh miền núi, sự giao thương kinh tế 

với các tỉnh khác vẫn còn hạn chế nên việc bắt nhịp tạo đà tăng trưởng kinh tế 

vẫn chưa hoàn toàn được khôi phục như những năm trước (khi chưa có dịch 

Covid-19 xảy ra); hoạt động kinh doanh bất động sản đóng băng và có chiều 

hướng giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách của địa phương. 

- Việc thu hút đầu tư vào 02 vùng kinh tế động lực của tỉnh (Kon Plông và 

Thành phố Kon Tum) gặp nhiều khó khăn (do phải chờ quy hoạch chung, quy 

hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt); giá cả một số vật tư trong 

xây dựng, một số mặt hàng vật tư nông nghiệp ở một số thời điểm tăng cao đã 

dẫn đến một số nhà đầu tư tạm dừng thực hiện một số dự án tại một số thời điểm 

đã ảnh hưởng đến tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Bên cạnh đó, việc áp 

dụng giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ cũng ảnh hưởng đến chỉ tiêu này.  

- Công tác giải ngân một số dự án trọng điểm của tỉnh gặp nhiều khó khăn 

do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng 

đến tiến độ hoàn thành các dự án. Do ảnh hưởng từ việc tăng lãi suất cho vay 

cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của các dự án ngoài ngân sách. 

Mặc dù chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 (theo giá so 

sánh 2010) tăng 9,5%, không đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch 10%), nhưng mức tăng 

trưởng của tỉnh vẫn ở mức tương đối cao so với cả nước và khu vực, xếp thứ 19 

trong cả nước và đứng thứ 2 trong Khu vực Tây Nguyên sau tỉnh Lâm Đồng (Lâm 

Đồng tăng 12,59%; Gia Lai tăng 9,16%; Đăk Lăk tăng 8,94%; Đăk Nông tăng 

7,59%). 

Về sự chênh lệch số liệu giữa tỉnh và số liệu do Tổng cục thống kê 

thông báo: Tại Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi cho các đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh phục vụ công tác tiếp xúc cử tri, lúc này chưa có số liệu của 

GRDP năm 2022 của Tổng cục Thống kê. Để có cái nhìn tổng quan cho tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và trên cơ sở số liệu tăng trưởng 

của các Quý được Tổng cục Thông kê thông báo (Quý 1 tăng 10,06%; 6 tháng 

tăng 9,85%; 9 tháng tăng 10,18%) Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ước thực hiện cả 

năm tăng khoảng 10,13%. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, Tổng cục Thống kê 

thông báo tăng trưởng GRDP cả năm 2022 ước tính tăng 9,5% và được Sở Kế 

hoạch và Đầu tư cập nhật số liệu theo thông báo của Tổng cục Thống kê. 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các 

cấp, các ngành thực hiện quyết liệt hơn trong năm 2023 để góp phần thực hiện 

thành công các mục tiêu đã được xác định trong giai đoạn 2021-2025 theo Nghị 

quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

- Đại biểu có ý kiến: Đề nghị báo cáo về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2022. Nguyên nhân vì sao ước thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, làm rõ 

trách nhiệm cơ quan đơn vị có liên quan.  
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* Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Tổng kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2022 địa phương giao là 4.036,45 tỷ đồng(1). Tính đến ngày 20 tháng 

11 năm 2022 đã giải ngân được 1.642,55 triệu đồng, đạt 48,52% so với thực 

nguồn năm 2022 địa phương đã giao (3.385 tỷ đồng) và đạt 54,52% kế hoạch 

Trung ương giao (3.012,836 tỷ đồng). Nếu không tính nguồn vốn các Chương 

trình MTQG và nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội(2) 

vừa được phân bổ thì tỷ lệ giải ngân đạt 62,65% so với kế hoạch địa phương 

giao và đạt 73,1% so với kế hoạch Trung ương giao đầu năm. Nhìn chung, tỷ lệ 

giải ngân chung của toàn tỉnh (không tính các nguồn vốn vừa được phân bổ) vẫn 

duy trì kết quả tốt và cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (đạt 60%). Ước thực 

hiện đến hết niên độ, giải ngân đạt khoảng 92% trên tổng số kế hoạch địa 

phương giao (Thông thường vào thời điểm cuối năm các nhà thầu và chủ đầu tư 

mới tiến hành nghiệm thu để thanh toán, nên khối lượng giải ngân vào tháng 

12/2022 và tháng 01/2023 là rất lớn. Do đó, khả năng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 

công năm nay sẽ cao hơn năm 2021). 

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, ước đến ngày 30 tháng 11 năm 

2022, tỉnh Kon Tum giải ngân được khoảng 61,42% so với tổng kế hoạch vốn 

Thủ tướng Chính phủ đã giao (đứng thứ 38/63 tỉnh thành trên cả nước và 

đứng thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên - sau tỉnh Lâm Đồng). Điều đó cho thấy 

những nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc đôn đốc, thúc đẩy giải ngân vốn 

đầu tư công trong thời gian qua. Tỷ lệ giải ngân ước chỉ đạt 92%, nguyên nhân 

không giải ngân hết chủ yếu do phụ thuộc các nguồn vốn được bổ sung trong 

năm như: nguồn vốn các Chương trình MTQG được Thủ tướng Chính phủ giao 

vào tháng 5 tại Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 (672.411 

triệu đồng), nguồn vốn Chương trình phục hồi phát triển KTXH vừa được Thủ 

tướng Chính phủ giao trong tháng 10 tại Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 12 

tháng 10 năm 2022 (108.290 triệu đồng). Bên cạnh đó, đối với nguồn vốn các 

Chương trình MTQG, do Trung ương chậm ban hành văn bản hướng dẫn triển 

khai thực hiện dẫn đến các đơn vị không có cơ sở và bị động trong công tác thực 

hiện và giải ngân; với nguồn vốn Chương trình phục hồi phát triển KTXH, một 

số dự án đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên dự kiến 

không thể giải ngân hết số vốn được giao bổ sung trong năm. 

Hiện nay Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15 cho phép kéo 

dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia 

nguồn ngân sách trung ương (kể cả vốn đầu tư và sự nghiệp) và nguồn vốn 

chương trình phục hồi kinh tế - xã hội năm 2022 sang năm 2023. 

- Đại biểu có ý kiến: Năm 2022, diện tích trồng mới Sâm Ngọc Linh tăng 

500ha, số liệu báo cáo đã chính xác chưa? Đã tính đến những diện tích bị thiệt 

hại, bị chết chưa? Đề nghị có giải pháp cụ thể trong năm 2023. 

                                              
(1) Ngân sách địa phương là 1.873,234 triệu đồng và ngân sách trung ương là 2.163,216 triệu đồng. 
(2) Bao gồm cả 672,4 tỷ đồng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và 108,29 tỷ đồng nguồn vốn thuộc Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 
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* Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Diện tích trồng Sâm Ngọc Linh 

trên địa bàn tỉnh được thực hiện chủ yếu bởi các doanh nghiệp (Công ty TNHH 

MTV lâm nghiệp Đăk Tô, Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Công ty cổ 

phần VinGin…) và người dân trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei; nguồn 

kinh phí chủ yếu do doanh nghiệp và người dân tự đảm bảo thông qua hình thức 

liên doanh, liên kết trồng sâm, bên cạnh đó là Ngân sách Nhà nước hỗ trợ giống 

Sâm Ngọc Linh theo chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Nghị quyết số 

09/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018. Trong quá trình tổng hợp báo cáo, 

các doanh nghiệp chưa có báo cáo nên số liệu về Sâm Ngọc Linh và dược liệu 

trước tháng 11 năm 2022 chưa đầy đủ. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản 

3032/UBND-NNTN ngày 13 tháng 9 năm 2022 chỉ đạo các đơn vị báo cáo, theo đó 

số liệu diện tích trồng Sâm Ngọc Linh và dược liệu năm 2022 như sau: Sâm Ngọc 

Linh khoảng 1.741 ha, đạt 100% kế hoạch (trong đó: trồng mới đạt 509 ha, đạt 

101,8% kế hoạch); cây dược liệu khác khoảng 4.857 ha, đạt 104,15% kế hoạch 

(trong đó: trồng mới 2.193,63 ha, đạt 109,68% so với kế hoạch). 

- Về mục tiêu trồng Sâm Ngọc Linh 500 ha trong năm 2023 được xây dựng 

trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và các năm trước đây và nguồn 

giống Sâm Ngọc Linh đảm bảo nguồn gốc do các doanh nghiệp và người dân 

hiện có; mục tiêu này đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thống 

nhất tại Hội nghị lần thứ 10 tổ chức vào ngày 02 tháng 12 năm 2022. 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có các giải pháp cụ thể 

để thực hiện đạt chỉ tiêu này trong năm 2023. 

- Đại biểu có ý kiến: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 thấp hơn 

so với năm trước, đề nghị UBND tỉnh báo cáo làm rõ nguyên nhân; đồng thời 

chỉ đạo rà soát lại việc nhiều trường đạt chuẩn quốc gia nhưng còn nợ tiêu chí 

(vấn đề này liên quan đến bệnh thành tích).  

* Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:  

- Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tỷ lệ 97,69%. Về 

điểm trung bình các môn thi, tỉnh Kon Tum đạt 6,179 điểm, tăng 0,26 điểm so 

với năm 2021 (năm 2021 là 5,92 điểm), xếp vị thứ 44/63 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, xếp vị thứ 3/5 tỉnh Tây Nguyên (sau tỉnh Lâm Đồng và tỉnh 

Gia Lai), xếp vị thứ 8/13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên (xếp 

trên các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Đăk Lăk, Đăk Nông). Như vậy, 

tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp có giảm so với năm 2021, tuy nhiên chất lượng 

được nâng lên (điểm trung bình các môn thi đạt 6,179 điểm, tăng 0,26 điểm so 

với năm 2021).  

- Về việc nhiều trường đạt chuẩn quốc gia nhưng còn nợ tiêu chí (vấn đề 

này liên quan đến bệnh thành tích): Nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu 

và sẽ chỉ đạo rà soát xử lý theo đúng quy định. 
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2. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Tiểu dự án bồi thường,  hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại 

các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum 

- Đại biểu có ý kiến: Hiện nay, trong quá trình triển khai công tác đền bù 

GPMB liên quan đến diện tích đất và vườn cây của Công ty TNHH MTV Cao su 

Kon tum còn khó khăn vướng mắc chưa được người dân nhận khoán đồng tình 

ủng hộ. Đề nghị UBND tỉnh: 

+ Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức đối thoại 

và công khai danh sách  các hộ dân đã ký nhận tiền hỗ trợ, số hộ dân chưa được 

nhận tiền hỗ trợ người dân đồng thuận. 

+ Hỗ trợ người dân đã nhận khoán một phần kinh phí trong nguồn thu từ 

khối lượng gỗ bán thanh lý vườn cây cao su theo tỷ lệ 6/4 để giảm bớt khó khăn 

cho người dân.  

+ Có chính sách bố trí chỗ ở, giải quyết việc làm mới để ổn định đời sống 

cho người dân. 

* Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiểu dự án bồi thường, hỗ 

trợ, giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại 

xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, hiện tại thành phố Kon Tum đã hoàn thành 

việc chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất do 

Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum quản lý (140,1 ha) với số tiền là hơn 17 

tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt để triển khai thi công dự án, ngày 

24 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Công 

nghiệp Cao su Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 để bàn bạc, xem xét hướng 

xử lý; tại buổi làm việc đã thống nhất tiến hành Kế hoạch cưa cắt cây cao su đã 

được bồi thường và bàn giao đất cho Sư đoàn 10/Quân đoàn 3 trước ngày 30 

tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên, đến thời hạn 30 tháng 8 năm 2022, Công ty 

TNHH MTV cao su Kon Tum vẫn chưa thể thực hiện việc cưa cắt cây cao su đã 

được bồi thường để bàn giao mặt bằng (nguyên nhân là do các hộ dân ký kết 

Hợp đồng nhận khoáng với Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum (Trồng mới - 

chăm sóc vườn cây - thu hoạch mủ) chưa đồng ý với mức hỗ trợ ổn định đời 

sống là 30 kg gạo/người/tháng và hỗ trợ ổn định sản xuất với mức bình quân 6 

triệu đồng/ha các đối tượng nhận khoán trên, mà yêu cầu được chia theo tỷ lệ 

đối với việc thanh lý khối lượng cây cao su đã được bồi thường). Ngày 15 

tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục làm việc với Tập đoàn Công 

nghiệp cao su Việt Nam để bàn bạc, tìm hướng giải quyết nội dung chia tỷ lệ 

việc thanh lý vườn cây; theo đó tại buổi làm việc đại diện Tập đoàn Công nghiệp 

cao su trình bày quan điểm cây cao su là tài sản của Nhà nước, số tiền thu được 

từ việc thanh lý vườn cây sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước nên không thống 

nhất việc chia tỷ lệ nêu trên. 

Do vậy, ngày 02 tháng 12 năm 2022, Bán cán sự đảng Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy (Văn bản số 831-CV/BCSĐ) về tình 
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hình thực tế và những vướng mắc nêu trên, đồng thời kiến nghị Thường trực 

Tỉnh ủy xem xét và làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt 

Nam, Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam để cùng bàn giải pháp 

nhằm tháo gỡ các vấn đề trên và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối 

với dự án, thời gian làm việc dự kiến trong tháng 12 năm 2022. Tiếp thu ý kiến 

của đại biểu, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tham mưu đưa vào chương trình làm việc 

của Thường trực Tỉnh ủy đối với Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn cao su Việt 

Nam về nội dung trên. 

3. Ý kiến khác: 

- Đại biểu có ý kiến: Báo cáo làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong việc thực hiện dự án tái định cư công trình thủy điện PLeiKrông ở xã 

Đăk Long, huyện Đăk Hà, người dân không đến ở tại khu tái định cư đã được 

xây dựng. 

* Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Dự án Quy hoạch bố trí dân 

cư tại xã Đăk Hring (nay là xã Đăk Long), huyện Đăk Hà, giai đoạn 2009 - 2015 

được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 

14 tháng 12 năm 2009 và giao Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà làm chủ đầu 

tư. Tổng diện tích quy hoạch là 690 ha (Gồm đất quy hoạch điểm dân cư là 110 

ha, quy hoạch đất sản xuất là 580 ha); bố trí ổn định dân cư 300 hộ với 1.500 

nhân khẩu, thiếu đất sản xuất do ngập lòng hồ thủy điện Plei Krông, dự án có 

tổng mức đầu tư 149,125 tỷ đồng; tổng số vốn đã bố trí để thực hiện dự án là 

134,444 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương: 115,493 tỷ đồng; Ngân sách 

tỉnh: 1,48 tỷ đồng; Vốn Tập đoàn Điện lực: 17,473 tỷ đồng). Dự án được triển 

khai thực hiện từ năm 2009 và kết thúc vào năm 2018, hiện nay đã thực hiện 

xong việc quyết toán dự án hoàn thành; tuy nhiên, đánh giá tổng quan chung của 

dự án không đạt hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội (Một số chính sách hỗ trợ sản 

xuất cho người dân chưa thực hiện; có 31/37 giếng đã đào, nghiệm thu nhưng 

không có nước; diện tích đất sản xuất bình quân giao cho mỗi hộ còn thấp so 

với mục tiêu Đề án nên rất khó khăn cho phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống 

lâu dài của hộ dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị tại khu tái định 

cư ...), một số hộ dân chưa lên khu tái định cư, với lý do đề nghị hỗ trợ sản xuất, 

đất sản xuất, nước sinh hoạt... Các tồn tại nêu trên một phần là do các hộ dân 

quen với tập quán sản xuất, canh tác cộng đồng trong khu tái định cư nên không 

muốn đi đến khu tái định cư mới mà muốn ở lại với các hộ dân khác trong làng 

được di dời lên khu tái định cư tại xã Đăk Long, một phần là do chính quyền đja 

phương thiếu kiểm tra, giá sát, triển khai chưa đảm bảo thật sự phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương.  

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản (Công văn số 

323/UBND-NNTN ngày 28 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

công tác bố trí dân cư tại các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 

241/TB-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại buổi làm việcvới Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân 
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huyện Đăk Hà)  chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động 

các hộ thuộc đối tượng hưởng lợi của dự án di dời lên Khu tái định cư theo dự 

án được duyệt; lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và các nguồn 

vốn hợp pháp khác để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống tại 

các khu tái định cư; cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách cấp huyện để khắc phục các 

tồn tại, hạn chế. Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum đã có buổi kiểm tra, làm việc với Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân 

huyện Đăk Hà; qua đó đã có chỉ đạo cụ thể đối với huyện để sớm giải quyết các 

hạn chế nêu trên. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã ban hành Kế hoạch số 

308/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 để chỉ đạo các ngành chức năng rà 

soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết như điện, nước và tạo điều kiện, giải quyết 

các khó khăn, sắp xếp ổn định cho các hộ dân tại khu tái định cư.  

Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ theo dõi, 

chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy 

Đăk Hà lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tiếp tục tuyên truyền, vận 

động số hộ còn lại di dân lên Khu tái định cư; đồng thời thực hiện lồng ghép các 

nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống tại 

khu tái định cư. 

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

4 xem xét./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH.TTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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