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BÁO CÁO THẨM TRA 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm;  
dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -xã hội, 

quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối 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, trên cơ 

sở Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về tình hình thực nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu 

năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình số 81/TTr-UBND 

ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về 

nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối 

năm 2022. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội 

dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại 

diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách 

báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

I. Về tình hình thực nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh 6 

tháng đầu năm 2022 

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản tán thành với dự thảo Báo cáo đánh giá tình 

hình kinh tế - xã hội ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau: 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh nhìn 

chung đã được kiểm soát, làm tiền đề để các hoạt động về kinh tế - văn hóa - xã 

hội dân phục hồi, tạo động lực cho sự phát triển ổn định của địa phương trong thời 

gian qua. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tình hình thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có nhiều chuyển biến tích cực so 

với cùng kỳ năm trước, những kết quả đáng ghi nhận, trọng tâm như: 

- Về kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 

(theo giá so sánh 2010) ước đạt 7.307 tỷ đồng, tăng 9,69% so với cùng kỳ năm 
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trước; Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm là 2.337 tỷ đồng, đạt 58,4% dự 

toán và bằng 155,1% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 

2021-2022 là 10.730,6 ha, đạt 103,9% kế hoạch và bằng 112,6% so với cùng kỳ. 

Toàn tỉnh có 36 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, có 148 sản phẩm 

OCOP đạt từ 3 đến 5 sao. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 (giá 

so sánh 2010) ước khoảng 3.710 tỷ đồng, tăng 9,93% so với cùng kỳ, đạt 44,99% 

so với kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 

2022 ước khoảng 16.622 tỷ đồng, đạt 58,3% kế hoạch và tăng 38,5% so với cùng 

kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, 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. 

- Về văn hóa, xã hội và môi trường: Công tác chỉ đạo, điều hành và triển 

khai các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, giảm nghèo, lao động việc làm, an sinh xã hội 

được thực hiện thường xuyên, chủ động. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng(1); 

công tác giải quyết việc làm cho lao động được đẩy mạnh(2). Các dịch bệnh truyền 

nhiễm được kiểm soát, không có ca tử vong(3); hoạt động tiêm chủng mở rộng, duy 

trì thường xuyên và đảm bảo an toàn. Công tác rà soát, điều chỉnh khoanh vùng 

bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện. 

Hoàn thành tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao các cấp. Ngành du lịch 

của tỉnh đã có nhiều khởi sắc và tăng trưởng mạnh mẽ(4). Các chế độ, chính sách 

bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, thực hiện cơ bản đầy đủ, kịp thời.  

- Về quốc phòng, an ninh: Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định; 

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

thường xuyên. Công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm được chỉ đạo 

thực hiện quyết liệt. 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.  

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 Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với 

những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 và hạn chế, khuyết điểm đã 

đề cập tại báo cáo.  Ngoài ra, Ban nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể 

                                        
(1) 188 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 4 trường so với năm 2021. 
(2) Tính đến 31/5/2022 giải quyết việc làm mới cho 3.004/5.800 lao động 
(3) Thủy đậu, tay - chân - miệng, sốt xuất huyết Dengue, sốt rét, không có mắc sốt rét ác tính; các bệnh nguy hiểm 

như tả, dịch hạch, ho gà, bạch hầu không xảy ra. 
(4) Tổ chức thành công Diễn đàn Du lịch Kon Tum “Tiềm năng và Triển vọng” và Hội nghị “bàn về giải pháp phát 

triển sản phẩm du lịch liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

năm 2022” 
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như:  

- Một số chỉ tiêu pháp lệnh chủ yếu chưa đạt so với kỳ vọng trong 6 tháng 

đầu năm, như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mặc dù cao hơn so với cùng kỳ 

năm trước, nhưng vẫn còn đạt thấp (đạt 31,43% so với thực nguồn kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2022 đã được giao); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 

2.337 tỷ đồng; diện tích trồng mới cây mắc ca đạt 15%; diện tích trồng mới Sâm 

Ngọc Linh đạt 2%; diện tích trồng rừng mới chỉ đạt tỷ lệ 1,1% (50ha/4.500 ha); 

một số chỉ tiêu sản xuất công nghiệp có tỷ lệ đạt thấp so với kế hoạch năm 2022. 

- Một số công trình cấp nước sạch nông thôn đầu tư hoàn thành chậm bàn 

giao đưa vào khai thác, sử dụng (từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới); công tác 

quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng nhiều công trình hạ tầng nông thôn chưa 

được quan tâm; một số trường, điểm trường lớp học mầm non xuống cấp, chưa cải 

tạo, sửa chữa. 

- Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế có nơi 

hiệu quả chưa cao; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại một số địa phương chưa đạt kế 

hoạch đề ra(5). Các hoạt động chăm sóc, hướng dẫn nhân dân trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của y tế tuyến cơ sở còn lúng túng.  

- Báo cáo chưa đánh giá rõ tình hình triển khai thực hiện kế hoạch trồng 

rừng năm 2022; kết quả đạt được, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tiếp theo. 

- Việc xây dựng Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất hằng 

năm của các huyện, thành phố phê duyệt chậm so với quy định. 

- Nhiều dự án đầu tư công đã được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương 

đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện, còn vướng mắc ở nhiều 

khâu (như: điều chỉnh quy mô dự án, tiến độ dự án, cơ cấu nguồn vốn thực hiện; 

công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn;...). 

II. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

Để góp phần thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

của cả năm 2022 đã được xác định tại Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân 

tỉnh, ngoài các nội dung đã nêu trong báo cáo, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan 

tâm chỉ đạo một số nội dung sau: 

                                        
5 Qua giám sát, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn một số huyện, thành phố vẫn còn thấp như thành phố Kon Tum 

86,05%, Ngọc Hồi 79,23%, Kon Plông 87,65%. 
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- Chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt hoặc đạt 

thấp, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và phấn đấu hoàn thành cao 

nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tiêm chủng vắc-xin 

cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và tiếp tục truyền thông để người dân có ý 

thức phòng, chống dịch. Đồng thời, chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ trong việc mua, sử 

dụng thuốc, vật tư y tế cho phòng, chống dịch theo đúng quy định; xử lý nghiêm 

đối với những trường hợp vi phạm. 

- Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời theo dõi, 

chăm sóc đối với những diện tích đã thực hiện từ năm 2021 đến nay đảm bảo tỷ lệ 

cây sống ở mức cao nhất, duy trì chỉ tiêu đã thực hiện. 

- Tăng cường quản lý, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn 

thuế; tích cực thu hồi nợ thuế; điều hành chi bám sát dự toán, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh, nhất là việc giao và giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 

2022; kịp thời hướng dẫn các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện tránh 

trùng lắp các nội dung, nhiệm vụ theo từng Chương trình. Bên cạnh đó, rà soát các 

quy định có liên quan, xây dựng và trình cấp thẩm quyền ban hành các chính sách 

về cơ chế lồng ghép nguồn vốn, cơ chế huy động các nguồn lực,... các chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, trao quyền đi đôi với 

kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt các chính 

sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn; phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã.  

- Kịp thời tháo gỡ, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời 

chỉ đạo giải quyết các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo cụ thể 

kết quả giải quyết về các cơ quan giám sát.  

III. Về dự thảo Nghị quyết 

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo Nghị 

quyết kèm theo Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2022. 
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Đồng thời chỉ đạo, rà soát điều chỉnh số liệu tại Báo cáo và một số nội dung giải 

pháp tại dự thảo Nghị quyết để đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 3 xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KT-NS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

Hồ Văn Đà 
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