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Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND  

về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 
Hội đồng nhân dân tỉnh, 

 Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Triển khai Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp  thứ 3 Hội 

đồng nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 49/NQ-HĐND), Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2565/UBND-KTTH ngày 09 tháng 8 

năm 2022 yêu cầu các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời chất vấn tại Kỳ 
họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII: (i) Khẩn trương xây dựng kế 
hoạch với lộ trình cụ thể và quyết liệt thực hiện lời hứa, cam kết của mình trước 

Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả về Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 
30 tháng 11 năm 2022 để thông tin đến các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

và cử tri biết, theo dõi, giám sát; (ii) Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm 
của tổ chức, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, chậm trễ đã được đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ ra; trên cơ sở đó có chỉ đạo, hành động thật cụ thể, 
thiết thực để tạo chuyển biến thực sự ở ngành, lĩnh vực được phân công phụ 

trách, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương và kỳ vọng 
của cử tri; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để biết, theo dõi. Đồng thời, 

giao Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương 
tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đối với các nội dung chất vấn của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN(1) 

1. Về việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số còn thiếu 

Đây là trách nhiệm của Nhà nước giải quyết về đất ở, đất sản xuất nông 

nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số được quy định tại Điều 27 Luật Đất đai 
năm 2013. Trong đó thẩm quyền và nhiệm vụ chính do Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thực hiện. 

                   
1 Tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh, có 09 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh và 09 thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh về 16 nội dung được cử tri và Nhân dân quan tâm. 
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Chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất là 02 trong 09 chỉ 
tiêu về lĩnh vực Văn hóa xã hội của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban 

Dân tộc theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo định kỳ hằng quý của năm. Năm 2022, 
theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh có đặt ra là phấn đấu đạt tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở là 

97,06%, đất sản xuất là 97,18%. Qua kết quả rà soát của Ban Dân tộc tỉnh có 
74.390 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở chiếm 97,81%; có 74.158 hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất chiếm 97,50%. Số hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số không có đất ở 1.666 hộ, chiếm 2,19%; số hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

không có đất sản xuất 1.898 hộ, chiếm 2,50%. 

Để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu các hộ dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản 

xuất, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương 
liên quan: 

- Tiếp tục rà soát, nắm danh sách các hộ đồng bào dân tộc thiểu số không 
có đất ở, không có đất sản xuất theo định kỳ; trên cơ sở đó ưu tiên hỗ trợ từ 

nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số, nhất là các vùng có khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn để đồng bào 

có đủ điều kiện sinh kế, yên tâm sản xuất từng bước nâng cao đời sống. 

- Đánh giá lại thực trạng tình hình sử dụng đất của các nông, lâm trường, các 
doanh nghiệp chưa hiệu quả, sai mục đích, đất gần khu dân cư để đề xuất với cấp 

có thẩm quyền thu hồi đất, bàn giao về địa phương quản lý tạo quỹ đất, giao cho 
các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu hoặc không có đất ở và đất sản xuất.  

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng góp phần nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn trong việc tổ chức hiệu quả các chính sách về hỗ trợ 
đất ở, đất sản xuất; tuyên truyền, vận động bố mẹ, người thân sang nhượng, thừa 

kế, cho, tặng đất ở, đất sản xuất cho con, cháu khi tách hộ, lập vườn; 

- Đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số để quản lý và kiểm soát được quỹ đất, phục vụ cho phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, thường xuyên, liên tục 
cập nhật nguồn dữ liệu tại địa phương; có giải pháp hạn chế tình trạng mua bán, 
sang nhượng đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng thực hiện trái 

với các quy định pháp luật đất đai, pháp luật dân sự hiện hành. 

- Chú trọng đầu tư khai hoang, thủy lợi, cải tạo đất để tạo quỹ đất sản xuất, 

xây dựng các dự án tái định canh, tái định cư để bố trí đất cho các hộ dân bị thu 
hồi đất; chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để thâm canh, tăng vụ, 

tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi trên cơ sở sử 
dụng có hiệu quả diện tích đất hiện có trong điều kiện không mở rộng được diện 

tích đất sản xuất. 
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2. Về việc thu hồi đất của các nông, lâm trường giao cho các địa 
phương quản lý, sử dụng 

Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của 
Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 

13 phương án sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp(2) với tổng diện tích 
đất bàn giao về địa phương quản lý là 17.721,24 ha. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã thu hồi giao về địa phương quản lý với tổng diện 
tích là 17.327,18 ha; diện tích chưa thực hiện thu hồi là 394,07 (thuộc 03 Công 

ty TNHH MTV cà phê trên địa bàn 03 huyện Đăk Hà, Đăk Tô và Sa Thầy). 

Thực hiện Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 11 tháng 3 năm 2022 của 

Thanh tra tỉnh, hiện nay các đơn vị chuyên môn, Ủy ban nhân dân huyện Đăk 
Hà, các Công ty cà phê đang triển khai thực hiện theo Kết luận thanh tra(3). Hiện 

nay Thanh tra Chính phủ đã Ban hành Quyết định (M) số 1018/QĐ-TTCP ngày 
13 tháng 10 năm 2022 và Văn bản số 1020/TTCP-C.II ngày 14 tháng 10 năm 

2022 về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất của các Công ty 
TNHH MTV cà phê trên địa bàn tỉnh Kon Tum, do đó việc thu hồi đất của các 

Công ty TNHH MTV cà phê trên địa bàn tỉnh tạm dừng thực hiện để tổng hợp 
báo cáo phục vụ cho đoàn Thanh tra Chính phủ. 

3. Về việc khắc phục việc chậm trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 

cấp huyện năm 2022 

Việc chậm trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022 đã 

được chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng 
nhân dân tỉnh Khóa XII, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 

1832/STNMT-QHKHSDĐ ngày 07 tháng 7 năm 2022 giải trình cụ thể tại kỳ họp. 

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi, 

bổ sung tại Điều 6 Luật  sửa đổi,  bổ sung  một  số điều 37 của Luật có liên quan 
đến Luật quy hoạch năm 2018 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức 

lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện”; Căn cứ quy định tại Khoản 4 
Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 được sửa bổ 

sung tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy định: “a) Quý III hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau đến Sở Tài nguyên 

và Môi trường để tổ chức thẩm định; e) Căn cứ vào hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 
hàng năm cấp huyện đã được hoàn thiện và nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phê 
duyệt xong trước ngày 31 tháng 12.”. 

                   
 (2)  07 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp; 04 Công ty TNHH MTV cà phê; 01 Công ty TNHH MTV nguyên liệu 

giấy Miền Nam và 01 Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum.  

  (3) Công văn số 1565/STNMT-QHKHSDĐ ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo 

cáo số 13/BC-CT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Công ty TNHH MTV cà phê 704; Báo cáo số 11/BC ngày 16 

tháng 06 năm 2022 của Công ty TNHH MTV cà phê 734. 
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Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp 

huyện để tổ chức thẩm định và trình phê duyệt theo quy định(4), bên cạnh đó Ủy 
ban nhân dân tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo các huyện triển khai việc lập kế 
hoạch sử dụng đất năm 2023(5). Tính đến ngày 22 tháng 11 năm 2022 đã tổ chức 

thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 7/10 huyện, đã trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh(6). 

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua danh mục 
thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, Sở Tài nguyên và 
Môi trường sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. 

4. Về việc quản lý khoáng sản tận thu khi thi công tuyến đường tránh 
phía Đông thành phố Kon Tum 

Tuyến đường tranh phía Đông thành phố Kon Tum có 03 đơn vị thi công: 
Công ty Cổ phần cầu đường New Sun, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 

Sông Hồng và Công ty Cổ phần Trường Long. Theo báo cáo của các ngành, 
tổng khối lượng đá thi công tuyến đường tránh phía Đông thành phố Kon Tum 

là 202.443 m3 đá tạo ra sau nổ mìn. 

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường 
phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban 

nhân dân thành phố Kon Tum tổ chức họp xem xét theo nội dung đề xuất tận 
dụng đá của 02 doanh nghiệp. Kết quả thực hiện, theo nội dung của 02 Biên bản 

làm việc các Sở, ngành thống nhất yêu cầu: Đối với khối lượng đá sau nổ mìn 
còn lại và đất bóc tầng phủ, Chủ đầu tư và đơn vị thi công có trách nhiệm tổ 

chức quản lý, bảo vệ, không được sử dụng, không để thất thoát theo quy định tại 
Khoản 5, Điều 20 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, sau 

thời gian làm việc, Công ty Cổ phần Trường Long và Công ty Cổ phần cầu 
đường New Sun không hoàn thiện hồ sơ xin đăng ký thu hồi tận dung khoáng 

sản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân 
dân tỉnh cho phép sử dụng theo quy định. Như vậy, Công ty Cổ phần Trường 

Long và Công ty Cổ phần cầu đường New Sun không có đăng ký sử dụng 
khoáng sản đá sau nổ mìn trong khu vực dự án tuyến tránh. 

5. Về việc lắp đặt trạm cân xe tại các điểm mỏ khai thác khoáng sản 

Thực hiện Công văn số 2348/UBND-NNTN ngày 21 tháng 7 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 
2069/STNMT-TNKSN ngày 28 tháng 7 năm 2022 về việc lắp đặt trạm cân và hệ 

                   
(4)  Tại các văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường: số 1840/STNMT-QHKHSDĐ ngày 7 tháng 7 năm 2022, 

số 2586/STNMT-QHKHSDĐ ngày 12 tháng 9 năm 2022, số 2990/STNMT-QHKHSDĐ ngày 17 tháng 10 năm 

2022, số 3300/STNMT-QHKHSDĐ ngày 10 tháng 11 năm 2022. 

 (5) Các Công văn của UBND tỉnh: số 2593/UBND-NNTN ngày  10 tháng 8 năm 2022; số 3480/UBND-NNTN 

ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

 (6)  Tờ trình số 381/TTr-STNMT ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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thống camera giám sát tại các mỏ khai thác khoáng sản theo quy định gửi đến các 
đơn vị được cấp phép khai thác. Thời gian hoàn thành việc lắp đặt trạm cân và hệ 

thống camera giám sát trước ngày 25 tháng 8 năm 2022. Theo đó, để triển khai 
giám sát việc thực hiện nội dung trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã 
ban hành Quyết định số 473/QĐ-STNMT ngày 04 tháng 8 năm 2022 kiểm tra 

việc lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát đối với tổ chức khai thác 
khoáng sản. Kết quả có 42 Giấy phép khai thác đã lắp đặt trạm cân và camera 

giám sát; 09 Giấy phép khai thác đang triển khai lắp đặt trạm cân và camera giám 
sát; 14 Giấy phép khai thác chưa lắp đặt trạm cân và camera giám sát7. 

Khó khăn, vướng mắc: Theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 
năm 2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên nước và khoáng sản và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và 
khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. Đối với chế tài xử lý hành vi 

không lắp đặt trạm cân và camera giám sát đối với trường hợp khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng thông thường với công suất được phép khai thác hàng 

năm nhỏ hơn 30.000m3/năm phạt cảnh cáo. Chưa có quy định và hướng dẫn việc 
kết nối quản lý xe qua trạm cân truyền số liệu về cơ quan nhà nước để theo dõi 
quản lý, mà chỉ có quy định doanh nghiệp tự lưu giữ và cung cấp thông tin cho 

cơ quan nhà nước khi có yêu cầu. Vì vậy, hạn chế việc theo dõi quản lý sản 
lượng tiêu thụ hàng ngày. 

Đối với một số điểm mỏ có công suất khai thác thấp, diện tích tích nhỏ, 
thời gian cấp phép khai thác ngắn nhưng cũng phải thực hiện việc lắp đặt trạm 

cân thì phát sinh chi phí đầu tư lớn nên một số doanh nghiệp phản ảnh khó khăn 
và phát sinh chi phí đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả; 

Các điểm mỏ cát xa đường giao thông, xa khu dân cư do đó việc lắp đặt kéo 
đường dây tải điện rất khó khăn cho doanh nghiệp nên chậm thực hiện; Đối với 

loại hình khai thác cát, sỏi lòng sông khó thực hiện vì việc lắp đặt trạm cân hàng 
năm bị mưa lũ thường bị ngập nước nên trạm cân thường bị hỏng. 

6. Về việc cho mượn đất chưa đúng quy định của Ủy ban nhân dân thị 
trấn Đăk Hà 

Thực hiện Văn bản số 371/UBND-NNTN ngày 24 tháng 5 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý qua kết quả kiểm tra, xác minh thông tin 
phản ánh của công dân; từ ngày 07 tháng 6 năm 2022 đến ngày 07 tháng 7 năm 

2022, Đoàn thanh tra liên ngành (theo Quyết định số 274/QĐ-STNMT ngày 27 
tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) đã tiến hành 

                   
7 Trong 14 Giấy phép khai thác chưa lắp đặt trạm cân và camera giám sát, có: 04 Giấy phép khai thác cấp cho 03 

doanh nghiệp đang chuẩn bị lập thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (Công ty CP Trường Nhật 02 Giấy 

phép; Công ty TNHH MTV Vũ Quỳnh, Công ty CP XNK&ĐT Kon Tum) ; 02 Giấy phép khai thác đang đề xuất thu 

hồi Giấy phép khai thác khoáng sản (Công ty TNHH MTV Thành Phú Ngọc Hồi); 02 Giấy phép khai thác thu hồi 

chủ trương đầu tư theo kết luận của Thanh tra Chính phủ Công ty TNHH Tuấn Dũng khai thác đất san lấp; Công ty  

CP Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum Đoàn Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư; 06 Giấy phép: Gồm 

03 Giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường; 01 Giấy phép khai thác đá Đá quarzit 01 Giấy phép 

khai thác đất sét; 01 Giấy phép khai thác vàng gốc. Tiếp tục kiểm tra xử lý theo quy đ ịnh. 
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thanh tra việc cho thuê đất, quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình trên đất tại 
khu vực hành lang suối, thuộc tờ bản đồ số 11, tổ dân phố 4, thị trấn Đăk  Hà, 

huyện Đăk Hà. Xét Báo cáo của Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-STNMT ngày 28 tháng 9 
năm 2022 về việc cho thuê đất, quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình trên 

đất tại khu vực hành lang suối, thuộc tờ bản đồ số 11, tổ dân phố 4, thị trấn Đăk 
Hà, huyện Đăk Hà; Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã có Thông báo số 

196/TB-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2022 về việc niêm yết công khai Kết luận 
thanh tra nêu trên kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2022 đến ngày 22 tháng 10 năm 

2022 tại Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà. 

7. Về tình trạng bác sĩ trong các cơ sở y tế công lập xin chuyển vùng 

hoặc bỏ việc, chuyển công tác đến các thành phố lớn 

Đối với nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch khắc 

phục tình trạng nhân viên y tế trong cơ sở y tế công lập chuyển vùng hoặc bỏ 
việc, chuyển công tác đến các thành phố lớn(8), kết quả như sau: 

a) Ngành Y tế đã tổ chức tuyên truyền, vận động đội ngũ công chức, viên 
chức, người lao động thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình đối với công tác chăm 

sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; chú trọng, chủ động thực hiện tốt 
công tác biểu dương, khen thưởng, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen 
thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những tấm gương người 

tốt, việc tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân và 
phòng, chống dịch bệnh. 

Phổ biến Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2022 của 
Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức để phát huy, 

tận dụng đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao , có kinh nghiệm 
công tác tiếp tục cống hiến cho ngành Y tế để phục vụ công tác khám, chữa 

bệnh cho Nhân dân. 

b) Triển khai kịp thời, đầy đủ về tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo 

nghề đối với viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập theo Nghị định số 
56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ 

cấp ưu đãi theo chế độ đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế 
công lập; Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính 
phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước.  

Trong năm 2022, đã thực hiện xếp lương cao đẳng cho 892 viên chức hạng 
IV đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 

4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về 
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

                   
8 Kế hoạch số 2789/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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c) Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng(9), cải thiện điều kiện làm việc cho nhân 
viên y tế tại các cơ sở y tế. Chỉ đạo Sở Y tế tiến hành rà soát đánh giá về cơ sở 

hạ tầng, trang thiết bị các cơ sở y tế, cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên y 
tế tại các cơ sở y tế; bảo đảm bố trí  đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc 
cho nhân viên y tế. 

d) Chú trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công 
chức, viên chức làm công tác y tế mà đặc biệt là viên chức làm công tác y tế tại 

tuyến cơ sở. Trong năm 2022, ngành Y tế đã cử 15 công chức, viên chức tham 
dự lớp trung cấp lý luận chính trị, 02 viên chức tham dự lớp cao cấp lý luận 

chính trị, 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên cao cấp, 02 công 
chức tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên chính, 10 viên chức tham gia lớp bồi 

dưỡng chuyên viên, 25 viên chức tham gia đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, 01 viên 
chức đào tạo thạc sĩ, 14 viên chức tham gia đào tạo bác sĩ chuyên khoa II, hàng 

trăm lượt viên chức tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn để nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ.  

đ) Thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong 
lĩnh vực y tế theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 

6 năm 2021, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP  ngày 07 tháng 10 năm 2020, Nghị 
định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.  

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 10 năm 2022 về việc tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế đến hết năm 2022 và 

Văn bản số 3658/UBND-KTTH ngày 28 tháng 10 năm 2022 về việc thực hiện 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

e) Nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phát triển dịch vụ kỹ thuật mới, 
tăng nguồn thu từ công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cải thiện từng bước 

đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh.  Các 
bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện có giường bệnh thực hiện các giải pháp 

nâng cao chất lượng bệnh viện thông qua việc triển khai Bộ tiêu chí Chất lượng 
bệnh viện Việt Nam do Bộ Y tế ban hành (phiên bản 2.0). Bệnh cạnh đó thực 

hiện các biện pháp cải tiến chất lượng như thực hiện phương pháp cải tiến chất 
lượng 5S (Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng)  hoặc triển khai quản lý 
theo các tiêu chuẩn ISO; rà soát ban hành, chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật 

chuyên môn, phác đồ điều trị; điều tra, khảo sát đánh giá thường xuyên các chỉ 
số chất lượng và sự hài lòng của người bệnh (đạt tỷ lệ trên 87%); triển khai đầy 

đủ các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng 

                   
9 Dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (hạng mục: Xây dựng bệnh viện đa khoa huyện 60 giường 

bệnh); Dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 

750 giường (giai đoạn 2); Dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh 

viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum; Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục 

vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của 

lĩnh vực dân tộc - Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi; Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y 

tế huyện Kon Plông. 
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tới sự hài lòng của người bệnh”; thực hiện tốt công tác chuyên môn khám bệnh, 
chữa bệnh, đặc biệt là công tác cấp cứu người bệnh; xây dựng cơ sở y tế xanh, 

sạch, đẹp; cải tiến thủ tục tục hành chính trong khám chữa bệnh thông qua ứng 
dụng công nghệ thông tin; ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật y học với công nghệ 
hiện đại trong chẩn đoán, khám bệnh và chữa bệnh(10). 

g) Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân 
dân tỉnh có báo cáo cơ quan trung ương về thực trạng những bất cập về nguồn 

nhân lực của ngành Y tế tỉnh, khó khăn vướng mắc trong thực hiện các quy định 
hiện hành tuyển sinh đào tạo theo hình thức đặt hàng; trên cơ sở đó xin ý kiến về 

đăng ký chỉ tiêu đào tạo theo đặt hàng ngành bác sĩ đa khoa của tỉnh để góp 
phần giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ đa khoa trên địa bàn tỉnh(11). 

8. Về xử lý số tiền bảo hiểm y tế (BHYT) bị từ chối thanh toán, xuất 
toán, thu hồi 

8.1. Đối với nội dung cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) qua giám định 
BHYT đã từ chối thanh toán trên 17,6 tỷ đồng; BHXH tỉnh trực tiếp thực hiện 

và phối hợp với Sở Y tế thực hiện 31 cuộc kiểm tra đã xuất toán, thu hồi, giảm 
trừ vào số quyết toán của các cơ sở khám chữa bệnh số tiền 4,97 tỷ đồng do các 
cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán không đúng quy định: 

a) Công tác giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT là nhiệm vụ thường 
xuyên của cơ quan BHXH nhằm quản lý quỹ BHYT hiệu quả, bền vững. Định 

kỳ hàng tháng, quý, cơ quan BHXH thực hiện giám định chi phí khám chữa 
bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định và quy trình giám 

định BHYT của BHXH Việt Nam ban hành. Trong đó, từ quý 4 năm 2018 đến 
nay, cơ quan BHXH thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

giám định, kết hợp giữa giám định chủ động và giám định điện tử; theo đó đã 
tăng cường công tác phân tích dữ liệu khám chữa bệnh BHYT do cơ sở khám 

chữa bệnh gửi liên thông lên Hệ thống thông tin giám định BHYT để xác định 
các nội dung đề nghị thanh toán không đúng quy định trước khi tổ chức giám 

định trực tiếp tại cơ sở khám chữa bệnh, qua đó đã kịp thời phát hiện, từ chối 
thanh toán các nội dung cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán không đúng 

quy định. Kết quả từ năm 2019 đến 2021, qua công tác giám định cơ quan 
BHXH đã thực hiện từ chối thanh toán trên 17,6 tỷ đồng chi phí khám chữa 
bệnh do cơ sở khám chữa bệnh đề nghị thanh toán không đúng quy định12, do 

đó chưa gây thiệt hại đến quỹ BHYT. 

Ngoài ra, công tác kiểm tra cũng được Sở Y tế và BHXH tỉnh phối hợp 

thực hiện nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tồn tại, hạn 

                   
10 Nhiều tiến bộ kỹ thuật y học với công nghệ hiện đại đã được ứng dụng, tiếp nhận, chuyển giao tại các cơ sở y 

tế, nhất là tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với các kỹ thuật Tim - Phổi nhân tạo (ECMO); các kỹ thuật phẫu thuật 

(thay đoạn động mạch chủ, thoát vị cột sống, khối u trung thất chèn ép tỉnh mạch chủ trên, cắt thùy, phổi và u 

trung thắt, xẹp đốt sống lưng - thắt lưng, cắt dạ dày ung thư, K trực tràng, thay khớp gối, chỉnh gù cột sống...); 

nội soi can thiệp; chụp cộng hưởng từ MRI... 
11 Thông báo số 4178/TB-VP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
12 Trong đó năm 2019, số tiền 8,1 tỷ; năm 2020, số tiền 5,6 tỷ, năm 2021, số tiền 3,9 tỷ. Chủ yếu từ chối thanh 

toán liên quan đến chi phí phẫu thuật bằng phương pháp gây tê và gây mê. 
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chế, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT. Ngay sau khi kết 
thúc các cuộc kiểm tra, các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện nghiêm túc các 

nội dung theo Kết luận kiểm tra, thực hiện nộp đủ số tiền thanh toán không đúng 
quy định với số tiền 4,97 tỷ đồng13 về quỹ BHYT hoặc thực hiện giảm trừ vào 
số quyết toán (đối với chi phí phát sinh trong năm tài chính) ; đồng thời xây 

dựng Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế và kiểm điểm trách nhiệm đối với các 
tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm theo đúng quy định. 

Thông qua công tác giám định BHYT và công tác kiểm tra, phát hiện các 
nguyên nhân gây gia tăng chi phí, từ chối những nội dung đề nghị thanh toán 

không đúng quy định, thông báo và đề nghị cơ sở khám chữa bệnh rà soát, chấn 
chỉnh kịp thời nhằm không để lặp lại các sai sót tương tự trong thời gian tới.  

b) Nguyên nhân 

- Nguyên nhân chủ quan: Nguyên nhân trong từ chối thanh toán phần nhiều 

là do sai sót về thủ tục hành chính14; trình độ chuyên môn và khả năng triển khai 
kỹ thuật của nhân viên y tế tại một số đơn vị, đặc biệt tuyến cơ sở còn hạn chế, 

đội ngũ bác sỹ còn thiếu, thời gian công tác chưa lâu, mặc dù đã được bồi 
dưỡng, đào tạo lại liên tục nhưng năng lực vẫn còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm.  

- Nguyên nhân khách quan: Nhiều quy định, hướng dẫn chuyên môn, quy 
trình kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành đã không còn phù hợp, nhưng chậm được 
sửa đổi, bổ sung15 là một trong những nguyên nhân khó khăn dẫn đến việc bị từ 

chối thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Sở Y tế đã tổng hợp báo 
cáo gửi Bộ Y tế, tuy nhiên một số nội dung vẫn chưa nhận được hướng dẫn của 

Bộ Y tế. 

- Nhiều nội dung vướng mắc vẫn chưa được giải quyết kịp thời giữa cơ 

quan BHXH với cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế phải xin ý kiến của BHXH Việt 
Nam và Bộ Y tế nhưng nhiều nội dung được trả lời chậm, chưa thỏa đáng.  

8.2. Thanh tra tỉnh, năm 2020 tiến hành 01 cuộc thanh tra chuyên đề việc 
sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc 

chữa bệnh, đã ra quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 936,881 triệu 
đồng: 

Tại Văn bản số 7117/BYT-KHTC ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Bộ Y tế 
và Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính không nêu rõ khái niệm thế nào là 

liên chuyên khoa nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Ngọc Hồi hiểu và vận dụng nội dung này là: Liên chuyên khoa là khoa Ngoại - 

Sản hoặc Nội - Nhi - Lây hoặc Mắt - Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng. Trong 

                   
13 Không đúng quy định như: Chỉ định thuốc, dịch vụ y tế quá mức cần thiết, không phù hợp với quy định, quy 

chế chuyên môn của Bộ Y tế, áp sai giá dịch vụ y tế… 
14 Áp sai giá dịch vụ y tế, thực hiện trích chuyển dữ liệu chi phí khám chữa bệnh BHYT lên Hệ thống thông tin 

giám định BHYT chưa đảm theo hướng dẫn của Bộ Y tế,... 
15 Hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT và công bố hệ số k hàng năm, danh 

mục mã hãng sản xuất vật tư y tế để tạo lập mã vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán  chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa kịp thời,… 
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năm 2017, toàn bộ số tiền thu hồi do chênh lệch loại giường bệnh nêu tại Kết 
luận số 02/KL-TTr ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Thanh tra tỉnh đã được bộ 

phận giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT của BHXH tỉnh chấp nhận thanh 
toán và không có cảnh báo, hay hướng dẫn kịp thời cho đơn vị biết, điều chỉnh 
(số liệu quyết toán năm 2017, BHXH tỉnh Kon Tum không xuất toán nội dung 

này). Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực cho rằng 
việc kê khai thanh toán chi phí giường loại I là khách quan và đúng quy định.  

Việc để xảy ra thiếu sót, hạn chế trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại 
Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Thanh tra tỉnh 

là mang tính chất khách quan, không có biểu hiện lợi dụng, trục lợi việc thanh 
toán BHYT. Các đơn vị đã thực hiện nộp lại ngân sách nhà nước với số tiền 

936,881 triệu đồng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh 133.093.000 đồng; Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Ngọc Hồi 803.788.000 đồng). Đồng thời Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đã xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, 
hạn chế, kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan sau Kết luận 

của Thanh tra tỉnh Kon Tum và Báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh theo đúng quy 
định (Báo cáo số 2931/BC-SYT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Sở Y tế). 

8.3. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

- Sở Y tế đã phối hợp BHXH tỉnh có Văn bản Liên ngành tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Y tế vướng mắc thanh toán chi phí khám chữa 

bệnh BHYT từ năm 2021 trở về trước trên địa bàn tỉnh16. 

- Căn cứ các văn bản của tỉnh17; Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch khắc phục 

các tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất trong công tác khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế18 để triển khai thực hiện. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra tại Văn bản số 
2961/SYT-KHTC ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Sở Y tế. 

9. Về việc quản lý hành lang an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 24  

Để tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn 

tỉnh nói chung và hành lang an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 24 rói riêng, Ủy 
ban nhân dân tỉnh có Kế hoạch 1265/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 để 

chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức thực hiện; trên cơ sở đó, Sở Giao thông 

                   
16 Số 4756/LN:SYT-BHXH ngày 21 tháng 11 năm 2022 của liên ngành và Văn bản số 3985/UBND-KGVX ngày 

23 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh. 
17 Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả về giám 

sát tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với 

người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng  và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 2298/UBND-KTTH ngày 19 

tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân t ỉnh  về 

kết quả Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 2394/UBND-KGVX 

ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc  triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND 

ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh . 
18 Kế hoạch số 3280/KH-SYT ngày 01 tháng 8 năm 2022. 
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vận tải đã có nhiều văn bản(19) đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi 

phạm hành lang An toàn đường bộ. 

Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại 
Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Công văn số 2565/UBND-KTTH ngày 09 tháng 8 năm 2022, Sở Giao thông vận 
tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở bám sát nội dung kế hoạch, cử lực lượng 

tham gia phối hợp cùng chính quyền cấp xã và đơn vị quản lý đường triển khai 
thực hiện các nội dung Kế hoạch được phân công theo tiến độ đề ra, như: Tuyên 

truyền, vận động tự giác tháo dỡ kết hợp rà soát thống kê vi phạm; chủ trì lập 
biên bản xác nhận hành vi vi phạm;  

Qua theo dõi, kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 24 đã phát hiện 05 vụ vi phạm 
hành lang an toàn đường bộ mới trong năm 2022 (huyện Kon Rẫy 04 vụ; huyện 

Kon Plông 01 vụ), trong đó đã xử lý, vận động tháo dỡ 02 vụ (huyện Kon Rẫy) 
còn 03 vụ chưa tháo dỡ; ngoài ra, trong năm Sở Giao thông vận tải đã phối hợp 

với các địa phương vận động tháo dỡ 283 trường hợp vi phạm hành lang an toàn 
đường bộ còn tồn từ các năm 2021 về trước. Tổng hợp kết quả xử lý vi phạm 

hành lang an toàn đường bộ trên Quốc lộ 24 trong thời gian qua như sau: 

Địa bàn 

Tổng số vụ vi phạm 
từ 2013 đến nay 

Số vụ đã tháo dỡ 
Số vụ 

còn tồn 
chưa 

tháo dỡ 

Tổng số 
vụ vu 

phạm 

Trong đó 

vi phạm 
trong 

năm 2022 

Tháo dỡ 

đến 
năm 

2021 

Tháo dỡ 

trong 
năm 

2022 

1. Thành phố Kon Tum 12  10 01 1 

2. Huyện Kon Rẫy 649 04 253 253 143 

3. Huyện Kon Plông 136 01 40 31 65 

Tổng 797 05 303 285 209 

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang chỉ đạo lực  lượng Thanh tra giao 

thông và đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thống 
kê, rà soát, tiếp tục tuyên truyền, vận động để hộ dân tự giác tháo dỡ công trình 

vi phạm trên địa bàn tỉnh nói chung và Quốc lộ 24 nói riêng. 

10. Về việc một số hộ dân tự ý lấn chiếm, san lấp các điểm “tụ thủy” 

trên tuyến Quốc lộ 24 và tuyến đường tránh phía Đông thành phố Kon Tum 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2565/UBND-KTTH 

ngày 09 tháng 8 năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp Ủy ban nhân dân 
thành phố Kon Tum kiểm tra, rà soát, ngoài các trường hợp lấn chiếm hành lang 
an toàn đường bộ đã nêu ở trên, đồng thời phát hiện 01 trường hợp tự ý lấn 

                   
(19) Công văn số 806/SGTVT-TTrS ngày 23 tháng 5 năm 2022 về việc đề nghị tăng cường xử lý vi phạm hành 

lang ATĐB và báo cáo định kỳ kết quả xử lý vi phạm HLĐB; Công văn số 1531/SGTVT-QLKCHTGT ngày 09 

tháng 9 năm 2022 về tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ; Công văn số 1355/SGVT -TTrS 

ngày 12 tháng 8 năm 2022 về việc tăng cường quản lý và xử lý vi phạm hành lang ATĐB trên đường Hồ Ch í 

Minh và đường Đông Trường Sơn đoạn qua tỉnh Kon Tum. 
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chiếm, san lấp mặt bằng ảnh hưởng đến khả năng thoát nước tại Km158 Quốc lộ 
24 (bên phải tuyến), đơn vị quản lý đường đã báo Ủy ban nhân dân xã Đăk Blà 

lập Biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trường hợp 
trên (tại Quyết định số 291/QĐ-XPVPHC ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân xã Đăk Blà).  

Trong thời gian tới Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý 
đường, Thanh tra Sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thường 

xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm, san lấp 
mặt bằng ảnh hưởng đến khả năng thoát nước sông, suối, cầu, cống... 

11. Về việc mua sắm thiết bị phục vụ cho việc xét nghiệm hàm lượng 
Saponin trong Sâm Ngọc Linh 

* Khái quát chung về dự án: 

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm 

thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ 
tỉnh Kon Tum. 

- Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum. 

- Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao 

các thành tựu công nghệ sinh học tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch 
vụ khoa học và công nghệ; góp thực hiện các mục tiêu, định hướng về phát triển 
và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum; phục vụ công tác kiểm định chất lượng sâm 
Ngọc Linh và các dược liệu khác trên địa bàn tỉnh, nhằm khai thác hiệu quả tiềm 

năng, thế mạnh của tỉnh, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

- Quy mô đầu tư: Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và một số 

phòng chuyên môn tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học 
và công nghệ tỉnh20; Mua sắm đầu tư mới trang thiết bị21.  

* Về tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân và kiến nghị 

- Tiến độ thực hiện 

+ Hạng mục đã thực hiện: Ngay sau khi dự án được phê duyệt tại Quyết 
định số 624/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh22, 

Sở Khoa học và Công nghệ đã khẩn trương triển khai thực hiện các bước của 
quy trình đầu tư theo đúng quy định hiện hành, kết quả đã hoàn thành nghiệm 
thu khối lượng gói thầu xây lắp được Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm 

                   
20 + Khối nhà làm việc 03 tầng, diện tích xây dựng tầng 01: 202m2; diện tích tầng 2: 202 m2, tổng diện tích sàn: 

606 m2.  

+ Khối nhà làm việc 02 tầng, diện tích xây dựng tầng 01: 116,9m2; tổng diện tích sàn: 233,8m2. 

+ Tháo dỡ nhà xưởng sản xuất giá thể diện tích 74 m2 để cải tạo thành nhà thí nghiệm vật liệu xây dựng 62 m2 
21 + Hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất phân tích ADN Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác 

(tách chiết, nhân bản, kiểm tra, định lượng ADN) phục vụ giám định, kiểm định sâm Ngọc Linh thật và giả.  

+ Hệ thống máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất… phân tích hàm lượng Saponin và các hoạt chất sinh 

học khác trong Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác. 
22 Về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm 

Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum. 
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thu23, đến nay Sở Khoa học và Công nghệ đã bàn giao hạng mục công trình cho 
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon 

Tum quản lý, sử dụng theo quy định. 

+ Hạng mục đang thực hiện: Gói thầu mua sắm thiết bị 

Về danh mục thiết bị chuyên dùng: Ngày 30 tháng 8 năm 2022, Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên 
dùng, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành lựa chọn đơn vị thẩm định giá 

theo quy định. 

Về việc lựa chọn đơn vị Thẩm định giá gói thầu mua sắm thiết bị: Sở Khoa 

học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 77/TB-SKHCN ngày 16 tháng 6 
năm 2022 về việc mời các đơn vị tham gia nộp hồ sơ Thẩm định giá gói thầu 

mua sắm thiết bị thuộc dự án nêu trên, kết quả có 02 đơn vị nộp hồ sơ tham gia. 
Tuy nhiên sau khi rà soát, hồ sơ của đơn vị chưa đảm bảo, ngày 02 tháng 8 năm 

2022, đơn vị quản lý dự án đã có văn bản (lần 2) gửi đơn vị Thẩm định giá bổ 
sung hồ sơ theo quy định. 

  Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt kết 
quả chỉ định thầu gói thầu Thẩm định giá thiết bị, với thời gian thực hiện hợp 

đồng là 20 ngày24. Tuy nhiên, do thiết bị của dự án chủ yếu là thiết bị chuyên 
dùng, đơn vị thẩm định giá không thu thập đủ báo giá để làm cơ sở thẩm định. 
Do đó, đơn vị thẩm định giá gói thầu mua sắm thiết bị không cung cấp được 

chứng thư thẩm định giá và đề xuất từ chối thực hiện hợp đồng.  

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt chỉ 

định thầu gói thầu Thẩm định giá thiết bị (lần 2), thời gian thực hiện là 20 
ngày25. Đến ngày 08 tháng 11 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được 

Chứng thư thẩm định giá ngày 04 tháng 11 năm 2022 của đơn vị thẩm định giá. 

+ Kế hoạch thực hiện đối với Gói thầu mua sắm thiết bị: Sở Khoa học và 

Công nghệ đang thực hiện các bước tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp  thiết bị 
theo quy định. Dự kiến thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị 

hoàn thành trong tháng 11 năm 2022, ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp từ 
tháng 12 năm 2022 (thời gian thực hiện gói thầu được phê duyệt là 50 ngày) . 

+ Công tác đào tạo nhân lực vận hành trang thiết bị: Đến nay, đã cử được 
4 lượt cán bộ kỹ thuật đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ26. Thời gian tới, tiếp 
tục công tác đào tạo nhân lực vận hành trang thiết bị27 

                   
23 Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng số 94/TB-SXD ngày 24 

tháng 8 năm 2022. 
24 Quyết định số 115/QĐ-SKHCN ngày 31 tháng 8 năm 2022. 
25 Quyết định số 130/QĐ-SKHCN ngày 28 tháng 10 năm 2022. 
26 + Cử 2 cán bộ kỹ thuật tham gia đào tạo phân tích hàm lượng Saponin và các hoạt ch ất sinh học khác trong 

Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác (thời gian 9 ngày) tại Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Cử 2 cán bộ kỹ thuật tham gia đào tạo phương pháp phân tích ADN và 1 số phương pháp cơ bản phân tích 

ADN (thời gian 9 ngày) tại Viện Di truyền nông nghiệp Hà Nội. 
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- Kết quả giải ngân 

+ Tổng mức đầu tư là 13.000 triệu đồng 

+ Tổng nguồn vốn đã được cấp có thẩm quyền bố trí: 12.900 triệu đồng.  

+  Số kinh phí đã giải ngân đến 30 tháng 10 năm 2022: 2.106 triệu đồng. 

+ Kinh phí không thực hiện (chi phí dự phòng): 1.308 triệu đồng28. 

+ Số kinh phí còn phải giải ngân: 9.486 triệu đồng. 

* Kiến nghị: Dự kiến phần lớn thiết bị của dự án sẽ được bàn giao chậm 

nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, đối với các thiết bị nhập khẩu cần có đủ 
thời gian để đơn vị cung ứng thiết bị hoàn tất các thủ tục nhập khẩu, do đó công 

tác nghiệm thu bàn giao sẽ hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. 

12. Về việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo qua 

mạng xã hội 

Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022, Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp 
luật và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh yêu cầu các 

thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng, 
chống tội phạm các huyện, thành phố tăng cường triển khai các giải pháp phòng 

ngừa xã hội, góp phần kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội29; trong đó, tiếp tục 
triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản trên môi trường mạng, vận động 

người dân chủ động cung cấp thông tin cho Công an các cấp về các vụ việc nghi 
vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng để điều tra, xử lý. 

Trong năm 2022, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã phối hợp với 
các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ 04 vụ 05 đối tượng có hành vi lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản môi trường mạng30. Thời gian qua, Công 
an tỉnh tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của người dân trên địa bàn về hành vi lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản xảy ra trong thời gian trước đây, hiện đang tiếp tục điều tra, 
xác minh theo quy định. 

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh, 
các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy 

                                                        
27 tại Trường Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Di truyền nông 

nghiệp Hà Nội và đào tạo vận hành thiết bị thực tế tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học và 

công nghệ. 
28 Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chuyển cho các dự án khác có 

nhu cầu tại Văn bản số 971/SKHCN-HCTH ngày 13 tháng 10 năm 2022. 
29 Công văn số 2089/BCĐ-NC ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, vi phạm 

pháp luật và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh   
30 Điển hình: Ngày 17 tháng 9 năm 2022, Công an tỉnh di lý đối tượng Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi, trú tại Lập 

Thạch - Vĩnh Phúc) về tỉnh Kon Tum để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, 

khoảng tháng 4 tháng 2022, chị VTN (55 tuổi, trú tạ thành phố Kon Tum)  nhận được tin nhắn Zalo từ tài khoản 

lạ (do Hùng sử dụng)  mời gọi hợp tác đầu tư ngoại hối. Bằng nhiều thủ đoạn g ian dối, chị VTN đã tin tưởng 

nhiều lần gửi tiền cho Hùng tổng số tiền 635 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hùng chuyển qua nhiều tài khoản 

ngân hàng để chiếm đoạt. 
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mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân với 
các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen” trên môi 

trường mạng; kịp thời thông tin kết quả điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi 
lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng 
để người dân biết và phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục. 

13. Về việc lựa chọn và cung ứng sách giáo khoa cho học sinh các cấp 
học phổ thông 

- Việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở 
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh: Trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt31 Danh mục sách giáo khoa lớp 3, 
lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; Sở Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 974/SGDĐT-GDMNTH ngày 20 
tháng 5 năm 2022 về việc thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và 

lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, theo đó yêu cầu 
các cơ sở giáo dục phổ thông thông báo công khai, kịp thời thông tin về sách 

giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng tại nhà trường cho giáo viên, học sinh, 
cha mẹ học sinh biết.  

- Việc cung ứng sách giáo khoa cho học sinh các cấp học phổ thông: 

+ Để đảm bảo cung ứng sách giáo khoa kịp thời cho năm học mới 2022-
2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và cung cấp cho các Nhà xuất bản có 

sách giáo khoa được lựa chọn về danh mục, số lượng sách giáo khoa cần cung 
ứng cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các nhà xuất 

bản cam kết thực hiện việc trang bị sách giáo khoa theo đúng quy định, đảm 
bảo cung cấp sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời và chất lượng. Đồng thời, có Văn 

bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục thông báo, niêm yết thông tin các bộ sách giáo 
khoa thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được sử dụng trong nhà 

trường, năm học 2022-2023 tại các cơ sở giáo dục để thuận tiện cho cha mẹ 
học sinh mua sách cho con em đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu của giáo 

viên, học sinh và cha mẹ học sinh trên địa bàn trước ngày 15 tháng 8 năm 
202232; không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2022-

2023 trên địa bàn tỉnh. Có chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh 
nghèo; tham góp, phát động phong trào xây dựng tủ sách dùng chung tại các cơ 
sở giáo dục phổ thông.  

+ Chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động kêu gọi, vận dụng các nguồn kinh 
phí hợp pháp để hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, xây dựng tủ sách 

giáo khoa cho học sinh mượn học, đảm bảo không để học sinh nghèo thiếu sách 
giáo khoa năm học 2022-2023. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai 

Chương trình “Sách cũ cho năm học mới”33 để huy động nguồn sách giáo khoa 

                   
31 Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022. 
32 Văn bản số 1270/GD&ĐT-VP ngày 30 tháng 6 năm 2022 về việc thông báo, niêm yết thông tin các bộ sách 

giáo khoa Chương trình 2018 được sử dụng trong nhà trường năm học 2022-2023. 
33 Công văn số 794/SGDĐT-GDMNTH ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức 

Chương trình “Sách cũ cho năm học mới”. 
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đảm bảo đủ sách giáo khoa cho tất cả học sinh tham gia học tập. Phòng Giáo 
dục và Đào tạo các huyện, thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ 

sách giáo khoa cho học sinh thuộc chế độ chính sách, học sinh thuộc vùng khó 
khăn, đảm bảo đủ sách giáo khoa cho các em học tập. 

- Việc xử lý sau khi tiếp nhận phản ánh của cử tri: Theo phản ánh của cử 

tri, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành khảo sát thực tế tại các Công ty, Nhà 
sách cung ứng sách giáo khoa trên địa tỉnh, đến thời điểm tháng 8 năm 2022 đã 

ghi nhận sự thiếu hụt một số đầu sách, đặc biệt là các đầu sách giáo khoa thuộc 
Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (lớp 4, 5, 8, 9, 11 và lớp 12). Đồng thời 

Sở Giáo dục và Đào tạo34 đề nghị các Nhà xuất bản và các đơn vị liên quan: 
Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục rà soát, thực hiện đúng cam kết 

đảm bảo cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Kon Tum đủ số lượng, đảm 
bảo chất lượng, đúng tiến độ đến các cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng nhu 

cầu của giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh trên địa bàn; tuyệt đối không để 
xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2022-2023 trên địa bàn. 

Chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa đúng với bản mẫu sách giáo 
khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và đã được các địa 

phương lựa chọn.  

Đến thời điểm khai giảng năm học mới, học sinh trên địa bàn tỉnh đã được 
trang bị đầy đủ sách giáo khoa đảm bảo cho việc học tập. 

14. Về tình hình động đất ở khu vực huyện Kon Plông và công tác quy 
hoạch hệ thống các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh 

a) Kết quả triển khai thực hiện 

Căn cứ nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân 
tỉnh; ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn 

và Phòng thủ dân sự tỉnh tại văn bản số 2891/CV-BCH ngày 31 tháng 8 năm 
2022 về việc tăng cường công tác phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả 

động đất trên địa bàn tỉnh; văn bản số 2565/UBND-KTHT ngày 09 tháng 8 năm 
2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai trả lời theo Nghị quyết số 

49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Công Thương đã tổng hợp báo 
cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về 
theo dõi tình hình động đất tại huyện Kon Plông, tăng cường công tác phòng 

tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả động đất và công tác tham mưu quy hoạch hệ 
thống thủy điện trên địa bàn tỉnh tại Báo cáo số 2348/SCT-QLNL ngày 24 tháng 

10 năm 2022 của Sở Công Thương. 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Báo cáo số 2348/SCT-QLNL ngày 

24 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản số 
3714/UBND-NNTN ngày 03 tháng 11 năm 2022 chỉ đạo tiếp tục theo dõi, xử lý 

động đất tại huyện Kon Plông.  

                   
34 Tại Văn bản số 1658/SGDĐT-GDMNTH ngày 23 tháng 8 năm 2022. 
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Từ ngày 24 tháng 10 năm 2022 đến nay tình hình động đất vẫn diễn ra, qua 
theo dõi không có tác động lớn làm ảnh hưởng đến đời sống, tài sản người dân 

và các công trình trên địa bàn huyện Kon Plông. 

b) Nội dung tiếp tục triển khai thực hiện 

- Sở Công Thương đang tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ 
huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh và các 

sở, ban ngành liên quan thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 
tại văn bản số 3714/UBND-NNTN ngày 03 tháng 11 năm 2022, cụ thể: 

+  Tiếp tục theo dõi dư chấn động đất trên địa bàn tỉnh(35); thường xuyên 
theo dõi tình hình động đất tại các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Kon 

Plông; việc lắp đặt thiết bị trạm quan sát động đất tại thủy điện Đăk Đrinh; việc 
thực hiện kiểm tính cho phù hợp với các trường hợp giả định các cấp động đất 

khác nhau và các mực nước hồ từ ngưỡng tràn đến mực nước dâng bình thường 
tại công trình thủy điện Thượng Kon Tum, Đăk Đrinh. 

+  Theo dõi đôn đốc việc triển khai xây dựng Quy trình tạm thời ứng phó 
với thực tế động đất của Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đrinh, Công ty Cổ 

phần thủy điện Thượng Kon Tum; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy 
phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh biết chỉ đạo 
thực hiện. 

- Đến thời điểm báo cáo, Công ty CP thủy điện Đăk Đrinh chưa hoàn thành 
việc lắp đặt bổ sung thêm 02 trạm quan sát động đất theo chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Hiện Công ty CP thủy điện Đăk Đrinh đã ký hợp đồng và đang 
phối hợp Viện Vật lý địa cầu thực hiện lắp đặt bổ sung 02 trạm theo dõi động 

đất tại công trình, dự kiến hoàn thành trong năm 2022. 

15. Về chỉnh trang hệ thống cáp quang, cáp viễn thông tại các đô thị 

a). Nội dung chất vấn của cử tri huyện Ngọc Hồi, liên quan đến việc chỉnh 
trang hạ tầng mạng cáp 

Để quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật viễn thông thụ 
động với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 quy 
định về quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật viễn thông thụ 

                   
(35) Tại Công văn số 1163/UBND-NNTN ngày 22 tháng 4 năm 2022 về việc triển khai Công văn số 2502/VPCP-NN 

ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về động đất trên đ ịa bàn Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Công 

văn số 1125/UBND-NNTN ngày 20 tháng 4 năm 2022 về việc tăng cường theo dõi dư chấn động đất trên địa 

bàn huyện Kon Plông; Công văn số 1141/UBND-NNTN ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc dư chấn động đất trên địa bàn huyện Kon Plông; Công văn số 1311/UBND-NNTN ngày 26 tháng 4 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường theo dõi dư chấn động đất trên địa bàn tỉnh; Công văn số 

1095/VP-NNTN ngày 22 tháng 4 năm 2021 và Công văn số 980/VP-NNTN ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dư chấn động đất trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1300/UBND-NNTN ngày 

05 tháng 5 năm 2022 về việc theo dõi, xử lý động đất tại huyện Kon Plông; Công văn số 1398/UBND-NNTN 

ngày 12 tháng 5 năm 2022 về việc tăng cường theo dõi, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa thủy 

điện, thủy lợi trên địa bàn huyện Kon Plông; Công văn số 3714/UBND-NNNT ngày 03 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục theo dõi, xử lý động đất tại huyện Kon Plông. 



18 
 

động với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trước ngày 15 tháng 
01 hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập kế hoạch chỉnh trang, 

làm gọn cáp viễn thông treo trên cột treo cáp ở các tuyến đường, các khu vực 
cần chỉnh trang thông báo cho các đơn vị chủ quản cột biết thực hiện. 

Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra việc cải tạo, di dời 

và chỉnh trang công trình hạ tầng viễn thông thụ động năm 2022 trên địa bàn 
huyện Đăk Tô và huyện Ngọc Hồi36. Đơn vị cũng đã có văn bản37 đề nghị các 

địa phương, doanh nghiệp viễn thông, Công ty Điện lực Kon Tum tăng cường 
công tác chỉnh trang hạ tầng mạng cáp, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm 

các nội dung kiến nghị của cử tri. 

Ngày 27 tháng 10 năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 

kiểm tra thực tế tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri, liên quan đến trụ treo 
cáp viễn thông tại các khu vực thị trấn của huyện Đăk Tô và huyện Ngọc Hồi38. 

Sau kiểm tra, Viettel huyện Đăk Tô và Trung tâm viễn thông Đăk Hà - Đăk Tô - 
Tu Mơ Rông đã thực hiện cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng cáp, tháo dỡ trụ treo 

cáp bị nghiêng tại khu vực thôn 1 xã Tân Cảnh (vị trí đoạn trước nhà thôn 
trưởng thôn 1); Trung tâm viễn thông Đăk Hà - Đăk Tô -Tu Mơ Rông đã giải 

quyết tình trạng trụ treo cáp có tình trạng ngã (thuộc tuyến đường Lê Duẩn, khối 
2, thị trấn Đăk Tô), tiến hành tháo dỡ cột bê tông bị gãy và thay thế bằng cột bê 
tông khác. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã đề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện Ngọc Hồi tiếp tục đôn đốc Công ty Điện lực Ngọc Hồi và các doanh 
nghiệp viễn thông thực hiện việc chỉnh trang hạ tầng mạng cáp; chỉ đạo các đơn 

vị khẩn trương triển khai việc tháo dỡ trụ treo cáp viễn thông tại Khu vực ngã ba 
đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Huệ; Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, Đăk 

Tô tiếp tục theo dõi, nhắc nhở các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn định kỳ 
hàng năm xây dựng, triển khai kế hoạch chỉnh trang hạ tầng mạng cáp.  

Đến ngày 03 tháng 11 năm 2022, Viễn thông Kon Tum, Viettel Kon Tum, 
FPT Kon Tum phối hợp với Công ty Điện lực Ngọc Hồi hoàn thành việc tháo dỡ 

02 trụ treo cáp viễn thông, thực hiện việc bó gọn tuyến cáp tại Khu vực ngã ba 
đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Huệ (nơi cử tri kiến nghị có nhiều trụ quanh 

nhà, bao gồm trụ điện và trụ treo cáp viễn thông). 

b). Nội dung ý kiến của cử tri liên quan đến sóng 4G yếu tại các thôn: thôn 
9, xã Ia Tơi; thôn 3, xã Ia Dom; thôn 2, xã Ia Đal thuộc huyện Ia H’Drai 

Qua thống kê, rà soát hiện trạng hạ tầng trạm thu, phát sóng thông tin di 
động mặt đất (Trạm BTS), hiện tại thôn 9 xã Ia Tơi, Viettel Kon Tum đã phát 

sóng trạm 4G vào tháng 5 năm 2022; Khu vực thôn 3 xã Ia Dom và thôn 2 xã Ia 
Đal hiện chất lượng sóng di động 4G còn hạn chế vì là khu vực dân cư ít, địa 

hình phức tạp nên rất khó khăn cho doanh nghiệp trong việc phát triển hạ tầng. 

                   
36 Quyết định số 1142/QĐ-STTTT ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về kiểm tra 

việc cải tạo, di dời và chỉnh trang công trình hạ tầng viễn thông thụ động năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk 

Tô, Ngọc Hồi. 
37 Văn bản số 1345/STTTT-BCVT&CNTT ngày 31 tháng 7 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông  về việc 

giải quyết dứt điểm tình trạng kiến nghị của cử tri, liên quan đến việc chỉnh trang hạ tầng cáp viễn thông.  
38 Văn bản số 1962/STTTT-BCVT&CNTT ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông. 
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Đối với khu vực thôn 2 xã Ia Đal, Viettel Kon Tum đã có giải pháp phủ sóng 
trong năm 2023. Tuy nhiên trong thời gian qua, tình trạng nhiều người dân cản 

trở trái phép việc xây dựng, phát triển hạ tầng trạm thu, phát sóng thông tin di 
động mặt đất, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp viễn thông. 

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc 

địa phương, các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan tăng cường công tác chỉnh 
trang hạ tầng mạng cáp treo; tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan 

trọng của trạm thu, phát sóng thông tin di động mặt đất trong phát triển hạ tầng 
số phục vụ chuyển đổi số và tham gia kịp thời vào cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư (4.0); đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông phát triển, mở 
rộng hạ tầng sóng di động 4G tại các khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn 

tỉnh, trong đó tập trung vào các khu vực trên địa bàn huyện Ia H’Drai. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND 

ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời 
chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính 

trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, 

Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học 
và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; 

- Công an tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ Các PCVP; 
+ Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, KTTH.TQT. 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Lê Ngọc Tuấn 
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