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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 43/TB-TTHĐND  

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận phiên giải trình  

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Thông báo số 43/TB-TTHĐND ngày 26 tháng 8 năm 2022 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thông báo kết luận Phiên giải trình của 

Thường trực 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 Thông báo số 43/TB-TTHĐND ngày 26 tháng 8 năm 2022 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công 

văn số 2962/UBND-KTTH ngày 08 tháng 9 năm 2022 yêu cầu các Sở, ban 

ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo nhiệm vụ được 

giao chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại Thông báo trên, Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến 

nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo người đứng đầu 

các cơ quan chuyên môn và đơn vị trực thuộc phải đề cao hơn nữa tinh thần 

trách nhiệm trong việc xem xét, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử 

tri; tránh việc giải quyết chậm trễ, kéo dài để cử tri kiến nghị nhiều lần, gây 

bức xúc trong dư luận và Nhân dân; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời, dứt điểm các ý kiến kiến nghị cử tri 

theo thẩm quyền và đúng quy định hiện hành; tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 

nhà nước đến người dân, nhất là đối với những chính sách, hỗ trợ liên quan trực 

tiếp đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân; chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, tái định canh khi thực hiện các dự án trên địa bàn; thực hiện tốt việc 

công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp 

tục tuyên truyền, giải thích cho cử tri, hạn chế đến mức thấp nhất các kiến nghị 

nhiều lần, vượt cấp, kéo dài. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Đối với việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

a) Về tiếp tục rà soát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với 

người dân, lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo đủ, đúng 

đối tượng, tránh bỏ sót đối tượng, địa phương cần hỗ trợ 
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Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã có Công văn số 1090/UBND-KTTH ngày 18 tháng 4 năm 2022 và 

Công văn số 3806/UBND-KTTH ngày 10 tháng 11 năm 2022 về việc kinh phí 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và kinh phí hỗ trợ người lao động, người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trong đó đề nghị các đơn vị, 

địa phương tiếp tục theo dõi, thực hiện chi trả các kinh phí liên quan đến phòng, 

chống dịch Covid-19 theo đúng quy định, báo cáo quyết toán kinh phí năm 2022 

(có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài 

chính) để xem xét, xử lý theo quy định. 

b) Về khắc phục những tồn tại, hạn chế; xử lý theo quy định đối với tập thể, 

cá nhân liên quan để xảy ra các sai phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham 

mưu, thực hiện mua sắm trang bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít test nhanh, vắc xin, 

thuốc... phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2500/UBND-NNTN ngày 02 

tháng 8 năm 2022 về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân 

có hành vi vi phạm pháp luật; theo đó, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với 

Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan xác định cụ thể hành vi vi phạm pháp 

luật, tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân vi phạm của tập thể, cá nhân liên  

quan (có ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất đối với kết quả kiểm điểm, 

xác định hành vi vi phạm của đơn vị) để các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Nội 

vụ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền đảm bảo quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 14 tháng 6 năm 

2022, Sở Y tế đã tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân 

có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện công tác mua sắm 

trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm, kít test xét nghiệm, vắc xin, thuốc, phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy trình, quy định. Nội dung kiểm điểm 

của Sở Y tế đã được Thanh tra tỉnh thống nhất tại Công văn số 576/TTr-NV1 

ngày 07 tháng 9 năm 2022. 

Bên cạnh đó, liên quan đến việc xử lý kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét 

nghiệm COVID-19, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan để liên quan 

theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 2086/UBND-KTTH ngày 

01 tháng 7 năm 2022 chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo rà soát, thực hiện việc hoàn 

trả tiền đã thu cao hơn so với mức giá mua test xét nghiệm theo kết quả đấu thầu 

cho các đối tượng đã thực hiện test xét nghiệm nhanh từ ngày 01 tháng 7 đến 

ngày 09 tháng 11 năm 2021 theo và yêu cầu các đơn vị trực thuộc không được sử 

dụng số tiền chênh lệch nêu trên để chi cho các nội dung khác, theo dõi, hạch toán 

số tiền nêu trên theo đúng quy định của Luật Kế toán và các quy định hiện hành. 

Đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có Văn bản số 3474/UBND-NC ngày 14 

tháng 10 năm 2022 giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên 

quan tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến việc xử lý kinh phí chênh lệch 

giá dịch vụ xét nghiệm; khẩn trương hoàn thiện nội dung xử lý kiểm điểm theo 

Kết luận số 07/KL-TTr ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Thanh tra tỉnh tại Văn bản 

số 659/TTr-NV1 ngày 05 tháng 10 năm 2022. 
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c) Về tiếp tục tham mưu bố trí nguồn lực bảo đảm cho công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định bổ sung kinh phí phòng, chống dịch 

Covid-19 cho các đơn vị, địa phương 18.554 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân 

sách tỉnh năm 20221 và nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu năm 2022 tại Văn 

bản số 10204/BTC-NSNN ngày 06 tháng 10 năm 20222. 

Tổng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 đã bố trí năm 2022: 48.483 

triệu đồng (trong đó, kinh phí đã cấp, tạm cấp năm 2021 tại các đơn vị, địa 

phương chuyển sang năm 2022 tiếp tục thực hiện: 23.266 triệu đồng; kinh phí 

ngân sách tỉnh bố trí trong năm 2022: 18.554 triệu đồng; Sở Y tế cân đối trong 

nguồn sự nghiệp y tế năm 2022: 272 triệu đồng; Các huyện, thành phố tự cân 

đối từ nguồn dự phòng ngân sách các cấp: 6.391 triệu đồng); Kinh phí quyết  

toán  phòng,  chống  dịch  Covid-19 từ  ngày  01 tháng 01 năm 2022  đến  ngày 

31 tháng 5 năm 2022: 27.928 triệu đồng3; Kinh phí còn lại tiếp tục thực hiện: 

20.555 triệu đồng (Chi tiết số liệu theo biểu đính kèm). 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp Sở Y 

tế tổng hợp kinh phí phát sinh phòng, chống dịch Covid-19 đợt 2 (từ ngày 01 

tháng 6 năm 2022 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022), tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho Sở Y tế (dự kiến 

trình trong cuối tháng 11 năm 2022, kinh phí khoảng 6.267 triệu đồng). 

2. Về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và kết quả tổ chức thực hiện các 

chương trình giáo dục của hệ giáo dục thường xuyên tại các Trung tâm giáo 

dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian qua 

a) Về quán triệt đến các đơn vị, cấp chính quyền địa phương nhận thức đầy 

đủ về vai trò, vị trí của giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc 

dân; tác dụng của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đồng thời 

chỉ đạo tăng cường triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 

2030” và Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác 

khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 và các 

văn bản triển khai của địa phương 

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai hiệu quả việc tăng cường 

tuyên truyền quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ 

của giáo dục thường xuyên (GDTX) được quy định tại Luật Giáo dục 2019; tiếp 

tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý nhà nước đối với GDTX và hoạt động quản 

trị trong các cơ sở GDTX; tập trung tăng cường nền nếp, kỷ cương; chú trọng 

                   
1 Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kinh phí phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 quý I và II năm 2022. 
2 Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 và kinh phí hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 
3 Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính tại Văn bản số 2896/UBND-KTTH ngày 31 tháng 8 năm 2022 và Bộ Tài 

chính đã có Văn bản số 10204/BTC-NSNN ngày 06 tháng 10 năm 2022 thống nhất số liệu. 
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nâng cao chất lượng giáo dục và đa dạng hoá các hoạt động gắn với đổi mới nội 

dung, chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất 

lượng đối với các cơ sở GDTX; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông trong quản lý, dạy và học; gắn kết chặt chẽ với các cơ sở giáo dục 

đại học trong việc hỗ trợ nguồn học liệu mở, các khoá học từ xa, trực tuyến đại 

chúng cho người học ở mọi lứa tuổi; nâng cao hiệu quả xoá mù chữ (XMC) cho 

đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); nâng cao chất lượng dạy học chương trình 

GDTX cấp THPT kết hợp với dạy nghề, thực hiện phân luồng học sinh sau 

THCS hiệu quả; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội 

học tập giai đoạn 2021-2030”; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát 

nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với GDTX. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3418/KH-UBND ngày 23 

tháng 9 năm 2021 về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-

2030” (Kế hoạch số 3418); Chỉ thị số 14/CT-TTG ngày 25 tháng 5 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ4. Đồng thời5 chỉ đạo các Sở, ban ngành, đơn vị và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện 

hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo chỉ đạo 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 536-CV/TU và Kế hoạch số 

396/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh thực hiện Quyết 

định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 

2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập(6), trong đó:  

- Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, 

viên chức theo vị trí việc làm, chức danh phù hợp với đặc điểm, điều kiện của 

địa phương, cơ quan, đơn vị. Khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã học ngoại 

ngữ, tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.  

- Rà soát, nghiên cứu đề nghị bổ sung cơ chế, chính sách về xây dựng xã 

hội học tập cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tạo môi trường thuận lợi, 

khuyến khích tôn vinh các tập thể, cá nhân đóng góp các nguồn lực cho giáo dục 

và đào tạo, cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

- Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả 

Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, 

cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" và Chương trình "Xây dựng mô hình 

                   
4 Văn bản số 2415/UBND-KGVX ngày 15 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về việc triển trai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg 

ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 

giai đoạn 2021-2030. 
5 Văn bản số 2364/UBND-KGVX ngày 23 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác 

khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 
6 Về việc thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 

13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, 

xây dựng xã hội học tập. 
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công dân học tập giai đoạn 2021-2030" theo Văn bản số 229/CV-KHVN ngày 

05 tháng 7 năm 2022 của Hội Khuyến học Việt Nam. 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ 

trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng, hiệu quả 

đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động trong lĩnh vực kinh 

tế - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, lao động sáng tạo trong 

nền kinh tế số hiện nay. 

b) Về rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động 

của các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên để thực hiện 

có hiệu quả chương trình giáo dục, trong đó tập trung thực hiện chương trình 

giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông, chương trình xóa mù chữ cho 

người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác đào tạo nghề theo chức 

năng, nhiệm vụ và lồng ghép thực hiện với các Chương trình mục tiêu quốc gia 

đã được phê duyệt. Duy trì hoạt động và đa dạng hóa các chương trình giáo 

dục, đào tạo; liên kết các chương trình giáo dục đào tạo theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo7 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội 

vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm GDTX tỉnh và Trung 

tâm GDNN - GDTX các huyện8.  

Qua rà soát cho thấy hoạt động của các trung tâm trong thời gian qua đã đạt 

được những kết quả tích cực, như: Một số trung tâm đã từng bước sự đổi mới 

trong phương thức quản lý, cải tổ bộ máy làm việc, hoàn thành cơ bản các chỉ 

tiêu công tác đề ra; bước đầu định hướng nghề nghiệp cho học sinh, công tác 

tuyển sinh các lớp bồi dưỡng có nhiều chuyển biến tích cực; việc bồi dưỡng 

Tiếng dân tộc thiểu số, cho cán bộ công chức, viên chức và tổ chức dạy và tổ 

chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đã góp phần tạo 

được phong trào tiếng DTTS trên địa bàn, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh. Các trung tâm GDNN- GDTX cấp huyện triển khai 

xây dựng mới, chỉnh sửa bổ sung chương trình, giáo trình các trình độ đào tạo 

đáp ứng được yêu cầu về dạy và học, được xây dựng và thẩm định, ban hành 

đúng theo quy định; chương trình, giáo trình đã được bổ sung và cập nhật các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật kịp thời, điều chỉnh bổ sung phù hợp với định mức chi 

và thời gian đào tạo, phù hợp với nhu cầu học nghề cũng như trình độ của người 

học và đảm bảo tính liên thông giữa các trình độ. 

Đối với lĩnh vực Giáo dục thường xuyên: Các trung tâm thực hiện đúng các 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá giáo dục hướng nghiệp trong 

các cơ sở giáo dục trung học; tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học 

sinh. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS trên địa bàn 

                   
7 Thông báo số 3643/TB-VP ngày 28/12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm 

việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. 
8 Báo cáo số 39/BC-SGDĐT ngày 27 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ 

sở đào tạo. 
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tỉnh tổ chức tư vấn, tuyên truyền, khảo sát nhu cầu học, qua đó chủ động liên kết 

các đơn vị đủ điều kiện để tổ chức các lớp Trung cấp. Các trung tâm đã tuyển 

sinh được học sinh tốt nghiệp THCS vào học Trung cấp nghề song song với học 

chương trình giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông. Công tác phân 

luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT bước đầu đạt kết quả. Số học sinh tốt 

nghiệp THPT đi học nghề tăng trong những năm gần đây. 

Tuy nhiên, hoạt động của các trung tâm trong thời gian qua bộc lộ nhiều 

hạn chế: Việc thực hiện các lớp kết hợp dạy GDTX cấp THPT và dạy Trung cấp 

nghề cho học sinh hiệu quả chưa cao, tình hình duy trì sĩ số và tỷ lệ chuyên cần 

ở học sinh thấp do mặt bằng kiến thức đầu vào thấp, học sinh học cùng lúc hai 

chương trình nên việc tiếp thu bị hạn chế. Việc liên kết đào tạo, đào tạo có 

những khó khăn nhất định trong công tác tuyển sinh mở lớp: quy mô các lớp 

ngày càng giảm, nhiều đơn vị trên địa bàn cùng thực hiện chức năng liên kết đào 

tạo. Sau đào tạo nghề, học viên ít có cơ hội tìm việc làm. Đầu ra cho sản phẩm 

của học viên học nghề gặp nhiều khó khăn, học viên học xong nghề chưa mạnh 

dạn đầu tư cho sản xuất do không có nguồn vốn đầu tư. Số lượng học viên tham 

gia học lớp Trung cấp nghề giảm so với đầu năm học. 

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, 

UBND các huyện tham mưu việc củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất 

lượng hoạt động của các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên theo quy trình, quy định và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương. 

c) Về đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường xuyên sau sáp nhập; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc 

trong việc triển khai nhiệm vụ giáo dục thường xuyên ở cơ sở để đề xuất với các 

Bộ, ngành ở Trung ương hướng dẫn cụ thể hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách 

(quản lý và đánh giá chất lượng đối với giáo viên hệ giáo dục thường xuyên, 

chính sách cho học sinh học phổ thông tại các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

- giáo dục thường xuyên...). 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố và các đơn 

vị liên quan tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm 

vụ giáo dục thường xuyên ở các cơ sở giáo dục, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và các Bộ, ngành có liên quan để được hướng dẫn thực hiện theo quy định 

d) Về tăng cường công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung 

học cơ sở, đề nghị Trường Cao đẳng Cộng đồng chủ trì, phối hợp với Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện triển khai loại hình đào tạo 

nghề kết hợp với thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học 

phổ thông để nâng cao trình độ dân trí, nhất là lực lượng trong độ tuổi lao động 

Trước kỳ tuyển sinh hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố9 quan tâm tăng cường phối hợp chỉ đạo triển 

                   
9 Văn bản số 851/SGDĐT-GDTrH ngày 06 tháng 5 năm 2022 về việc phối hợp chỉ đạo triển khai công tác phân luồng học 

sinh sau tốt nghiệp THCS, nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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khai công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), nâng 

cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, cụ thể:  

- Nâng cao chất lượng giáo dục: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các 

xã/phường/thị trấn và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tốt với các cơ sở 

giáo dục tại địa phương trong việc huy động học sinh ra lớp, đảm bảo chuyên 

cần của con em trên địa bàn nhằm hỗ trợ nhà trường tổ chức tốt việc dạy học, tổ 

chức ôn thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 hệ giáo dục phổ thông đảm bảo chất 

lượng, từng bước nâng cao chất lượng phổ cập THCS. Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình dạy học tại các cơ sở giáo dục 

thuộc quyền quản lý, thống kê, theo dõi số học sinh lớp 9; phối hợp với các 

trường THPT, PT DTNT trên địa bàn tổ chức thông tin truyền thông bằng nhiều 

hình thức để học sinh, cha mẹ học sinh hiểu rõ quy định về Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018, đặc biệt trong giai đoạn định hướng nghề nghiệp ở cấp 

THPT; chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm tốt công tác dân vận, thường xuyên giữ 

mối liên hệ với chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh, cộng đồng thôn, làng 

trong việc phối hợp tuyên truyền để học sinh biết, không tham gia thị trường lao 

động khi chưa đảm bảo các quy định của Nhà nước. 

- Nâng tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học nghề: Chỉ đạo Phòng 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn nâng cao hiệu 

quả hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp trong nhà trường. Chỉ đạo các 

trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường phối hợp với Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon Tum và cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác tổ chức tuyển sinh, 

đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp các ngành, nghề theo yêu cầu tuyển dụng của 

doanh nghiệp, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; đồng 

thời, giao chỉ tiêu và gắn trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường liên kết, phối hợp tổ chức cho 

học sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT kết hợp với học 

nghề trung cấp (theo mô hình 9+) đảm bảo chất lượng; liên kết với các doanh 

nghiệp trong công tác đào tạo nghề sơ cấp, gắn với nhu cầu sử dụng lao động. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm học 2022 - 2023, Sở 

Giáo dục và Đào tạo đã tuyển 6.229 học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10, đạt tỷ 

lệ 67,73% so với số học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh (9.197 học sinh). 

Sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển số liệu 

tuyển sinh (đặc biệt lưu ý đến số lượng học sinh tốt nghiệp THCS không tiếp tục 

tham gia học THPT) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nhằm góp 

phần thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. 

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp chỉ đạo, 

triển khai công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.     

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum xây dựng kế hoạch đào tạo, liên kết 

đào tạo bồi dưỡng các loại hình nghề phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực 
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hiện triển khai loại hình đào tạo nghề kết hợp với thực hiện chương trình giáo dục 

thường xuyên cấp trung học phổ thông. Phối hợp với UBND các huyện, thành 

phố tổ chức tốt công tác hướng nghiệp, tuyển sinh học sinh học nghề ở các trình 

độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. Tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung dạy nghề 

phù hợp với đối tượng người học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy 

nghề. Tăng cường gắn kết với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các tổ 

chức, doanh nghiệp trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học viên. 

Theo chức năng, nhiệm vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn đào tạo nghề và cung cấp thông tin thị 

trường lao động cho người lao động. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp xây dựng kế hoạch đào tạo, liên kết đào tạo các loại hình nghề phù 

hợp với thị trường lao động và các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh; nâng 

cao chất lượng, hiệu quả đào tạo để thu hút học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ 

sở học nghề các trình độ phù hợp; tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý 

giáo dục trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ 

thông sau tốt nghiệp vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường trao 

đổi, cung cấp thông tin về nhu cầu lao động, thị trường lao động của địa phương 

và trong cả nước. 

3. Về việc theo dõi, chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại của dân làng Plei 

Rơhai, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum về chuyển nhượng đất công 

a) Việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn: 

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhận được  

đơn khiếu nại (có nội dung kiến nghị) của tập thể dân làng Plei Rơhai (thôn Rơhai 

1), Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Đơn có nội dung: Qua tiếp xúc cử tri ngày 09 tháng 11 năm 2020, dân làng 

mới biết 02 lô đất của dân làng bị chuyển nhượng bất hợp pháp. Đề nghị xem 

xét và làm rõ ai là người chuyển nhượng đất? ai là người giữ tiền? tại sao không 

họp dân làng, không cho dân làng biết. Nguyện vọng của dân làng mong muốn 

giữ lại nguyên trạng 02 lô đất.  

Qua xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật về đất đai và 

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, 

phản ánh thì đơn khiếu nại (có nội dung kiến nghị) nêu trên của tập thể dân làng 

Plei Rơhai không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

không đủ điều kiện xử lý theo quy định vì đơn đã gửi đến nhiều nơi (trong đó 

gửi đúng cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết là Ủy ban nhân dân thành 

phố Kon Tum).  

Tuy nhiên, để tránh tình trạng đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp, Ủy 

ban nhân dân tỉnh chuyển đơn khiếu nại (có nội dung kiến nghị) nêu trên của tập 

thể dân làng Plei Rơhai, phường Lê Lợi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Kon Tum để chỉ đạo kiểm tra, tổ chức làm việc với dân làng Plei Rơhai, Phường 
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Lê Lợi và giải quyết theo quy định của pháp luật (tại Văn bản số 4636/UBND-

NNTN ngày 17 tháng 12 năm 2020 về việc chuyển đơn kiến nghị của công dân). 

c) Kết quả giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: 

- Đối với lô đất (giao lộ đường Đặng Tiến Đông - đường Nguyễn Thái 

Bình), Ủy ban nhân dân thành phố đã thu hồi thửa đất số 112, tờ bản đồ số 7 của 

bà Hoàng Thị Tú (người trúng đất giá quyền sử dụng đất) để sử dụng vào mục 

đích công cộng. Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Ủy ban nhân dân phường 

Lê Lợi lập Dự án đầu tư công viên tại khu vực này, làm cơ sở thu hồi đất của bà 

Hoàng Thị Tú.  

Ngày 13 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết 

định số 2151/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch trên địa 

bàn phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi đã có Báo cáo 

số 541/BC-UBND về việc đề xuất đầu tư xây dựng công trình: Khu thiết chế văn 

hóa Đặng Tiến Đông - Nguyễn Thái Bình, thôn Plei Rơ Hai 1, phường Lê Lợi, 

thành phố Kon Tum.  

Hiện nay, Nhân dân thôn Plei Rơ Hai 1 đã đồng thuận với việc Ủy ban 

nhân dân phường Lê Lợi đề xuất xây dựng: Khu thiết chế văn hóa Đặng Tiến 

Đông - Nguyễn Thái Bình, thôn Plei Rơ Hai 1, phường Lê Lợi, thành phố 

Kon Tum.  

- Đối với lô đất (giao lộ Đặng Tiến Đông - Nguyễn Lương Bằng) tại thửa 

đất số 29, tờ bản đồ số 11, ông Nguyễn Văn Tài đã trúng đấu giá và được bàn 

giao đất thực địa để sử dụng từ năm 2018 đến nay.  

4. Đối với việc giải quyết, trả lời một số ý kiến, kiến nghị cử tri về việc 

tháo dỡ các trụ điện cũ và xây dựng nhà máy Thủy điện Đăk Bla 3; việc hỗ 

trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công Quốc lộ 24 và đường Hồ chí 

Minh; việc bảo đảm nước tưới cho cây trồng ở một số thôn ở một số xã của 

huyện Ngọc Hồi và huyện Đăk Hà 

a) Về việc tháo dỡ các trụ điện cũ và xây dựng nhà máy Thủy điện Đăk Bla 3 

- Về tháo dỡ các trụ điện cũ: Năm 2020, Công ty Điện lực Kon Tum cho 

phép Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đức Bảo thi công trụ điện dọc Quốc lộ 

14 đi qua địa bàn xã Đăk Hring. Trước khi thi công, Công ty Đức Bảo đã cam 

kết với Công ty Điện lực, chính quyền địa phương và người dân sau khi hoàn 

thành công trình sẽ tổ chức nhổ các trụ điện cũ, thu hồi đường dây trước và sau 

nhà dân. Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đức Bảo đã hoàn thành và đưa vào 

sử dụng công trình nhưng chưa thực hiện cam kết việc nhổ các trụ điện cũ, thu 

hồi đường dây trước và sau nhà dân. Qua kiểm tra, tổng số trụ điện cũ cần tháo 

dỡ là 16 trụ điện, đến nay Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đức Bảo đã phối 

hợp với Công ty Điện lực Kon Tum, Ủy ban nhân dân xã Đăk Hring, huyện Đăk 

Hà và các hộ gia đình liên quan đã hoàn thành việc thực hiện tháo gỡ đường 

dây, thu hồi 16 trụ điện cũ nêu trên. 
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- Về xây dựng nhà máy thủy điện Đăk Bla 3: 

Để đảm bảo việc đầu tư dự án thủy điện Đăk Bla 3 thật sự mang lại hiệu 

quả; không tác động xấu đến môi trường, cảnh quan và ảnh hưởng đến cuộc 

sống của người dân khu vực lân cận thủy điện mà cộng đồng dân cư đang quan 

tâm đối với dự án. Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 

buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về thực hiện dự án thủy điện Đăk 

Bla 3, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum và đã có Thông báo số 1545/TB-VP 

ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kết luận của 

đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi làm 

việc với các ngành và địa phương về dự án thủy điện Đăk Bla 3(10). 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Chiến Thắng đã và đang phối hợp 

với đơn vị tư vấn rà soát đánh giá lại các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 1545/TB-VP ngày 04 tháng 5 năm 2022. 

Quá trình thực hiện khảo sát, thu thập các số liệu, đánh giá toàn bộ sơ đồ khai 

thác của dự án, phân tích, đánh giá sự tác động đến cảnh quan, môi trường và đề ra 

các giải pháp khắc phục cần phải có nhiều thời gian để nghiên cứu thực hiện và 

hoàn thiện các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Vì vậy, 

đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Chiến Thắng chưa có báo cáo 

kết quả nghiên cứu đánh giá sự tác động đến cảnh quan, môi trường và đề ra các 

giải pháp khắc phục của dự án thủy điện Đăk Bla 3 gửi các sở, ngành liên quan 

xem xét đánh giá, cho ý kiến và tiếp tục tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư 

thôn Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa. 

Hiện nay, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đang tiếp 

tục đôn đốc, đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Chiến Thắng đẩy 

nhanh việc thực hiện và sớm báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá sự tác động 

đến cảnh quan, môi trường và đề ra các giải pháp khắc phục của dự án thủy điện 

Đăk Bla 3 để gửi các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá tổng hợp tham mưu, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Về việc hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công Quốc lộ 24 và 

đường Hồ chí Minh 

- Việc hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công Quốc lộ 24: 

Dự án thành phần 2 (đoạn qua tỉnh Kon Tum) thuộc Dự án cải tạo, nâng 

cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 khởi công ngày 23 tháng 7 năm 2020. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, đoạn qua huyện Kon Plông, diện tích 

                   
(10) Đề nghị Công ty CP Đầu tư Phát triển Điện Chiến Thắng tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để làm rõ một số nội dung mà cộng 

đồng dân cư đang quan tâm đối với dự án thủy điện Đăk Bla 3: (1) Làm rõ luận cứ một số công trình thủy điện tương tự, phản 

biện của các tổ chức cá nhân có chuyên môn cao, kinh nghiệm, uy tín để minh chứng việc đầu tư dự án này sẽ đảm bảo an 

toàn tuyệt đối, không có nguy cơ vỡ đập và không gây ảnh hưởng đến khu vực vùng hạ du của thủy điện. (2) Phân tích, đánh 

giá sự tác động đến cảnh quan, môi trường (không khí, nguồn nước, sạt lở đất; phong tục tập quán, sản xuất, sinh hoạt của 

Nhân dân...) tại khu vực dự án, nhất là ảnh hưởng đến Làng du lịch cộng đồng Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa. (3) Ảnh hưởng 

đến giao thông đi lại của người dân trong khu vực, phương án khắc phục những ảnh hưởng (nếu có). (4) So sánh, đánh giá để 

làm rõ những mặt được và chưa được trước khi đầu tư và dự kiến sau khi đầu tư công trình Thủy điện Đăk Bla 3 và (5) Cần 

làm rõ chính sách nhà đầu tư về giải quyết công ăn việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân bị ảnh hưởng; công tác 

bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị thu hồi đất như thế nào... Trên cơ sở đó, phối hợp với chính quyền địa 

phương, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan tham vấn ý kiến của cộng đồng dân 

cư đối với việc đầu tư dự án thủy điện Đăk Bla 3.  
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lúa của một số hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công dự án, Ban quản lý dự 

án đã phối hợp với các bên liên quan, kiểm tra, đo đạc và hỗ trợ cho các hộ dân 

bị ảnh hưởng đợt 1 năm 2021, cụ thể như sau: Tổng diện tích đất lúa bị ảnh 

hưởng là 8,7 ha; tổng số hộ bị ảnh hưởng là 87 hộ; tổng số tiền hỗ trợ là 

890.781.369 đồng. 

Năm 2022, do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lũ, đất trên sườn đồi tiếp tục 

xói lở chảy tràn vào diện tích lúa của các hộ dân. Sau khi nhận được báo cáo của 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Plông và chính quyền địa 

phương về diện tích bị ảnh hưởng phát sinh. Ban quản lý dự án đã chỉ đạo nhà 

thầu phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm tra đo đạc cụ thể diện tích lúa bị ảnh 

hưởng phát sinh do mưa bão. Hiện nay, công tác kiểm tra đo đạc phối hợp giữa 

các bên liên quan đã hoàn thành, diện tích đất lúa bị ảnh hưởng phát sinh trong 

năm 2022 khoảng 5,5 ha. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Plông 

đang triển khai lập phương án hỗ trợ, dự kiến hoàn thành công tác lập phương án 

trước ngày 15 tháng 11 năm 2022(11). Sau khi lập phương án hỗ trợ, Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Plông sẽ chi trả cho các hộ dân và dự kiến 

hoàn thành trong tháng 11 năm 2022(12). 

- Việc hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công đường Hồ Chí Minh: 

Theo kiến nghị của cử tri đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội và tại Phiên họp thứ 19 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết luận(13) nêu rõ 

"Phần thiệt hại phải bồi thường cho người dân có nhà ở, công trình bị ảnh 

hưởng trong quá trình thi công các dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí 

Minh đoạn qua Tây Nguyên (sau khi doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường theo 

hợp đồng) là khoản tiền bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự. Do đó, 

đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên 

quan và không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để bồi thường".  

Thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo 

số 43/TB-TTHĐND ngày 26 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ 

đạo Sở Giao thông vận tải theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần Trường Long đã 

cam kết (Tại Công văn số 350/CV-CTY ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Công ty 

Cổ phần Trường Long) sẽ thu xếp, cân đối chuyển cho Sở Giao thông vận tải 

chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh 

hưởng nứt nhà trong quá trình thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - 

Kon Tum. Sở Giao thông vận tải đã làm việc với Công ty Cổ phần Trường Long 

để sớm chuyển số tiền 847.900.000 đồng như đã cam kết để hỗ trợ chi trả cho 

người dân. 

                   
(11)  Do ảnh hưởng của mưa bão, áp thấp nhiệt đới, khu vực dự án mưa liên tục, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra đo đạc. Đợt 

1 năm 2021 đã hỗ trợ nên phải đo đạc kiểm tra cụ thể phần nào đã được hỗ trợ, phần nào phát sinh năm 2022 cho từng hộ 

dân, để tránh chồng chéo và khiếu nại sau này. 
(12)  Theo Báo cáo số 30/BC-BQLDA ngày 8 tháng 11 năm 2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình Giao 

thông, dân dụng và công nghiệp. 
(13) Thông báo số 1541/TB-TTKQH ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Tổng thư ký Quốc hội về kết luận của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 19. 
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c) Về việc bảo đảm nước tưới cho cây trồng ở một số thôn ở một số xã của 

huyện Ngọc Hồi và huyện Đăk Hà 

- Tại huyện Đăk Hà: Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã 

cân đối sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thủy lợi năm 2022 và đã sửa chữa 

xong 183m kênh bị hư hỏng (đoạn K1+500m ÷ K1+530m, đoạn K1+700m ÷ 

K1+848m và đoạn K2+450m ÷ K2+455m) với tổng kinh phí 496 triệu đồng. 

Tuyến kênh hiện tại đã thông thoáng đảm bảo dẫn nước tưới phục vụ sản xuất. 

Ngày 22 tháng 7 năm 2022, Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh 

đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ngọc Wang cùng cử tri thôn Kon Gu I, xã 

Ngọc Wang kiểm tra và thống nhất xác nhận. Đồng thời dự án Sửa chữa, nâng 

cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh) đang trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tiếp tục sửa chữa khoảng 500 m kênh đảm bảo 

dẫn nước phục vụ sản xuất. 

- Tại huyện Ngọc Hồi: Ban Quản lý Khai thác các công trình thuỷ lợi đã 

chỉ đạo Trạm Quản lý thuỷ nông huyện Ngọc Hồi tổ chức điều tiết nước về cuối 

tuyến kênh Tả hồ chứa nước Đăk Kan trong mùa khô để phục vụ tưới; về mùa 

mưa không mở nước qua kênh chính tả khi có mưa để đảm bảo an toàn. Hiện 

nay, Trạm Quản lý thủy nông huyện Ngọc Hồi đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban 

nhân dân xã Đăk Kan và Công ty TNHH MTV 732 thông tin giải thích, trả lời 

các kiến nghị của cử tri thôn 3, xã Đăk Kan liên quan việc quản lý, vận hành các 

kênh tưới (kênh đất) ngoài kênh cấp 1 thuộc công trình thủy lợi Đăk Kan để cử 

tri biết và chia sẻ với địa phương trong công tác quản lý, khai thác kênh tưới 

phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân; đồng thời, tuyên truyền, vận động 

người dân quản lý, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, không xả rác xuống kênh; 

tích cực tham gia nạo vét, phát dọn khơi thông dòng chảy các tuyến kênh thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương (ngoài kênh chính và kênh cấp 1 do Ban Quản 

lý - khai thác các công trình thủy lợi tỉnh quản lý, khai thác)(14). Hiện tại đảm 

bảo phục vụ nhu cầu tưới cho sản xuất trong phạm vi công trình. 

Riêng tuyến kênh cấp 2 (kênh đất), dài khoảng 500m (theo ý kiến cử tri): 

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đã có Văn bản(15) chỉ đạo các đơn vị liên 

quan, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Kan tuyên truyền, vận động Nhân 

dân trong khu vực hưởng lợi từ công trình thường xuyên nạo vét, phát dọn khơi 

thông dòng chảy; không vứt rác thải xuống kênh; không lấn chiếm diện tích, 

sang lấp, trồng cây dài ngày trên phạm vi hành lang bảo vệ công trình hiện có, 

tránh sạt lở, bồi lắng làm tắc nghẽn dòng chảy trong kênh để đảm bảo dòng chảy 

trong kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thoát nước trong mùa mưa, lũ.   

Tuyến kênh đất này có vị trí điểm đầu tiếp giáp với kênh cấp 1 của công 

trình Hồ chứa nước Đăk Kan, điểm cuối thoát ra Suối Đăk Kan phần lớn chảy 

                   
(14) Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành vị trí điểm giao 

nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi các công trình thủy lợi do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum. 
(15) Công văn số 2655/UBND-NN ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện Thông báo kết 

luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nguyễn Hữu Tháp tại buổi kiểm tra và làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc 

Hồi về công tác quản lý, vận hành và khai thác các công trình thủy lợi. 
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ngang qua khu dân cư Thôn 3, xã Đăk Kan, từ trước đến nay mục đích thoát 

nước trong mùa mưa lũ ra suối tự nhiên. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện 

Ngọc Hồi đã, đang chỉ đạo(16)Ủy ban nhân dân xã Đăk Kan và các đơn vị liên 

quan tiến hành khảo sát, rà soát toàn bộ diện tích sản xuất các loại cây trồng của 

Nhân dân trong khu vực này, nếu nhu cầu tưới, tiêu cần thiết thật sự và đủ điều 

kiện đầu tư xây dựng thì Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét lập kế hoạch đầu tư 

xây dựng theo quy định hiện hành trong thời gian tới.  

5. Đối với những nội dung đại biểu nêu ra tại phiên họp như: Việc cây 

sâm Ngọc Linh chết; Tỉnh lộ 676 xuống cấp; về bảo đảm hành lang an toàn 

đường bộ trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh; việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho 09 hộ dân ở đường Ngô Quyền, phường Thắng 

Lợi (thành phố Kon Tum); về các nhà máy thủy điện trên sông Đăk Pxi xả 

lũ không đúng quy trình gây thiệt hại cho một số hộ dân 

a) Về việc cây sâm Ngọc Linh chết 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) đã phối hợp với Trung tâm Bảo vệ thực vật Miền Trung và các địa phương 

kiểm tra thực tế, lấy mẫu, phân tích giám định mẫu và đề xuất các biện pháp xử 

lý sinh vật gây hại trên cây Sâm Ngọc Linh. Nguyên nhân chính dẫn đến đa số 

cây Sâm ở vườn ươm, cây 01 năm tuổi bị chết do bị dập gãy, rụng lá, thối gốc và 

chết bởi điều kiện thời tiết những tháng đầu năm 2022 bất thường trên địa bàn 

huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei có sương muối, mưa đá kèm mưa lớn kéo dài. 

Ngoài ra, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện cho các loại nấm phát sinh, phát 

triển mạnh xâm nhập qua các vết thương cơ giới trên cây và gây bệnh cho cây. 

Trong đó, đối với cây Sâm dưới 1 năm tuổi chủ yếu là bệnh chết rạp (Phoma sp), 

bệnh lở cổ rễ (Rhizoctonia sp); đối với cây trên 1 năm tuổi có các bệnh gỉ sắt 

(Puccinia sp), bệnh thối củ (Pseudomonas sp). Trong các mẫu phân tích đất trên 

một số vườn sâm còn có các loại nấm bệnh như: Phytophthora sp, Fusarium sp, 

Helminthosporium sp, Colletotrichum sp. 

 Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức 

làm việc và có nhiều văn bản hướng dẫn các giải pháp phòng trừ bệnh trên cây 

Sâm Ngọc Linh17; kết quả: 

- Chi cục Trồng trọt đã hướng dẫn các biện pháp tạm thời để nhân dân áp 

dụng như: Di chuyển những cây bị bệnh ra khỏi luống trồng để tránh bệnh lây 

lan; thường xuyên thăm vườn, phát hiện bệnh sớm báo cáo các cơ quan chức 

năng xử lý kịp thời; bổ sung mái che cho vườn ươm, luống trồng để cây không bị 

                   
(16) Công văn số 3315/UBND-NN ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc rà soát diện tích các loại 

cây trồng có nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất tại tuyến kênh đất thôn 3, xã Đăk Kan. 
17 Công văn số 190/CCTT&BVTV-BVTV&KDNĐ ngày 23 tháng 5 năm 2022 về việc hướng  dẫn các biện  pháp quản lý 

sinh vật gây hại trên cây Sâm Ngọc Linh; Công văn số 206/CCTT&BVTV-BVTV&KDNĐ ngày 27 tháng 5 năm 2022 về 

việc hướng  dẫn  các biện pháp quản lý sinh vật gây hại trên cây Sâm Ngọc Linh; Công văn số 1449/SNN-TT&BVTV ngày  

01 tháng 6 năm 2022 về việc tăng cường công tác quản lý sinh vật gây hại trên cây Sâm Ngọc Linh; Công văn số 

291/CCTT&BVTV-BVTV&KDNĐ ngày 03 tháng 7 năm 2022 về việc tham mưu các giải pháp phòng, trừ bệnh hại trên cây 

Sâm Ngọc Linh; Văn bản số 1890/SNN-KH, ngày 07 tháng 7 năm 2022 về việc triển khai Kết luận của Thường trực tỉnh ủy 

làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Tu Mơ Rông; Công văn số 303/CCTT&BVTV-BVTV ngày 08 tháng 7 năm 2022 về 

việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, trừ bệnh hại trên cây Sâm Ngọc Linh. 
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ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, không tạo điều kiện nấm phát sinh; bón bổ sung 

cho vườn cây bằng mùn núi đã được xử lý bằng các chế phẩm sinh học 

Trichoderma từ 3 - 6 tháng/lần để tăng cường dinh dưỡng cho cây. 

- Ở thời điểm tình hình bệnh hại diễn biến phức tạp, trên cơ sở Thông báo 

số 16/TB-SKHCN ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ 

và tham khảo kết quả Đề tài nghiên cứu “Phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây sâm 

Ngọc Linh do Viện Bảo vệ thực vật thực hiện”, các đơn vị chức năng đã có 

khuyến cáo sử dụng thuốc Antracol 70WP, Amistar Top 325SC hoặc sử dụng 

thuốc sinh học có chứa hoạt chất Validamycin như: Validacin 5SL; Tungvali 

5SL, 5WP; Vali 5SL; Validan 5WP; Vanicide 5SL, 5WP để phun cho cây Sâm 

còn ở tuổi nhỏ (nồng độ, liều lượng và cách sử dụng theo hướng dẫn ghi trên 

bao bì thuốc). Hiện nay, bệnh dịch trên cây Sâm đã được khống chế. 

- Đã tổ chức 04 lớp tập huấn với 195 người tham dự tại 02 huyện Tu Mơ 

Rông và Đăk Glei cho các đối tượng gồm: Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo và 

chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp; Lãnh đạo UBND xã, Kiểm lâm địa bàn, cán bộ nông phụ trách 

nông nghiệp xã; Bí thư chi bộ thôn; Thôn trưởng; Già làng, đại diện các hợp tác 

xã, Tổ hợp tác, hộ trồng sâm về về kỹ thuật trồng, chăm sóc và quản lý sinh vật 

gây hại trên cây Sâm Ngọc Linh. 

 - Chủ động phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, công ty 

TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô, các cơ quan đơn vị chuyên môn huyện Tu Mơ 

Rông và chính quyền địa phương xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông thực hiện 

phóng sự Chuyên mục nhịp cầu nhà nông về “Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật 

trồng, chăm sóc và quản lý sinh vật gây hại trên cây sâm Ngọc Linh” để phát 

trên kênh sóng KRT nhằm giúp cho các tổ chức, người dân trồng sâm nắm bắt 

và áp dụng vào thực tế sản xuất, hạn chế thiệt hại do sâu, bệnh hại gây ra. 

Thực hiện Văn bản số 2916/UBND-NNTN ngày 05 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Quy trình sản xuất cây Sâm 

Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh. Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn 

bản số 3901/UBND-NNTN ngày 15 tháng 11 năm 2022 thống nhất chủ trương 

ban hành quy trình và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, 

ban hành Quy trình sản xuất cây Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et 

Grushv) trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định. 

Hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện các thủ 

tục liên quan và ban hành văn bản hướng dẫn Quy trình sản xuất cây Sâm Ngọc 

Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) trên địa bàn tỉnh Kon Tum, thời gian 

dự kiến đầu tháng 12 năm 2022. 

b) Về Tỉnh lộ 676 xuống cấp 

Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường phát quang, vét 

rãnh, vá ổ gà mặt đường, bù phụ lề đường bị xói lở, hốt đất sạt lở, tràn mặt 
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đường đảm bảo giao thông trên Tỉnh lộ 676(18). Tuy nhiên do nguồn vốn bảo 

dưỡng thường xuyên hàng năm còn hạn chế nên chỉ tập trung vá ổ gà tại các vị 

trí hư hỏng nặng, lề đường xói sâu gây mất an toàn giao thông bằng vật liệu cấp 

phối đá dăm, đá xô bồ...trong thời gian tới Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ 

đạo đơn vị quản lý đường kiểm tra, rà soát khắc phục tạm thời các vị trí hư hỏng 

nặng để bảo đảm an toàn và thuận lợi hơn cho người và phương tiện tham gia 

giao thông qua các đoạn đường này. 

c) Về bảo đảm hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến Quốc lộ đi qua 

địa bàn tỉnh 

Để quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ, 

tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

1265/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 và giao nhiệm vụ cho Sở Giao 

thông vận tải và các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.  

Trên cơ sở nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Giao thông vận 

tải có nhiều văn bản(19) đề nghị UBND 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 (HLATĐB); phối hợp cùng Sở Tư pháp có văn bản(20) hướng dẫn 

UBND các huyện, thành phố về tính pháp lý trong việc lập biên bản, xử lý, cưỡng 

chế tháo dỡ các trường hợp vi phạm HLATĐB trước năm 2013 và từ 2013 đến 

nay trên địa bàn tỉnh, đồng thời 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; tham gia Đoàn cưỡng 

chế, tháo dỡ công trình vi phạm (nếu có)… Kết quả thực hiện như sau: 

Tổng số vi phạm HLATĐB trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay là 4.847 

trường hợp, trong đó số vi phạm phát sinh mới trong năm 2022 là 151 trường 

hợp. Trong năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức tuyên truyền, vận động 

cho 1.986 trường hợp, trong đó có 416 trường hợp vi phạm tự đã tự giác tháo 

dỡ. Các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ còn lại chưa tháo dỡ là 

2.465 trường hợp, trong đó có 141 trường hợp vi phạm phát sinh trong năm 

2022. Trong đó:  

- Vi phạm HLATĐB trước năm 2013: 2.915 trường hợp, đã rà soát thống 

kê tháo dỡ 1.041 trường hợp, còn tồn 1.874 trường hợp.  

                   
(18) Từ đầu năm đến nay đã vá ổ gà, lề đường trồi lún 2084m2/53 vị trí. 
(19)  Văn bản số 806/SGTVT-TTrS ngày 23/5/2022 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; văn bản số 1531/SGTVT-QLKCHTGT ngày 09/9/2022 

về tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ; Văn bản số 1355/SGVT-TTrS ngày 12/8/2022 về việc 

tăng cường quản lý và xử lý vi phạm hành lang ATĐB trên đường Hồ Chí Minh và đường Đông Trường Sơn 

đoạn qua tỉnh Kon Tum 
(20)  Văn bản số 933/SGTVT-TTrS ngày 9/6/2022 về việc hướng dẫn một số nội dung xử lý vi phạm hành 

lang an toàn đường bộ. 
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- Vi phạm HLATĐB từ năm 2013 đến nay: 1.932 trường hợp, tuyên 

truyền, vận động tháo dỡ và cưỡng chế tháo dỡ 1.161 trường hợp, còn tồn 771 

trường hợp. 

Bảng tổng hợp vi phạm trên các tuyến đường tỉnh lộ và Quốc lộ được 

Trung ương ủy thác để Sở Giao thông vận tải quản lý 

TT Địa bàn 

Tổng số vụ vi phạm Tổng số vụ tự giác tháo dỡ  

Số vụ vi 

phạm chưa 

tháo dỡ 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Vi 

phạm 

trong 

năm 

2022 

Từ 

2021 

về 

trước 

Năm 

2022 

Từ 

2021 

về 

trước 

Năm 2022 

Tổng 

số 

Vi 

phạm 

trong 

năm 

1 
TP. Kon 

Tum 
878 866 12 323 163 160 2 555 10 

2 Sa Thầy 891 884 7 407 407    - 484 7 

3 Kon Rẫy 855 849 6 661 616 45 4 194 2 

4 Đăk Glei 333 317 16 13 13    - 320 16 

5 Kon Plông 173 172 1 95 53 42  - 78 1 

6 Đăk Hà 400 392 8 75 75    - 325 8 

7 Đăk Tô 346 343 3 192 184 8 2 154 1 

8 Tu Mơ Rông 439 415 24 153 153   1 286 23 

9 Ngọc Hồi 469 399 70 241 80 161  - 228 70 

10 Ia H'Drai 63 59 4 42 42   1 21 3 

  TỔNG 4.847 4.696 151 2.202 1.786 416 10 2.645 141 

Ngoài ra, theo báo cáo của Văn phòng Quản lý đường bộ III.4, tổng số vi 

phạm trên đường Hồ Chí Minh (do Khu Quản lý đường bộ III quản lý) là 597 

trường hợp, chưa tháo dỡ trường hợp nào, trong đó năm 2022 phát sinh 14 

trường hợp. 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum tiếp tục phối hợp với Khu Quản lý 

đường bộ III, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 tăng cường công tác tuyên 

truyền và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông trên 

tuyến Tỉnh lộ, Quốc lộ qua địa bàn tỉnh(21). 

d) Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 09 hộ dân ở đường 

Ngô Quyền, phường Thắng Lợi (thành phố Kon Tum) 

Để rà soát, xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 09 hộ 

dân ở đường Ngô Quyền, phường Thắng Lợi (thành phố Kon Tum), Ủy ban 

                   
(21) Tại Công văn số 3390/UBND-HTKT ngày 10 tháng 10 năm 2022 và Công văn số 3518/UBND-HTKT ngày 19 

tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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nhân dân tỉnh đã giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà 

soát xem xét và giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 09 

hộ dân ở đường Ngô Quyền, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum theo quy 

định của pháp luật hiện hành. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Kon 

Tum thì: 

Về nguồn gốc đất: Theo ý kiến của các hộ thì nguồn gốc đất là vào năm 

1997, Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Kon Tum có chủ trương di dời 

các mồ mã ra khỏi khu đất và Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất tiến hành 

chia lô, giao đất cho 15 hộ giãn dân trong thôn Kon Tum Kơ Nâm, phường 

Thống Nhất, thành phố Kon Tum. Sau khi Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất 

xác minh nguồn gốc đất và xác lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các hộ gia đình, cá nhân và qua kiểm tra hồ sơ địa chính và các hồ sơ có 

liên quan, hiện nay Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất không có lưu trữ 

phương án, quyết định hoặc biên bản giao đất cho các hộ dân.  

Như vậy, việc sử dụng đất của các hộ là có nguồn gốc do Ủy ban nhân dân 

phường Thống Nhất giao đất trái thẩm quyền cho các hộ dân vào năm 1997 và 

thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định 

tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013. 

Ngày 17 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum có Báo 

cáo số 653/BC-UBND gửi Thường trực Thành ủy Kon Tum đề xuất nội dung 

đối thoại của Bí thư Thành ủy Kon Tum với các hộ dân thôn Kon Hra Chót và 

thôn Kon Tum Kơ Nâm, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, với nội dung 

hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất của Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất chưa 

nêu rõ giao theo chủ trương nào và ai là người thực hiện giao đất tại thực địa; 

chưa có căn cứ chính xác để chứng minh. Đối với các trường hợp này, Ủy ban 

nhân dân thành phố Kon Tum đã ban hành Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 

10 tháng 9 năm 2021 về việc thành lập Tổ tư vấn giải quyết khó khăn, vướng 

mắc trong việc giao đất trái thẩm quyền cho các hộ dân trên địa bàn thành phố 

Kon Tum. Do đó, để giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

hộ dân, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

phường Thống Nhất thực hiện xác minh nguồn gốc đất; chủ động lấy ý kiến các 

thành viên theo Quyết định nêu trên và làm việc với các nhân chứng trước đây 

đã công tác cùng thời điểm giao đất để trưng cầu ý kiến, làm cơ sở để xác nhận 

hồ sơ chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố thực hiện các thủ 

tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nếu đủ điều kiện theo 

quy định. Sau khi Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất hoàn thiện hồ sơ và 

công dân thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định. 

Trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Ủy 

ban nhân dân thành phố Kon Tum giải quyết dứt điểm việc cấp Giấy chứng nhận 

cho 09 hộ dân ở đường Ngô Quyền, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum 

theo đúng quy định của pháp luật. 
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e) Về các nhà máy thủy điện trên sông Đăk Pxi xả lũ không đúng quy trình 

gây thiệt hại cho một số hộ dân 

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong lòng hồ thủy điện Đăk Psi 5 do bị 

ảnh hưởng của cơn bão số 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở 

Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, làm 

việc và xác định nguyên nhân do việc vận hành không đúng quy trình hồ chứa 

thủy điện Đăk Psi bậc 1, bậc 2 của Công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân - Đăk 

Psi và việc Công ty Cổ phần Đức Thành - Gia Lai không thường xuyên thực 

hiện công tác bảo trì nạo vét hồ chứa ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ của công 

trình thủy điện Đăk Psi 5 nên ảnh hưởng của cơn bão số 9 năm 2020 đã gây ảnh 

hưởng đến đất sản xuất của các hộ dân trong vùng lòng hồ thủy điện Đăk Psi 5.  

Theo đó, đề nghị Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai, Công ty Cổ phần 

thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi chủ động, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện 

Đăk Hà, Ủy ban nhân dân xã Đăk Long, Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi rà soát, 

thống kê, thống nhất danh sách số hộ dân bị ảnh hưởng, diện tích bị ảnh hưởng, 

số tiền bồi thường, hỗ trợ trên cơ sở danh sách, khối lượng do Công ty Cổ phần 

Đức Thành Gia Lai, Công ty Cổ phần thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi thực hiện 

và niêm yết, công khai danh sách số hộ bị ảnh hưởng, số tiền bồi thường, hỗ trợ 

theo quy định để người dân được biết, theo dõi, phối hợp. 

Sau khi kiểm tra, rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng trong lòng hồ thủy điện 

Đăk Psi 5, trong đó có 13 hộ dân bị ảnh hưởng dưới cao trình 607m cắm mốc 

hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Đăk Psi 5 còn thiếu sót trong quá trình thực 

hiện đầu tư xây dựng dự án thủy điện Đăk Psi 5 thuộc trách nhiệm bồi thường, 

hỗ trợ của Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai. Công ty Cổ phần Đức Thành 

Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành chi trả cho 10/13 hộ 

dân, còn lại 03 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường do không thống nhất đơn giá 

bồi thường theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành. Số 

lượng các hộ dân xã Đăk Pxi, xã Đăk Long trên cao trình cắm mốc hành lang 

bảo vệ hồ chứa thủy điện Đăk Psi 5 bị ảnh hưởng do mưa, bão lũ năm 2020, sau 

khi đo đạc kiểm kê khối lượng thì trên địa bàn 02 xã Đăk Pxi và xã Đăk Long 

tổng cộng là 138 hộ bị ảnh hưởng (trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ của Công ty 

Cổ phần thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi có tỉ lệ 40% của tổng giá trị bồi thường 

và Công ty Cổ phần Đức Thành - Gia Lai có tỉ lệ 60% của tổng giá trị bồi 

thường). Trong đó:  

- Địa bàn xã Đăk Pxi có 96 hộ bị ảnh hưởng: Công ty Cổ phần Đức Thành 

- Gia Lai đã tiến hành bồi thường, hỗ trợ được 87/96 hộ dân, còn 09 hộ dân 

(trong đó có 03 hộ dân bị ảnh hưởng còn thiếu sót trong quá trình thực hiện 

đầu tư xây dựng dự án thủy điện Đăk Psi 5) chưa thống nhất nhận tiền do 

không thống nhất đơn giá bồi thường; Công ty Cổ phần Đức Nhân - Đăk Psi đã 

tiến hành bồi thường, hỗ trợ được 87/94 hộ dân (trên địa bàn xã Đăk Pxi có 96 

hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 94 hộ thuộc trách nhiệm bồi thường với mức 

40% của Công ty Cổ phần Đức Nhân Đăk Psi, còn lại 02 hộ thuộc trách nhiệm 
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hoàn toàn của Công ty Cổ phần Đức Thành - Gia Lai), còn lại 07 hộ chưa 

thống nhất nhận tiền. 

- Địa bàn xã Đăk Long: Công ty Cổ phần Đức Thành - Gia Lai đã tiến hành 

bồi thường, hỗ trợ được 39/42 hộ dân, còn lại 03 hộ dân chưa thống nhất nhận 

tiền do không thống nhất đơn giá bồi thường; Công ty Cổ phần thủy điện Đức 

Nhân - Đăk Psi đã tiến hành bồi thường, hỗ trợ được 35/42 hộ dân (số liệu rà 

soát có 43 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 01 hộ có đất sản xuất bị ảnh hưởng thuộc 

vùng bán ngập đã được Công ty Cổ phần Đức Thành - Gia Lai thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ trước thời điểm bị ảnh hưởng của cơn bão số 9 năm 2020), còn 

lại 07 hộ dân chưa thống nhất nhận tiền. Sở Công Thương đã phối hợp chính 

quyền địa phương huyện Đăk Hà tổ chức làm việc và thường xuyên đôn đốc 

Công ty Cổ phần Đức Thành - Gia Lai, Công ty Cổ phần thủy điện Đức Nhân - 

Đăk Psi đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và giải quyết 

các kiến nghị cho người dân bị ảnh hưởng trong lòng hồ thủy điện Đăk Psi 5.  

Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong 

lòng hồ thủy điện Đăk Psi 5 chưa hoàn thành, tiến độ thực hiện chậm so với thời 

gian cam kết thực hiện của Công ty Cổ phần Đức Thành - Gia Lai. Sở Công 

Thương đã đề nghị Công ty Cổ phần Đức Thành - Gia Lai, Công ty Cổ phần 

thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi để 

thống nhất mở tài khoản tạm gửi do Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi quản lý và 

chuyển số tiền của các hộ dân chưa thống nhất nhận tiền để chủ động trong công 

tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ sau khi đối thoại, tuyên truyền, vận động 

người dân thống nhất nhận tiền. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đăk 

Hà chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các 

xã: Đăk Long, Đăk Pxi tổ chức đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng trong lòng 

hồ thủy điện Đăk Psi 5 để nắm bắt những khuất mắc, tâm tư, nguyện vọng của 

người dân và tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động đối với các hộ dân chưa 

thống nhất đơn giá, phương án bồi thường, hỗ trợ để người dân được biết các 

đơn giá, chính sách của Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tạo sự đồng 

thuận của người dân để Công ty Cổ phần Đức Thành - Gia Lai và Công ty Cổ 

phần thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi sớm thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 

theo quy định.  

- Liên quan đến nội dung kiến nghị của cử tri A Đủ, thôn Đăk Wet; cử tri 

Đỗ Dương Vũ và Phạm Văn Dựa, thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi: Đã hoàn 

thành chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường cho hộ gia ông A Đủ; còn lại hộ gia đình 

ông Đỗ Dương Vũ và Phạm Văn Dựa chưa nhận tiền do chưa thống nhất về đơn 

giá bồi thường, hỗ trợ, Công ty Cổ phần Đức Thành - Gia Lai và Công ty Cổ 

phần thủy điện Đức Nhân - Đăk Psi đã phối hợp với chính quyền địa phương rà 

soát, thống kê, thống nhất danh sách số hộ dân bị ảnh hưởng, diện tích bị ảnh 

hưởng, số tiền bồi thường, hỗ trợ để thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 

theo quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn các hộ dân chưa thống 

nhất đơn giá, chính sách của Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ nên chưa 

nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. 
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 Đến thời điểm báo cáo còn 20 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, 

cụ thể: Tại xã Đăk Long còn 07 hộ dân và tại xã Đăk Pxi còn 13 hộ dân (trong 

đó có 03 hộ dân bị ảnh hưởng còn thiếu sót trong quá trình thực hiện đầu tư xây 

dựng dự án thủy điện Đăk Psi 5) vì cho rằng việc áp giá chưa phù hợp với thực 

tế, hiện trạng, thị trường. Để giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ cho các 

hộ dân bị ảnh hưởng trong lòng hồ thủy điện Đăk Psi 5, ngày 10 tháng 11 năm 

2022 Sở Công Thương đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và Công 

ty Cổ phần Đức Thành - Gia Lai về công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân 

bị ảnh hưởng trong lòng hồ thủy điện Đăk Psi 5 và đề nghị chính quyền địa 

phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại về phương án bồi 

thường, hỗ trợ để triển khai thực hiện. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 43/TB-TTHĐND 

ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thông 

báo kết luận Phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh kính báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh biết, báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ Các PCVP; 

+ Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, KTTH.TQT. 

CHỦ TỊCH 
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