
 

 

HĐND TỈNH KON TUM 

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-BKTNS 

 

Kon Tum, ngày     tháng    năm  

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023  

của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

2015, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh (Ban KT-NS) báo cáo kết 

quả hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023, cụ thể như sau: 

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 

1.  Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp 

 Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban KT-NS đã chủ động nghiên cứu, tham gia chuẩn 

bị nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự đầy đủ các phiên 

họp, phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để thống nhất nội 

dung, thời gian tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, giải quyết các vấn 

đề thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tích cực tham gia 

thảo luận, góp ý đối với những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; nội dung, 

chương trình giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

2. Hoạt động giám sát, khảo sát 

Thực hiện chương trình giám sát, khảo sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh(1), Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh(2) và của Ban KT-NS(3). Ban đã chủ 

động xây dựng kế hoạch và tổ chức các đợt giám sát, khảo sát theo Chương trình 

công tác của Ban và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tham 

gia đầy đủ các đợt giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội 

đồng nhân dân. Cụ thể: 

                   
(1) Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát 

của Hội đồng nhân dân năm 2022. 
(2) Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương 

trình giám sát năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 
(3) Chương trình số 04/CTr-BKTNS ngày 14 tháng 1 năm 2022 của Ban Kinh tế -Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 

về Chương trình giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế -Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022. 
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- Tham gia 06 cuộc giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh(4) tại các huyện, thành phố và các sở, ngành 

trong tỉnh. 

-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 04 cuộc giám sát, 01 cuộc khảo 

sát thuộc lĩnh vực Ban phụ trách(5).  

Trên cơ sở kết quả giám sát tại các địa phương, đơn vị liên quan, Ban đã xây 

dựng báo cáo kết quả giám sát, khảo sát đánh giá kết quả đạt được, phân tích rõ 

những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời kiến nghị, đề xuất những 

biện pháp khắc phục, giải pháp tháo gỡ khó khăn để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 

các tổ chức, đơn vị địa phương kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và triển khai thực 

hiện có hiệu quả hơn. 

Thường xuyên theo dõi, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện chính 

sách, pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các sở, ngành liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban theo quy định của 

pháp luật. 

3. Công tác thẩm tra 

                   
(4) Chuyên đề của HĐND: (1) 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 

bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Kết quả giám sát tại báo cáo số 20/BC-ĐGS, ngày 04/7/2022);  

(2) Giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân 

hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Kết quả 

giám sát tại báo cáo số 40BC-ĐGS, ngày 28/11/2022); 

(3) Giám sát tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng; chỉ tiêu, nhiệm vụ đầu tư, phát triển và chế 

biến dược liệu trên địa bàn tỉnh năm 2022  

Chuyên đề Thường trực HĐND tỉnh: (1) Giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và 

công nghệ giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Kết quả giám sát tại báo cáo số 19/BC-ĐGS, ngày 

04/6/2022);  

(2) Giám sát tình hình hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Luật Hợp tác xã năm 2012(Kết quả 

giám sát tại báo cáo số 30/BC-ĐGS, ngày 04/10/2022) 

(3) Giám sát tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn 

tỉnh năm 2022  
(5) (1) Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum về Phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây Sâm 

Ngọc Linh tại huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về Phương án giao rừng, cho thuê rừng để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, kết hợp kinh 

doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Kết quả giám sát tại 

báo cáo số 39/BC-BKTNS, ngày 13/5/2022) 

(2) Giám sát công tác đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và hiệu quả sử dụng các công trình nước sạch nông thôn 

trên địa bàn tỉnh (Kết quả giám sát tại báo cáo số 64/BC-BKTNS, ngày 30/6/2022) 

(3) Giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình 

trên địa bàn tỉnh (Kết quả giám sát tại báo cáo số 119/BC-BKTNS, ngày 12/9/2022) 

(4) Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Kết quả 

giám sát tại báo cáo số 158/BC-BKTNS, ngày 19/11/2022) 

(5) Khảo sát tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Kết quả 

giám sát tại báo cáo số 156/BC-BKTNS, ngày 18/11/2022) 
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Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm 

tra các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành trình kỳ họp Hội đồng nhân 

dân tỉnh và trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp, Ban KT-NS 

đã chủ động nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp cận, tổ chức 

thẩm tra theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng. 

- Đối với các nội dung trình tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh: Trong 

năm 2022, Ban đã chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ 

chức thẩm tra 111 báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết(6) trình tại các Kỳ 

họp chuyên đề, các Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII nhiệm kỳ 

2021-2026. 

- Đối với các nội dung trình giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban đã 

chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm tra 13 nội dung do Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp; kịp 

thời xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm 

bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình 

thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Công tác thẩm tra được thực hiện theo đúng quy trình; nội dung thẩm tra 

đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, 

phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 

điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời nêu rõ quan điểm, chính kiến của Ban 

về nội dung thẩm tra, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, kiến nghị xử lý 

các nội dung còn có ý kiến khác nhau; giải pháp tổ chức triển khai thực hiện. Chất 

lượng báo cáo thẩm tra của Ban được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại 

biểu Hội đồng nhân dân đánh giá cao và là kênh thông tin quan trọng giúp đại biểu 

có cơ sở nghiên cứu, thảo luận để thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp của 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

4. Các hoạt động khác 

- Thành viên của Ban tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau 

mỗi kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh theo luật định; đại diện lãnh đạo Ban tham 

dự các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các cuộc họp liên 

quan đến lĩnh vực phụ trách khi được triệu tập hoặc mời dự(7). 

                   
(6) Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII: 19 nội dung; Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII: 37 nội dung; 

 Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII: tháng 4: 16 nội dung; tháng 6: 10 nội dung.; tháng 8: 14 nội dung và 

tháng 6: 15 nội dung. 
(7) Tham dự các Hội nghị, Hội thảo, tổng kết, sơ kết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh.  
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- Tham dự các Hội nghị, Hội thảo, tổng kết, sơ kết của Trung ương, Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành mời dự. 

5. Đánh giá chung 

5.1. Ưu điểm 

- Thực hiện sự chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh, trong năm 2022 Ban KT-NS đã tổ chức thực hiện hoàn thành toàn bộ 

Chương trình công tác đề ra; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, 

bảo đảm chất lượng và hiệu quả. 

- Hoạt động giám sát, khảo sát được chú trọng tăng cường, tập trung vào 

những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế xã hội được cử tri, dư luận quan tâm. Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát đã đánh 

giá những mặt tích cức, phân tích rõ những tồn tại, khuyết điểm và nguyên nhân, 

đề xuất các giải pháp khắc phục; đồng thời chuyển các kiến nghị của các địa 

phương, đơn vị đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.  

- Công tác thẩm tra được chuẩn bị kỹ càng, thực hiện đúng quy trình; nội 

dung thẩm tra các báo cáo, tờ trình của các cơ quan trình phù hợp với đường lối, 

chủ trương của Đảng, tính hợp Hiến, hợp pháp, tính thống nhất với quy định pháp 

luật hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Báo cáo thẩm tra 

của Ban về lĩnh vực phụ trách đã thể hiện tính phản biện cao, nêu rõ quan điểm, 

chính kiến và giải pháp cụ thể, đa số ý kiến của Ban đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

và các ngành tiếp thu, giải trình làm rõ, là kênh cung cấp thông tin giúp cho Hội 

đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét, thảo luận trước khi quyết định.  

- Phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các 

Sở ngành liên quan trong quá trình hoạt động (giám sát, khảo sát, thẩm tra các nội 

dung trình kỳ họp); bố trí chương trình công tác hợp lý, tránh chồng chéo và đảm 

bảo phát huy hiệu quả.  

- Tập thể lãnh đạo và các thành viên Ban KT-NS đã phát huy tinh thần trách 

nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. 

5.2. Khó khăn, tồn tại 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2022, Ban KT-NS nhận thấy 

vẫn còn những mặt khó khăn, tồn tại như:  
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- Một số báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi tới 

Ban thẩm tra chậm so với quy định, có những nội dung mới bổ sung hoặc trình sát 

ngày tổ chức kỳ họp nên thời gian nghiên cứu đôi lúc còn hạn hẹp, hồ sơ tài liệu 

cung cấp không đầy đủ, kịp thời phục vụ cho công tác thẩm tra, dẫn đến chất lượng 

một số báo cáo thẩm tra chưa cao. 

- Các thành viên của Ban chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, giữ các vị trí chủ 

chốt của các đơn vị, địa phương, chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu, tham dự 

đầy đủ các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát của Ban nên ảnh hưởng nhất 

định hiệu quả hoạt động của Ban. 

II. Chương trình công tác năm 2023 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề 

năm 2023 của Ban và phân công của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể: 

- Giám sát chuyên đề của Ban:  

(1) Chuyên đề 1: Giám sát về công tác quy hoạch, triển khai thực hiện và quản lý 

các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

(2) Chuyên đề 2: Giám sát việc lập và triển khai thực hiện công tác quy hoạch 

khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; 

(3) Chuyên đề 3: Giám sát công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

(4) Chuyên đề 4: Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi 

ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2023; 

- Phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong việc tham mưu 

HĐND tỉnh giám sát chuyên đề(8): “Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công 

tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. 

- Đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND 

tỉnh và báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh.(9) 

2. Thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực 

Ban phụ trách trình tại các kỳ họp thường lệ và chuyên đề năm 2023 Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XII; đồng thời thực hiện thẩm tra các nội dung Ủy ban nhân 

dân tỉnh, các ngành trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giữa hai 

                   
(8) Thông báo số 56/TB-TTHĐND ngày 25/10/2022 của Thường trực HĐND tỉnh 
(9) Đối với chuyên đề “tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum” trước ngày 

15/3/2023; Đối với chuyên đề "việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng" trước ngày 15/8/2023  
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kỳ họp (thuộc lĩnh vực Ban phụ trách). Tham gia các công việc đột xuất theo đề 

nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3.  Đề xuất nội dung chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, nội 

dung giải trình tại các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy 

chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

4. Tham dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố 

Nam Trung bộ và Tây Nguyên; Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với 

Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố. 

5. Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân và các ngành mời. 

6. Tổ chức đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân 

dân với các tỉnh, thành phố. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình công tác 

năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban KT-NS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 



 

 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN THẨM TRA 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số       /BC-BKTNS ngày      tháng     năm 2022 

của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

Nội dung thẩm tra tại các Kỳ họp 

I. Nội dung trình Kỳ họp thứ 3 Khóa XII 

1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Báo cáo số 166/BC-UBND, ngày 20/6/2022).  

2. Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Báo cáo số 152/BC-UBND, 

ngày 14/6/2022).  

3. Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Báo cáo số 149/BC-UBND, ngày 

13/6/2022).  

4. Dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – 

xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Tờ trình 

số 81/TTr-UBND, ngày 20/6/2022). 

5. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập năm học 2022-2023 (Tờ trình số 66/TTr-UBND, ngày 

08/6/2022). 

6. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy đăng 

ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản 

trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 (Tờ trình số 54/TTr-UBND, ngày 

12/5/2022). 

7. Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho 

chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum (Tờ trình số 67/TTr-UBND, ngày 09/6/2022). 

8. Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-

HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(Tờ trình số 65/TTr-UBND, ngày 07/6/2022). 

9. Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung)(Tờ trình số 98/TTr-UBND, ngày 

01/7/2022). 

10. Dự thảo Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư 

(Tờ trình số 99/TTr-UBND, ngày 01/7/2022). 

11. Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn 

ngân sách địa phương năm 2022 (Tờ trình số 91/TTr-UBND, ngày 29/6/2022). 
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12. Dự thảo Nghị quyết về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công 

năm 2023 tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 92/TTr-UBND, ngày 30/6/2022). 

13. Dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn hỗ trợ cho vùng kinh tế động lực 

còn lại trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân 

sách địa phương tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 94/TTr-UBND, ngày 30/6/2022). 

14. Dự thảo Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 102/TTr-

UBND, ngày 04/7/2022). 

15. Các dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư 

15.1. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống 

thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum (Tờ trình số 

68/TTr-UBND, ngày 10/6/2022). 

15.2. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, 

nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum (Tờ trình số 93/TTr-UBND, ngày 30/6/2022). 

15.3. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ 

sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-

TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (Mật) (Tờ trình số 

467/TTr-UBND, ngày 29/6/2022). 

15.4. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn 

phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ 

đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 (Tờ trình số 96/TTr-UBND, ngày 30/6/2022). 

15.5. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 

kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường 

Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 (Tờ trình số 95/TTr-UBND, ngày 30/6/2022). 

II. Nội dung trình Kỳ họp thứ 4 Khóa XII 

1. Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 (Báo cáo số 359/BC-UBND 

ngày 21/11/2022). 

2. Báo cáo về Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2023 - 

2025) (Báo cáo số 368/BC-UBND ngày 24/11/2022) 

3. Báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 

2022 (Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 31/10/2022) 

4. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022 và kế hoạch 

tài chính năm 2023 các quỹ ngoài ngân sách địa phương (Báo cáo số 329/BC-

UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022) 

5. Báo cáo về Tài chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021 (Báo cáo số 

331/BC-UBND ngày 07/11/2022) 
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6. Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban nhân tỉnh (Báo cáo số 349/BC-UBND 

ngày 15/11/2022) 

7. Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Báo cáo 357/BC-UBND 

ngày 21/11/2022) 

8. Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 

(Báo cáo số 355/BC-UBND ngày 18/ 11/ 2022)  

9. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 (Tờ trình số 

190/TTr-UBND ngày 17/11/2022) 

10. Báo cáo về Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Báo cáo số 321/BC-UBND ngày 02/11/2022) 

11. Dự thảo Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 

(Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 18/11/2022) 

12. Dự thảo Nghị quyết quy định địa bàn hạch toán số thu ngân sách nhà 

nước từ nguồn thu thuế giá trị gia tăng khấu trừ công trình xây dựng cơ bản bằng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 158/TTr-

UBND ngày 19/ 10/ 2022 ) 

13. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận 

quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 19 tháng 10 

năm 2022) 

14. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục 02 ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định mức chi 

hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 

177/TTr-UBND ngày 08/ 11/ 2022) 

15. Dự thảo Nghị quyết Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để 

đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum (Tờ trình số 186/TTr-UBND ngày 10/11/ 2022) 

16. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng 

chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 

187/TTr-UBND ngày 10/11/ 2022) 

17. Dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị 

trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và 

chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 21/11/ 

2022) 

18. Dự thảo Nghị quyết quy định các mức hỗ trợ, nội dung chi, mức chi cho 

tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc dự án Truyền thông và giảm nghèo về 

thông tin; mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện 
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nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 

- 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 21/ 11/ 2022) 

19. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công 

tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 

202/TTr-UBND ngày 21/11/2022 ) 

20.  Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế 

hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn 

cân đối ngân sách địa phương của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu 

Dự án tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 21/11/2022) 

21. Dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa 

phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2023 (Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 23/11/ 

2022)  

22. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023 (Tờ trình số 

205/TTr-UBND ngày 26/ 11/ 2022) 

23.  Dự thảo Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2021 - 2030 (Tờ trình số 206/TTr-UBND ngày 24/11/2022) 

24.  Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ các Nghị quyết về Chương trình phát 

triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030 do 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành (Tờ trình số 207/TTr-UBND ngày 24/11/2022) 

25. Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương năm 2023 tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 24/ 

11/ 2022) 

26. Dự thảo Nghị quyết về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện 

theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 210/TTr-UBND ngày 25/11/ 2022) 

27.  Dự thảo Nghị quyết về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 211/TTr-UBND 

ngày 25/11/2022) 

28. Dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung thực hiện và mức hỗ trợ 

từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một số nội dung, 

công việc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 18/ 11/ 

2022) 

29.  Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục 

lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực 

hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc 
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gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 (Tờ trình số 195/TTr-UBND 

ngày 18/ 11/2022) 

30. Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 

và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2021 (Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 

17/11/2022) 

31.  Dự thảo Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc 

thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2022 (Tờ trình số 212/TTr-UBND 

ngày 25 tháng 11 năm 2022) 

32. Dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ 

trình số 217/TTr-UBND ngày 28/ 11/ 2022) 

33. Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 28/ 11/ 2022) 

34. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa 

nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum (Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 

28/ 11/ 2022) 

35. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự án (Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 

28/11/2022) 

36. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè 

chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 

215/TTr-UBND ngày 28/11/ 2022) 

37. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi 

thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 

10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum (Tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 28/11/ 

2022) 

III. Nội dung trình các kỳ họp Chuyên đề 

* Kỳ họp Chuyên đề tháng 4/2022 

1. Dự thảo Nghị quyết về phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục 

nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2021. (Tờ trình số 30/TTr-

UBND ngày 12/4/2022) 

2. Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong 

trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Kon Tum. (Tờ trình số 34/TTr-

UBND ngày 14/4/2022) 

3. Dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 15 

tháng 4 năm 2022) 
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4. Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang 2022 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 

2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chưa phân bổ chi tiết. (Tờ trình số 39/TTr-

UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022) 

5. Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương năm 2022 (lần 2). (Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 15 tháng 4 

năm 2022) 

6. Dự thảo Nghị quyết về Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài 

sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường N5 kết nối từ đường Hồ Chí Minh 

đi cửa khẩu quốc tế Bờ Y. (Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 15/4/2022) 

7. Dự thảo Nghị quyết về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối 

với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương. (Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 

15/4/2022)  

8. Dự thảo Nghị quyết về việc đăng ký Danh mục dự án bố trí Kế hoạch đầu 

tư trung hạn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài nguồn 

NSTW cấp phát giai đoạn 2021-2025 đối với Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích 

ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”. (Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 

năm 2022) 

9. Các dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư 

9.1. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường vào 

thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy. (Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 

29/3/2022) 

9.2. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa 

nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum. (Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 

05/4/2022) 

9.3. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao 

năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2021 – 2025. (Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 08/4/2022) 

9.4. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 của Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa lịch sử Ngục Kon Tum. 

(Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 15/4/2022)  

9.5. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống lũ 

lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành 

phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ 

Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng). (Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 

05/4/2022) 

9.6. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường và 

cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14. (Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 05/4/2022) 
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9.7. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường trục 

chính phía Tây thành phố Kon Tum. (Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 05/4/2022) 

9.8. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao 

thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa 

Thầy (Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022). 

* Kỳ họp Chuyên đề tháng 6/2022 

1. Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (Tờ trình số 

79/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022). 

2. Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm cho các ngành, các cấp 

của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 

năm 2022). 

3. Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp và tỷ lệ vốn đối ứng của 

địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 13 

tháng 6 năm 2022). 

4. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

(Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022). 

5. Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (Tờ trình số 

83/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022). 

6. Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn thu tiền sử 

dụng đất năm 2021 chưa phân bổ. (Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 

năm 202). 

7. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương 

đầu tư đối với một số dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.  

7.1. Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đối với dự án Xây 

mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và nâng cao năng lực 

tuyến đầu cơ sở trợ giúp xã hội (cơ sở I, II) tỉnh Kon Tum. (Tờ trình số 73/TTr-

UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022). 

7.2. Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đối với dự án Sửa 
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chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh). 

(Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022). 

8. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương 

đầu tư đối với một số dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.  

8.1. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ, khôi 

phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 

(Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022). 

8.2. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Ðầu tư xây 

dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các 

huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. (Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 15 

tháng 6 năm 2022). 

* Kỳ họp Chuyên đề tháng 8/2022 

1. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch vốn thực hiện trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 của Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách 

mạng Khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum (Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 

năm 2022). 

2. Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình 

tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng 

trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 (Tờ trình số 

130/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022). 

3. Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng 

nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 

129/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022). 

4. Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn 

trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2021-2025 (Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022). 

5. Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định cơ chế huy động và sử dụng 

nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 (Tờ trình số 

131/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022). 

6. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước 

Đăk Pokei (Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022). 

7. Dự thảo Nghị quyết Quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối 

với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương (Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 23 

tháng 8 năm 2022). 

8. Dự thảo Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
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và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022). 

9. Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của 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 (Tờ trình số 122/TTr-

UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022). 

10. Dự thảo Nghị quyết Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung lần 2) (Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 19 tháng 

8 năm 2022). 

11. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân 

sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài (Tờ trình số 132/TTr-

UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022). 

12. Dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân 

sách địa phương năm 2022 (đợt 4) (Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 

năm 2022). 

13. Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây 

dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 

133/TTr-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2022). 

14. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh đơn vị được giao quản lý dự án và kế 

hoạch vốn từ Ban Quản lý các dự án 98 sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 

124/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022). 

* Kỳ họp Chuyên đề tháng 11/2022 

1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ số lượng dự án 

đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 168/TTr-

UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022). 

2. Dự thảo Nghị quyết về Quy định một số nội dung thực hiện và mức hỗ trợ 

từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một số nội dung, 

công việc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 07 tháng 

11 năm 2022). 

3. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nội dung 

hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, 

lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2021- 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 

8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 172/TTr-UBND 

ngày 07 tháng 11 năm 2022). 
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4. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế 

hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn 

cân đối ngân sách địa phương của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu 

Dự án tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022). 

5. Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum 

của dự án: Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên 

giới đất liền Việt Nam - Campuchia (Mật) (Tờ trình số 705/TTr-UBND ngày 08 

tháng 9 năm 2022). 

6. Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cho ý kiến về 

việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân 

sách Trung ương của dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến 

thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 09 

tháng 11 năm 2022). 

7. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 

169/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022). 

8. Dự thảo Nghị quyết chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 

30 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống 

Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 04 

tháng 11 năm 2022). 

9. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa 

nước Đăk Pokei (Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022). 

10. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư năm 

2022 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ 

trình số 176/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022). 

11. Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư 

nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 (Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 07 tháng 

11 năm 2022). 

12. Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường 

từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi (Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 

2022). 

13. Dự thảo Nghị quyết Danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử 

dụng đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (Tờ trình 

số 180/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022). 

14. Dự thảo Nghị quyết Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung) (Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 

năm 2022). 
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15. Dự thảo Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 

2022). 

IV.  Nội dung thẩm tra giữa 02 kỳ họp 

1. Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an tại các bản giáp biên 

(Mật) 

2. Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc cho ý kiến đối với nguồn vốn đầu tư dự án Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện Ia 

H’Drai (Nhà bia và các hạng mục phụ trợ). 

3. Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021. 

4. Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 16/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc cho ý kiến đối với phương án phân bổ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng 

không xác định được hoặc chưa xác định được đối tượng nhận còn tồn. 

5. Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký xe mô tô, xe 

gắn máy(kể cả xe máy điện) cho Công an cấp xã. 

6. Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc xin ý kiến đăng ký tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng khác 

phục vụ nhiệm vụ đặc thù của tỉnh theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP 

7.  Tờ trình số 485/TTr-UBND ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc xin chủ trương điều chỉnh kinh phí hỗ trợ xây dựng công trinh: Trụ sở làm 

việc Công an các bản giáp biên giới tỉnh Kon Tum 

8. Tờ trình 558/TTr-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh về 

việc cho chủ trương hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện các dự 

án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Kon Plông và huyện Đăk 

Hà 

9. Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc cho ý kiến ban hành Quyết định bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 

28/5/2019; Quyết định số  06/2020/QĐ-UBND ngày 13/2/2020 và Quyết định số 

42/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 
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10. Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 30/8/2022của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc điều chỉnh danh mục kế hoạch vốn các công trình thuộc nguồn vốn Trung 

ương bổ sung có mục tiêu cho công tác quản lý bảo trì đường bộ năm 2022 

11. Tờ trình số139/TTr-UBND ngày 12/9/2022của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc xin ý kiến về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

12. Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 16/9/2022 của Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh 

về việc cho ý  kiến đối  với  nguồn vốn đối ứng (vốn sự nghiệp) ngân sách địa 

phương thực  hiện các Chương trình mục tiêu quốc  gia năm 2022 

13. Báo cáo  số 311/BC-UBND ngày 25/10/20200 của UBND tỉnh về quyết 

toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 

--- 
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