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1 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa 

phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 

2022 

 

 

Đại biểu có ý kiến: Dự toán thu ngân sách năm 2022 có đề ra 

tăng khá cao, do đó cần có nhiều giải pháp, trong đó ĐB đề nghị 

1 số giải pháp: Vận động các nhà đầu tư cần sử dụng lao động tại 

chỗ, hàng hóa dịch vụ tại chỗ như xăng dầu, do hiện nay các chủ 

đầu tư vẫn sử dụng nhiều hàng hóa ở các tỉnh khác, như vậy sẽ 

đóng góp vào ngân sách tỉnh khác. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo bổ sung giải pháp tăng 

cường tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà đầu 

tư quan tâm sử dụng lao động tại chỗ, hàng hóa dịch vụ 

tại chỗ (trong đó có mặt hàng xăng dầu) nhằm đóng góp 

nguồn thu vào ngân sách tỉnh. 

2 
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2022  
 

 

Đại biểu có ý kiến: Về nguyên nhân không đạt tốc độ tăng 

trưởng kinh tế theo kế hoạch, có ý kiến cho rằng ngoài các 

nguyên nhân đã xác định trong báo cáo, còn do các chương trình, 

chính sách hỗ trợ của Trung ương bị gián đoạn (như xây dựng 

nông thôn mới, giảm nghèo…), dự án bò sữa không đạt tiến độ 

như dự kiến, lượng khách du lịch đến tỉnh bị ảnh hưởng do dịch 

bệnh… 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh rà soát, bổ sung các nguyên nhân cho 

phù hợp. 

 

Đại biểu có ý kiến: Đối với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đại 

biểu đồng tình nhưng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xác định rõ 

nguồn lực tương ứng, hết sức khả thi, phân công trách nhiệm cụ 

thể để tổ chức thực hiện, nhất là nguồn lực để: Xây dựng nông 

thôn mới, trồng rừng, giảm nghèo, giải quyết việc làm (trong điều 

kiện dân số tăng nhanh và lao động từ các tỉnh phía Nam về địa 

phương), tăng thu nhập bình quân đầu người, tiêu thụ dược liệu 

và trái cây… 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2022, UBND tỉnh sẽ ban 

hành chương trình hành động để triển khai thực hiện, 

trong đó, sẽ phân công cụ thể và gắn trách nhiệm người 

đứng đầu của đơn vị, địa phương trong việc hoàn thành 

các chỉ tiêu. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn triển khai xây dựng các chương trình, 

kế hoạch làm cơ sở huy động và lồng ghép các nguồn lực 

(trong và ngoài ngân sách) để hỗ trợ các địa phương xây 
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dựng nông thôn mới, trồng rừng, giảm nghèo, giải quyết 

việc làm góp phần làm tăng thu nhập của người dân. Bên 

cạnh đó, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh các giải pháp tăng cường 

chuỗi liên kết nhằm hỗ trợ người dân tiêu thụ các mặt 

hàng nông sản cho người dân, đồng thời, tăng cường kêu 

gọi thu hút đầu tư các nhà máy chế biến dược liệu, nhà 

máy chế biến nông sản,… 

 

Đại biểu có ý kiến: Chỉ tiêu đào tạo nghề chưa đạt, tỷ lệ học sinh 

sau tốt nghiệp đi đào tạo nghề đạt thấp, theo báo cáo giải trình 

của UBND tỉnh là do dịch Covid là chưa sát, ngoài nguyên nhân 

này  do công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

chưa đảm bảo, chỉ chú trọng đào tạo nghề nông thôn, việc Sở LĐ 

đánh giá đào tạo nghề trên 5000 lao động là chưa đảm bảo, cần 

bóc tách số lao động được đào tạo tại tỉnh và đào tạo ngoài tỉnh, 

chất lượng lao động. Vậy, thực chất công tác đào tạo nghề là như 

thế nào, nếu ko vực dậy các trường thì có khả năng chỉ tiêu đào 

tạo lao động năm 2022 sẽ không đạt, giải pháp nào, nếu ko sẽ gây 

lãng phí hạ tầng, con người. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Trong năm 2021, toàn 

tỉnh đã đào tạo nghề các cấp trình độ cho 6.066 

người/6.250 người đạt 97,1%, cụ thể: 

- Trình độ cao đẳng (trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum đào tạo): Thực hiện duy trì đào tạo cho 102 sinh 

viên (trong đó: Nữ: 7, nam 93, DTTS: 79, thanh niên: 

102); Tuyển sinh mới 204 sinh viên (Trong đó: Nữ: 148; 

DTTS: 167; thanh niên: 204); Tốt nghiệp: 30 sinh viên 

(Trong đó: Nữ 14 sinh viên; nam 16 sinh viên, DTTS: 28 

sinh viên, thanh niên: 30 sinh viên) 

- Trình độ trung cấp (trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum đào tạo):  Duy trì đào tạo 241 học sinh (Nữ 74, 

DTTS: 166, thanh niên: 241); Tuyển mới 297 học sinh 

các ngành Công nghệ ô tô: 55; Công nghệ ô tô B 

(VLVH): 28; May thời trang: 70; Điện công nghiệp:17; 

Vận hành điện trong nhà máy thủy điện: 34; Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện tử: 23; Chăn nuôi - Thú y: 31; Hàn: 

39; Tốt nghiệp 45 học sinh (Nữ 24, DTTS: 29, thanh 

niên: 45). 

- Trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng: Đào tạo theo nhu cầu cho 

cho 3.732 người; cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho 2.469 

người (trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; Trung 

tâm GDNN KoRuCo và Trung tâm GDNN Kỹ thuật vận 

tải đào tạo nghề lái xe); Đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn: đã tuyển sinh và mở lớp đào tạo với 2.678/3.300 
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người, đạt 81,4% so kế hoạch (hiện nay một số lớp vẫn 

đang tiếp tục đào tạo). 

Như vậy, việc đánh giá đào tạo nghề trên 5000 lao động 

là đúng thực tế. Qua rà soát, hiện nay hệ thống mạng lưới 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện tham gia hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp; cơ sở vật chất được tăng 

cường, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp cơ bản đã được chuẩn hóa về 

chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng điều kiện quy định về 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Công tác tuyển sinh đào 

tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo 

quy định1; công tác giáo dục nghề nghiệp triển khai kịp 

thời, đảm bảo nội dung để các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp nắm bắt thực hiện đúng tiến độ; Xây dựng, chỉnh 

sửa chương trình, giáo trình, tiếp cận kịp thời kiến thức 

khoa học kỹ thuật mới và nhu cầu sử dụng lao động sau 

đào tạo; bước đầu đã có một số đơn vị triển công tác gắn 

kết giữa đào tạo nghề nghiệp với các tổ chức, doanh 

nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tạo việc 

làm cho người lao động sau học nghề. Tuy nhiên, công 

tác tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp vẫn chưa có 

chuyển biến tích cực, chưa thu hút học sinh đăng ký. 

Giải pháp trong thời gian tới: Tập trung chỉ đạo nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp; triển khai thưc̣ hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ 

chế, chính sách, giải pháp tuyển sinh, đào tạo trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19, nâng cao hiệu quả công tác 

tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp. Đẩy mạnh công 

tác xã hội hóa, huy động và đa dạng hóa các nguồn lực 

                                           
1 tại Thông tư số 05/2021/BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình đọ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Văn bản hợp nhất số 5830/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; Văn bản hợp nhất số 5828/VBHN-

BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên; Thông  tư  số  27/2017/TT-BLĐTBXH  ngày  21/9/2017  của  Bộ trưởng 

Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp 
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đầu tư cho đào tạo nghề. Gắn đào tạo nghề với sử dụng 

lao động theo yêu cầu thực tiễn sản xuất - kinh doanh, 

đẩy mạnh việc đào tạo theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng, 

gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, với thị trường 

lao động; Phát huy vai trò của các doanh nghiệp, đơn vị 

sử dụng lao động, người sử dụng lao động, Hiệp hội 

doanh nghiệp trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp. Chú trọng phát triển tinh thần khởi 

nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời làm tốt 

công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học 

sinh nhằm nâng tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp đi đào tạo 

nghề. 

 

Đại biểu có ý kiến: Chỉ tiêu về lượng khách du lịch năm 2022 

cao (900 ngàn lượt khách du lịch đến tỉnh), giải pháp nào để thực 

hiện đạt chỉ tiêu.  

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Theo Chương trình hành 

động Đảng bộ tỉnh khóa XVI2, phấn đấu đến năm 2025, 

lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 2,5 triệu lượt; căn cứ 

tình hình diễn biến của dịch bệnh, thực tiễn của địa 

phương để đề ra chỉ tiêu: 900 ngàn lượt khách du lịch đến 

tỉnh. 

* Các giải pháp để phục hồi hoạt động du lịch: 

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp 

hỗ trợ doanh nghiệp theo các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp. 

2. Triển khai hiẹu quả Kế hoạch số: 4001/KH-UBND 

ngày 08/11/2021 về triển khai các chính sách kích cầu, 

phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

theo tình hình dịch COVID-193; cụ thể:  

                                           
2 Chương trình số 03-CTr/TU ngày 12/11/2020. 
3 (i) Giai đoạn 1 đến cuối quý II/2022: Tập trung tạo điều kiện khôi phục hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, lữ hành, lưu trú, các điểm tham quan, vui chơi giải trí… tùy vào diễn biến 

của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; trong đó phối hợp tập trung triển khai công tác đảm bảo phòng chống dịch tại các cơ sở du lịch, toàn bộ lực lượng lao động ngành du lịch được tiêm 

đủ 02 mũi vacxin phòng chống COVID-19. Xác định thị trường nội địa là đòn bẩy để phục hồi du lịch tỉnh sau đại dịch COVID19; đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa từ năm 2022 trở đi, đặc 

biệt là hai thị trường gửi khách lớn nhất truyền thống là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên. 
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3. Tăng cường tổ chức các tour du lịch kích thích, phục 

hồi thị trường theo hình thức khép kín, đi về trong ngày; 

các điểm đến tham quan thuộc địa bàn đã kiểm soát được 

dịch bệnh; tổ chức các sự kiện kích cầu du lịch; các sự 

kiện văn hóa, thể thao có quy mô lớn để thu hút khách du 

lịch khi dịch bệnh được kiểm soát; tăng cường công tác 

đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch nhằm nâng 

cao chất lượng phục vụ khách du lịch. 

4. Với mục tiêu xác định phát triển du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, gắn mục tiêu tăng 

trưởng và phát triển bền vững, tạo sinh kế cho người dân 

cùng với việc tạo dấu ấn riêng của du lịch Kon Tum.  

5. Tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch mới trên cơ 

sở khai thác thế mạnh về tài nguyên du lịch của tỉnh như 

du lịch sinh thái; du lịch văn hóa lịch sử, tôn giáo; du lịch 

cộng đồng; du lịch thể thao mạo hiểm, khám phá thiên 

nhiên4.  

6. Đẩy mạnh công tác ứng dụng Công nghệ Thông tin 

trong lĩnh vực du lịch; đẩy nhanh thực hiện quá trình 

chuyển đổi số trong ngành du lịch; số hóa các thông tin, 

tài liệu về điểm đến, tập trung chỉ đạo cơ sở kinh doanh 

lưu trú, lữ hành, các khu, điểm du lịch chỉnh trang cơ sở 

vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục vụ du khách. 

7. Tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch và 

chiến dịch truyền thông, xúc tiến hình ảnh “Kon Tum - 

An toàn, thân thiện, mến khách” đối với các thị trường 

nội địa.  

8. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy 

                                                                                                                                                                                                           
(ii) Giai đoạn 2, từ Qúy III năm 2022 đến năm 2023: Tập trung đẩy mạnh khai thác thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế; phục hồi hoàn toàn hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường 

mới. 
4 Các dự án du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; Rừng Đặc dụng Đăk Uy; Đề án tổ chức khai thác bay dù lượn gắn với phát triển du lịch tại một số địa phương 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;... 
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hoạch; cơ chế chính sách; tiếp tục đầu tư và thu hút đầu 

tư các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch phục vụ 

phát triển du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du 

khách.  

9. Triển khai cụ thể, hiệu quả Nghị quyết về phát triển du 

lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 (sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết). 

 

Đại biểu có ý kiến: Cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư QL24 để phát 

triển du lịch Kon Plông. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị có 

liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm hoàn thành 

dự án. 

 

Đại biểu có ý kiến: Chỉ tiêu đàn gia súc chưa có đàn dê? cần 

đánh giá chất lượng đàn gia súc gia cầm; quan tâm việc xử lý 

dịch bệnh trên cây trồng. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

- Đối với đàn dê chưa đưa vào chỉ tiêu năm 2022: hiện 

nay trên địa bàn tỉnh có khảng 20.820 con, chiếm tỷ lệ 

thấp so với tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh trong đó 

Trại Dê Măng Đen, hiện nay đã nuôi khoảng 7.000 con 

chiếm gần 1/3 tổng đàn dê của tỉnh các hộ dân chăn nuôi 

nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh, việc phát triển đàn dê trên địa 

bàn tỉnh hiện nay rất hạn chế, do nhu cầu tiêu thụ đầu ra 

của sản phẩm và nhiều nguyên nhân khách quan khác. 

- Đánh giá chất lượng đàn gia súc gia cầm: Qua rà soát 

thống kê của ngành, hiện tại trên địa bàn tỉnh chất lượng 

đàn gia súc, trong đó đàn bò và đàn dê ngày càng được 

phát triển thông qua việc đầu tư phát triển nguồn giống có 

năng suất và chất lượng cao, như việc đầu tư phát triển 

chăn nuôi dê công nghệ cao tại Trại Dê Măng Đen, có 

khoảng 7.000 con Dê Boer và Dê Saanen chiếm gần 1/3 

tổng đàn dê của tỉnh; đàn bò hiện nay có trên 20.000 con 

chiếm tỷ lệ 24,09% tổng đàn bò thông qua phương án 

Thụ tinh nhân tạo và quá trình chọn lọc các giống bò có 

năng suất cao từ người chăn nuôi. 

- Về công tác phòng chống sâu bệnh hại trên cây trồng: 
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Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn thực hiện tốt công tác dự báo để 

làm cơ sở khuyến cáo, hướng dẫn các địa phương, người 

dân thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh. 

 

Đại biểu có ý kiến: Chỉ tiêu 97,06%... người đồng bào có đất ở, 

đất sản xuất như vậy có cao hay không, liệu có đạt chỉ tiêu, giải 

pháp. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Theo Nghị quyết số 01-

NQ/TU ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Tỉnh ủy Kon 

Tum, năm 2021 chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có 

đất ở đạt 98,5%; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất 

đạt 93%; tuy nhiên, theo dự kiến đến 31 tháng 12 năm 

2021 chỉ tiêu về đất đạt 96,08%; đất sản xuất đạt 

96,25%. Như vậy, chỉ tiêu về đất ở không đạt so với chỉ 

tiêu của Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra (chỉ đạt 97,54%/ kế 

hoạch). Nguyên nhân chính là do có một số hộ dân tộc 

thiểu số mới tách hộ ra ở riêng chưa có đất ở; dữ liệu về 

đất ở của một số địa phương chưa được cập nhật liên tục, 

kịp thời; việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi trong năm 2021 chưa triển khai thực 

hiện do Trung ương chỉ vừa mới phê duyệt (tại Quyết 

định số 1719/QĐ-QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ). 

Năm 2022, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi, cụ thể: Dự án 1: giải quyết tình trạng thiếu 

đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Dự án 2: Quy 

hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần 

thiết.  

Vì vậy, với chỉ tiêu 97,06% hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

có đất ở trong năm 2022 là không cao và sẽ thực hiện đạt 

chỉ tiêu đề ra. 

 Đại biểu có ý kiến: Cần đánh giá hiệu quả chi tiết việc dồn đổi UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 
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tích tụ đất đai biểu, đồng thời hiện nay thực hiện chỉ đạo của Thường 

trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các 

ngành và địa phương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 

về chủ trương dồn đổi, tích tụ ruộng đất nông nghiệp để 

xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông thôn 

ứng dụng công nghệ cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ; 

trên cơ sở đó xây dựng tham mưu Nghị quyết của Tỉnh 

ủy khóa XVI về dồn đổi, tích tụ đất đai trên địa bàn tỉnh 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

 

Đại biểu có ý kiến: Phần giải pháp cần giao Sở Nông nghiệp và 

phát phát triển nông thông hướng dẫn về NNCNC, có giải pháp 

cụ thể. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ bổ sung giải pháp để chỉ đạo trong 

thời gian tới. 

 

Đại biểu có ý kiến: Cần quan tâm đầu tư các khu vui chơi giải 

trí, công tác đào tạo kỹ năng cho trẻ em, nhất là ở các thôn, làng, 

vùng sâu, vùng xa. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ bổ sung giải pháp để chỉ đạo trong 

thời gian tới. 

 

Đại biểu có ý kiến: Cần quan tâm đầu tư cho các điểm trường 

thôn để tạo điều kiện cho các sinh hoạt và học tập. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ bổ sung giải pháp để chỉ đạo trong 

thời gian tới. 

 

Đại biểu có ý kiến: Cần có giải pháp đối với các xã đạt NTM, 

người DTTS không còn có những hỗ trợ, các cháu đi học không 

được ưu đãi, không có bữa ăn bán trú,… 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ bổ sung giải pháp để chỉ đạo trong 

thời gian tới. 

 

Đại biểu có ý kiến: Chỉ tiêu trồng 3.000 ha cây ăn quả cần có 

giải pháp đồng bộ thế nào để đạt được, cần huy động doanh 

nghiệp, người dân tích cực tham gia và chuyển đổi cơ cấu các 

loại cây trồng kém hiệu quả như là cây mì, cần lưu ý các loại 

giống chất lượng để triển khai, tránh trường hợp trồng xong cây 

không đạt năng suất, chất lượng. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Đại 

biểu, để đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh 

tập trung chỉ đạo các nội dung sau: 

Phát triển trồng mới cây ăn quả theo hướng trồng tập 

trung, trồng thuần, diện tích đủ lớn, tập trung vào một số 

loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều 

kiện sinh thái, lập địa, lợi thế của từng địa phương trong 

tỉnh; làm cơ sở để xây dựng chuỗi liên kết, truy xuất 

nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và cấp Mã số vùng 

trồng theo đúng quy định của Luật Trồng trọt năm 2018. 

Phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh phải dựa trên định 
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hướng phát triển chung của tỉnh là đến năm 2025, nâng 

diện tích phát triển cây ăn quả lên 10.000 ha và diện tích 

cây Mắc ca đạt 2.000 ha trên địa bàn toàn tỉnh theo tinh 

thần Nghị quyết số 06-NQ/ĐH, ngày 30 tháng 9 năm 

2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 

XVI, nhiệm kỳ 2020-2021. Tập trung phát triển mạnh tại 

các xã, thị trấn có lợi thế và tiềm năng phù hợp với từng 

loại cây ăn quả và Mắc ca. Rà soát các diện tích cây bời 

lời, sắn, lúa rẫy,...năng suất thấp, kém hiệu quả kinh tế; 

cao su hết chu kỳ kinh doanh để đưa vào kế hoạch thực 

hiện trồng mới cây ăn quả giai đoạn 2021-2025. 

Lựa chọn các loại cây ăn quả chủ lực phù hợp với điều 

kiện khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng; có tiềm năng và lợi thế 

của từng tiểu vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh. Không 

trồng dàn trải trên tất cả các loại cây ăn quả. Tập trung 

vào một số cây ăn quả chính như: Bơ; Sầu riêng; cây có 

múi (cam, chanh và bưởi); Chuối, cây chanh dây… Đối 

tượng thực hiện chủ yếu là các Doanh nghiệp, Hợp tác 

xã, Tổ hợp tác và các Hộ gia đình có tiềm lực về kinh tế, 

làm cơ sở để nhân ra diện rộng. 

Sử dụng các loại giống cây ăn quả mới có năng suất cao, 

chất lượng tốt; phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng 

hiện nay và có triển vọng để phục vụ xuất khẩu. Khuyến 

cáo người dân lựa chọn các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

cây giống cây ăn quả trên địa bàn có đủ điều kiện, uy tín, 

thương hiệu, đảm bảo chất lượng để cung ứng kịp thời 

cho nhân dân trồng mới năm 2022. 

Áp dụng quy trình trồng cây ăn quả xen canh trong vườn 

cà phê để tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích 

(sầu riêng, bơ, …) theo đúng Quyết định số 3702/QĐ-

BNN-TT, ngày 24/9/2018 của Bộ NN&PTNT ban hành 

Quy trình trồng xen cây hồ tiêu, cây bơ, cây sầu riêng 
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trong vườn cà phê vối. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp 

về phát triển cây ăn quả với Tập đoàn Lộc Trời, Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Chánh Thu, Công ty Cổ phần Charm 

Group và Công ty DOVECO Gia Lai trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai các giải pháp thu hút, kêu gọi các Tập đoàn, 

Công ty lớn có uy tín, thương hiệu đầu tư xây dựng các 

Nhà máy chế biến, tiêu thụ trái cây trên địa bàn tỉnh. 

Về nội dung chất lượng giống cây ăn quả, trong thời gian 

trước niên vụ trồng mới cây ăn quả 2022, Ủy ban nhân 

dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên 

quan tiến hành thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, buôn bán giống cây ăn quả không đảm bảo chất 

lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kiên quyết xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, sẽ hợp 

tác với các đơn vị có uy tín như Viện Di truyền nông 

nghiệp, Viện WASI,… để xây dựng các Vườn giống cây 

ăn quả đầu dòng, đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt, 

truy xuất nguồn gốc và cam kết chất lượng giống sau 

trồng. 

 

Đại biểu có ý kiến: Diện tích trồng Sâm Ngọc Linh muốn đạt thì 

cần có thêm cơ chế hỗ trợ cho người dân, cần có giải pháp hết 

sức chặt chẽ để thực hiện, cần lưu ý nguồn giống (hiện nay giá 

cây giống cao, nhân dân khó thực hiện). 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ bổ sung giải pháp để chỉ đạo trong 

thời gian tới. 

 

Đại biểu có ý kiến: Cần tính toán đối với việc liên kết, khoán 

vườn cây cao su để tránh tình trạng người dân tranh chấp trong 

quá trình tái canh cây cao su (Cao su hết chu kỳ khai thác). Đề 

nghị UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn cao su để có giải pháp 

trong thời gian tới. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành liên quan tham 

mưu làm việc với Tập đoàn cao su để có giải pháp trong 

thời gian tới. 

 

 
Đại biểu có ý kiến: Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch nông thôn đạt 

90% có đúng thực tế không?  cơ sở nào đánh giá chỉ tiêu này? 
UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

- Công tác cập nhật số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá 
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Theo báo cáo về công tác môi trường thì độ pH trong nước sạch 

vẫn còn nhiều như vậy liệu việc đánh giá chỉ số nước sạch, việc 

xả nước thải sinh hoạt liệu có ảnh hưởng đến nước sạch hay 

không? đề nghị làm rõ về tiêu chí đánh giá và số liệu đánh giá chỉ 

tiêu này. 

nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến cuối năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố thực hiện ; theo đó tỷ lệ người dân 

nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90% 

(đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

105/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 02 năm 2021). 

- Cơ sở đánh giá chỉ tiêu tỷ lệ người dân nông thôn sử 

dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: Theo tài liệu hướng dẫn 

triển khai thực hiện công tác theo dõi - đánh giá nước 

sạch nông thôn kèm theo Quyết định số 4826/QĐ-BNN-

TCTL ngày 07/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.  

Nguồn nước hợp vệ sinh là nước được sử dụng trực tiếp 

hoặc sau lọc thỏa mãn các yêu cầu chất lượng: không 

màu, không mùi, không vị lạ có thể dùng để ăn uống sau 

khi đun sôi; được đánh giá bằng cảm tính kết hợp 

quan sát: 

- Đối với giếng đào, giếng khoan đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật xây dựng, khoảng cách từ nguồn gây ô nhiễm (nhà 

tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác - ít 

nhất cách 10 m) 

- Đối với nước sông, suối, mạch lộ: Không bị ô nhiễm 

bởi các chất thải của người, động vật, hóa chất, thuốc bảo 

vệ thực vật hoặc chất thải công nghiệp, làng nghề... 

- Nước sạch phải được lấy mẫu xét nghiệm đáp ứng các 

chỉ tiêu theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

QCVN 01-1:2018/BYT đối với nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt do Bộ Y tế ban hành; quy định mức 

giới hạn các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng 

giới hạn cho phép (đối với độ PH: trong khoảng từ 6,0 

đến 8,5). 
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- Việc xả nước thải sinh hoạt nếu được thu gom, xử lý 

theo đúng quy trình sẽ hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường 

và nguồn nước. 

 

Đại biểu có ý kiến: Về chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp (310 ND) 

đề nghị làm rõ cơ sở đề xuất chỉ tiêu này? 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Chỉ tiêu thành lập mới 

doanh nghiệp được cơ quan đăng ký kinh doanh dự báo 

và xây dựng dựa trên kết quả thực hiện năm 2021 (ước 

thực hiện năm 2021 thành lập mới 300 doanh nghiệp) và 

mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 

2021-2025. Do đó, việc xây dựng chỉ tiêu thành lập mới 

310 doanh nghiệp là có cơ sở và phù hợp. 

 

Đại biểu có ý kiến: Chỉ tiêu về diện tích cây ăn quả, Sâm Ngọc 

Linh, dược liệu cần làm rõ thêm và đề nghị cho biết khi nào có 

nhà máy chế biến dược liệu theo Nghị quyết về dược liệu của 

Ban Thường vụ mới ban hành tháng 11/2021. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 30/9/2020 của 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025: Phấn 

đấu phát triển vùng dược liệu tỉnh Kon Tum thành vùng 

dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản 

xuất dược liệu lớn của cả nước vào năm 2025, với diện 

tích Sâm Ngọc linh khoảng 4.500 ha; các cây dược liệu 

khác khoảng 10.000 ha tức là phát triển mỗi năm ít nhất 

là 2.000 ha cây dược liệu khác và 900 ha Sâm Ngọc 

Linh. Vì vậy mỗi địa phương phải có trách nhiệm chỉ đạo 

thực hiện bằng được chỉ tiêu của Nghị quyết số 06-

NQ/ĐH ngày 30/9/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa ra. Năm 2021, trồng 

mới Sâm Ngọc Linh chỉ đạt 333,5 ha và trồng mới dược 

liệu khác chỉ đạt 1.306 ha, như vậy năm 2022 giao chỉ 

tiêu 500 ha Sâm Ngọc Linh và 2000 ha dược liệu khác là 

không cao so với mục tiệu NQ Đại hội đã đề ra. 

- Đối với chỉ tiêu cây ăn quả: Phát triển cây ăn quả trên 

địa bàn tỉnh phải dựa trên định hướng phát triển chung 

của tỉnh là đến năm 2025, nâng diện tích phát triển cây ăn 

quả lên 10.000 ha và diện tích cây Mắc ca đạt 2.000 ha 

trên địa bàn toàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 06-
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NQ/ĐH, ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-

2021. Tập trung phát triển mở rộng diện tích cây ăn quả 

và cây Mắc ca chủ yếu trong 03 năm đầu thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, từ năm 2021 đến năm 

2023. Tập trung phát triển mạnh tại các xã, thị trấn có lợi 

thế và tiềm năng phù hợp với từng loại cây ăn quả và 

Mắc ca. Rà soát các diện tích cây bời lời, sắn, lúa 

rẫy,...năng suất thấp, kém hiệu quả kinh tế; cao su hết 

chu kỳ kinh doanh để đưa vào kế hoạch thực hiện trồng 

mới cây ăn quả giai đoạn 2021-2025. 

- Về chế biến, tiêu thụ sản phẩm dược liệu: Hiện tại 

trên địa bàn tỉnh có 11 loại dược liệu được chú trọng đầu 

tư, phát triển đã có sản phẩm thu hoạch dưới dạng dược 

liệu thô (Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Đương quy, Nghệ 

vàng, Sa nhân tím, Lan kim tuyến, Ngũ vị tử), trong đó 

Sâm Ngọc linh và Đảng sâm là cây chủ lực phát triển với 

diện tích lớn. Đã hình thành được chuỗi liên kết từ trồng, 

thu hoạch, chế biến và phân phối dược liệu đối với Sâm 

Ngọc linh, Đảng sâm, Đương qui, Ngũ vị tử bước đầu 

các sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường trong 

nước. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã đầu tư dây 

chuyền chế biến dược liệu như: (1) Công ty Cổ phần Sâm 

Ngọc Linh Kon Tum trồng, khai thác và chế biến và phân 

phối các sản phẩm từ củ, lá Sâm Ngọc Linh cho ra các 

sản phẩm rượu sâm SK5, dịch chiết Sâm Ngọc linh SK5, 

trà túi lọc sâm SK5; Mật ong sâm SK4; thực phẩm bổ 

sung nước tăng lực SK5 Sói đêm; Nước giải khác dưỡng 

da NoLiKo.... (2) Công ty Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông - 

Kon Tum khai thác, chế biến  Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm 

ra các sản phẩm Trà Sâm ngọc linh hòa tan, Collagen 

sâm ngọc linh, Viên nang mềm sinh lý Sâm ngọc linh, 
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Rượu sâm ngọc linh, Cà phê sâm ngọc linh, Mật ong sâm 

ngọc linh, 7 Dầu gió Tinh nhân sâm; (3) Công ty Thái 

Hòa liên kết, thu mua các sản phẩm cây Đảng sâm, 

Đương quy, Ngũ vị tử chế biến các loại sản phẩm rượu 

sâm, trà hòa tan và một số thuốc đông y phục vụ khám 

chữa bệnh; (4) Công ty CP nước  giải  khát  sâm dây 

Ngọc linh xây dựng nhà máy nước giải khát, Trà túi lọc 

sâm dây Ngọc linh tại thôn Đăk Nớ xã Đăk Pék.  

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lựa chọn các nhà đầu 

tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm, các dự án nông 

nghiệp áp dụng công nghệ cao, dự án trồng, chế biến 

dược liệu thân thiện với môi trường, đảm bảo các dự án 

phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao và đầu tư, phát triển dược liệu trên địa bàn 

tỉnh. Tính đến tháng 6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp 

thuận chủ trương đầu tư cho 24 dự án phát triển dược liệu 

với tổng vốn đăng ký đạt 13.213 tỷ đồng. Đến nay đã có 

một số dự án lớn đi vào triển khai hoạt động đóng góp 

tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc kết 

nối các doanh nghiệp lớn như Công ty cổ phần Dược 

phẩm Traphaco, Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà, 

Công ty Dược liệu Trung Ương 3, các Công ty cổ phần 

Dược phẩm Tuệ Linh, Phúc Vinh, Phúc Hưng, Tâm 

Bình… đang được Ủy ban nhân dân tỉnh liên tục trao đổi, 

giới thiệu để doanh nghiệp tới khảo sát. 

- Về chế biến, tiêu thụ cây ăn quả: Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký biên bản ghi 

nhớ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ cây ăn trái  

với 02 Công ty: Công ty CP tập đoàn XNK trái cây 

Chánh thu và Công ty CP Charm Group. Trong thời gian 

tới sẽ tiếp tục chỉ đạo làm việc với các nhà đầu tư để xúc 

tiến đầu tư nhà máy chế biến trái cây. 
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Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, trong thời gian tới, tỉnh 

sẽ kết nối và tổ chức làm việc với các doanh nghiệp sản 

xuất thuốc lớn trong nước để xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm 

dược liệu của tỉnh để dần dần hình thành vùng sản xuất 

nguyên liệu làm thuốc cung ứng ra thị trường. 

 

Đại biểu có ý kiến: Tỷ lệ BHYT không ổn định vì các xã đạt 

NTM thì tỷ lệ được hỗ trợ giảm. Đề nghị có cơ chế hỗ trợ để đạt 

chỉ tiêu vì hiện nay người dân còn rất khó khăn. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành liên quan tham 

mưu UBND tỉnh trong thời gian tới. 

 
Đại biểu có ý kiến: Cần quan tâm công tác quản lý, khai thác 

khoáng sản, tránh lãng phí tài nguyên. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo trong thời gian tới. 

 

Đại biểu có ý kiến: UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo cơ chế phối 

hợp theo dõi dữ liệu đất đai từ cơ quan cấp tỉnh đến cấp huyện để 

theo dõi, tra cứu được nhanh chóng, đồng bộ, do hiện nay Văn 

phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh không liên thông với cấp huyện, 

Sở TNMT cần rà soát, có giải pháp để thực hiện công tác cấp 

Giấy CNQD đất cho người dân được nhanh hơn, thuận lợi hơn. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Về cơ chế phối hợp 

thông tin trong việc thực hiện các thủ tục về đất đai liên 

quan đến cơ sở dữ liệu đất đai thì Tại Mục 3, Điều 14, 

khoản 1 và 2 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 

19/5/2017 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Văn phòng Đăng ký đất 

đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài 

chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên 

quan có quy định như sau: “Cơ sở dữ liệu đất đai được 

xây dựng theo mô hình tập trung. Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, giao cho 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh chịu 

quản lý, vận hành và cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất 

đai. Phòng Tài nguyên và môi trường, cán bộ địa chính 

xã truy cập vào cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh để khai thác 

thông tin phục vụ yêu cầu quản lý đất ở địa phương”.  

Tiếp thu ý kiến phản ảnh nêu trên của Đại biểu, UBND 

tỉnh sẽ giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà 

soát làm rõ nội dung trên để có hướng khắc phục và thực 

hiện theo đúng quy chế phối hợp. 

 Đại biểu có ý kiến: Về phát triển cây dược liệu, cây ăn quả, đề UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tại phiên họp thường kỳ 
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xuất cần có đề án hoặc kế hoạch để triển khai trên các vùng 

không trọng điểm, cụ thể loại cây trồng phù hợp, đầu ra sản 

phẩm, có giải pháp để tránh trà trộn hàng giả, hàng kém chất 

lượng. 

tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, xây dựng Kế 

hoạch để tham mưu các giải pháp tổng thể phát triển có 

hiệu quả cây dược liệu, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh trong 

thời gian tới. 

 

Đại biểu có ý kiến: Cần thông tin thêm về các sản phẩm OCOP 

trên địa bàn tỉnh để nhiều người được biết; 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, để nhiều người được biết đến sản phẩm OCOP, 

trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các 

ngành, các cấp chính quyền tăng cường các giải pháp hỗ 

trợ về xúc tiến thương mại, trong đó tập trung vào các nội 

dung như: Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá giới thiệu, 

kết nối giao thương sản phẩm OCOP trong phạm vi toàn 

quốc. Xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản 

phẩm OCOP của tỉnh; Hỗ trợ các chủ thể tham gia ứng 

dụng thương mại điện tử, internet để giới thiệu và quảng 

bá sản phẩm. Hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các gian hàng 

sản phẩm OCOP trên sàn giao dịch thương mại điện tử; 

hỗ trợ các chủ thể xây dựng website xúc tiến thương mại 

sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh; Tổ chức 

các hoạt đông xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản 

phẩm OCOP của tỉnh vào các điểm bán lẻ, chuỗi siêu thị 

trong và ngoài tỉnh. 

 

Đại biểu có ý kiến: Số liệu Hợp tác xã đề ra là giảm như vậy có 

hợp lý không? 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Chỉ tiêu số lượng HTX 

thành lập mới năm 2022 dự kiến là 30 HTX là hợp lý 

(thấp hơn 01 HTX so với năm 2021). Nguyên nhân chính 

là do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã 

khiến các HTX phải thu hẹp quy mô hoạt động kinh 

doanh, cắt giảm số lượng lao động, số lượng HTX phải 

giải thể trong năm 2021 tăng so với kế hoạch (năm 2021 

có 06 HTX giải thể, tăng 04 HTX so với kế hoạch). Do 

đó, việc xây dựng kế hoạch 2022 dựa trên kết quả thực 
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hiện năm 2021; định hướng Chiến lược phát triển kinh tế 

tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030 của Thủ tướng 

Chính phủ tại Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12 tháng 

03 năm 2021 và mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh 

trong giai đoạn 2021-2025. 

 

Đại biểu có ý kiến: Cần có cơ chế xử lý xe độ chế cho phù hợp 

với điều kiện thực tế của người dân địa phương; nghiêm cấm việc 

lưu tham gia giao thông, ận chuyển lâm sản trái pháp luật. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm trong thời gian 

tới. 

 
Đại biểu có ý kiến: Cần đưa môn bơi lội vào chương trình học để 

tránh tình trạng đuối nước trẻ em. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo trong thời gian tới cho phù 

hợp. 

 

Đại biểu có ý kiến: Đối với các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chưa đạt, 

cần tính toán lại các chỉ tiêu trong điều kiện tình hình dịch bệnh 

để đề ra những chỉ tiêu kinh tế-xã hội  sát hợp trong năm 2022, 

đồng thời huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân để đạt được 

các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Đại 

biểu, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, 

các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp các triển khai 

thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra 

 

Đại biểu có ý kiến: GDP ước đạt 6,47%, cần phân tích nguyên 

nhân cụ thể và có giải pháp thích hợp trong việc thực hiện chỉ 

tiêu trong năm 2022. Đồng thời tỉnh phải nhanh chóng có những 

giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về quy định 

tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt , kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19” trong tình hình hình mới, đảm bảo vừa thu hút đầu tư, 

phát triển kinh tế vừa thực hiện an toàn trong phòng chống dịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 3819/KH-UBND ngày 23 tháng 10 

năm 2021 về triển khai thực hiện Quy định tạm thời 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp 

phần chung vào thành quả phòng, chống dịch COVsID-

19 cũng như phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian. 

Ngày 02 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh 

tiếp tục ban hành Kế hoạch số 4274/KH-UBND triển 

khai Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ đáp ứng 

với các cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum thay thế Kế hoạch số 3819/KH-UBND, đề nghị các 

địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các 

biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 



18 

 

STT Ý KIẾN THẨM THẢO LUẬN TỔ Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND TỈNH 

quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của 

Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó tập trung 

một số nhiệm vụ, giải pháp như: Phân loại đánh giá, xác 

định cấp độ dịch; áp dụng các biện pháp theo cấp độ dịch 

(Quy định nguyên tắc chung để áp dụng cho tất cả các 

biện pháp hành chính ở tất cả các cấp độ dịch; Các biện 

pháp hành chính áp dụng cụ thể theo từng cấp độ dịch) 

và chỉ đạo các ngành, địa phương căn cứ hướng dẫn để 

triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế của 

từng cấp độ dịch. 

 

Đại biểu có ý kiến: Trong báo cáo kinh tế-xã hội 9 tháng trình 

Tỉnh ủy chưa có diện tích trồng mới sâm Ngọc Linh, tuy nhiên 

đến thời điểm báo cáo trình kỳ họp HĐND thì diện tích trồng mới 

lên 250/500 ha kế hoạch. Đại biểu cho rằng số liệu này chưa tin 

cậy, cần giải trình làm rõ 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Theo Quy trình kỹ thuật 

trồng Sâm Ngọc Linh, thời vụ bắt đầu trồng từ tháng 8 

đến tháng 11, nhưng thực tế người dân và doanh nghiệp 

có thể trồng đến tháng 12 hàng năm. Tại Báo cáo kinh tế 

xã hội 9 tháng năm 2021 ngành Nông nghiệp chưa cập 

nhật được số liệu trồng mới của doanh nghiệp và người 

dân, dẫn đến thời điểm báo cáo chưa có số liệu diện tích 

trồng mới. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này, giao cho cơ quan 

chuyên môn (Chi cục Kiểm lâm) và trực tiếp làm việc với 

các doanh nghiệp có trồng Sâm Ngọc Linh; phòng Nông 

nghiệp các huyện mới thống kê được tới thời điểm trồng 

mới 333,5 ha ha Sâm Ngọc Linh. Số liệu này là trung 

thực, khách quan, cụ thể:  Công ty cổ phần Sâm Ngọc 

Linh Kon Tum: 200 ha (02 triệu cây); Công ty cổ phần 

Vingin: 100 ha (01 triệu cây); Công ty TNHH MTV lâm 

nghiệp Đăk Tô: 8,2 ha ( tương đương 82.000 cây); Người 

dân trên địa bàn huyện Đăk Glei: 15,9 ha;  Người dân 

trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông: 9,4 ha. 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, trong thời gian tới, Ủy ban 

nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, các huyện thành phố kịp thời kiểm tra, rà soát 
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các số liệu về phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh. 

 

Đại biểu có ý kiến: Công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản 

chậm qua nhiều năm đều có nêu khuyết điểm này, Tỉnh ủy cũng 

đã có văn bản chỉ đạo kiểm điểm  trách nhiệm việc chậm trễ nội 

dung trên. Cần làm rõ trách nhiệm tổ chức cá nhân và có giải 

pháp căn cơ hơn, khắc phục triệt để trong thời gian tới 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Thực hiện ý kiến của 

Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm 

điểm, làm rõ trách nhiệm đối với chủ đầu tư và các tập 

thể, cá nhân có liên quan đến 13 dự án không có khả 

năng giải ngân hết trong năm 2021, phải điều chuyển kế 

hoạch vốn cho dự án khác  

Để khắc phục triệt để trong thời gian tới, Ủy ban nhân 

dân tỉnh sẽ chỉ đạo một số giải pháp căn cơ cụ thể như: 

đối với dự án chậm giải ngân kiên quyết cắt giảm kế 

hoạch vốn; Điều chuyển chủ đầu tư; rà soát công khai các 

nhà thầu năng lực không đảm bảo trong quá trình thực 

hiện dự án; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật (nếu 

đến mức xử lý kỷ luật) đối với các chủ đầu tư giải ngân 

chậm, để mất kế hoạch vốn được giao. 

 

Đại biểu có ý kiến: Tăng cường vai trò trách nhiệm của cán bộ 

công chức, nhất là cán bộ cấp cơ sở trong quản lý tài nguyên 

khoáng sản trên dịa bàn. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo trong thời gian tới cho phù 

hợp. 

 

Đại biểu có ý kiến: Hiệu quả kinh tế hợp tác xã thời gian qua 

chưa cao, cần tăng cường hướng dẫn và hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa, 

nhất là công tác tập huấn 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tăng cường hướng dẫn và hỗ 

trợ mạnh mẽ hơn nữa, nhất là công tác tập huấn 

 

Đại biểu có ý kiến: Hiện nay đã bàn giao đất nông lâm nghiệp 

của các nông trường lam trường về địa phương quản lý, tuy nhiên 

chi mới thực hiện bàn giao về mặt hành chính, cần đẩy nhanh tiến 

độ bàn giao trên thực địa để các địa phương sớm triển khai kế 

hoạch thực hiện các dự án thu hút đầu tư. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Theo quy định của Luật 

Đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NÐ-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; Nghị định 

số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định Quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai và thành phần hồ sơ trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất của các 
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công ty, doanh nghiệp và giao về cho Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quản lý theo quy định thì hồ sơ trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh đều phải kèm bản đồ hoặc sơ đồ trích lục 

thửa đất thu hồi bàn giao về cho địa phương quản lý do 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập hoặc có xác nhận 

của Sở Tài nguyên và Môi trường và vị trí, diện tích đất 

thu hồi bàn giao về cho địa phương quản lý đã có sự 

kiểm tra, xác nhận của địa phương (đại diện Ủy ban 

nhân dân cấp huyện). Tại Quyết định thu hồi và giao đất 

về cho địa phương quản lý theo quy định, Ủy ban nhân 

dân tỉnh đều giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và 

Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và tổ chức bị thu hồi đất tổ chức bàn giao đất trên 

thực địa, thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính, giấy tờ đất 

đai có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện được 

giao đất có trách nhiệm quản lý, bố trí sử dụng theo 

đúng quy định pháp luật đối với diện tích đất được bàn 

giao. 

Tuy nhiên, thực tế trong thời gian qua, việc tổ chức bàn 

giao trên thực địa diện tích đất được Ủy ban nhân dân 

tỉnh thu hồi từ các công ty, doanh nghiệp bàn giao về 

cho địa phương quản lý không được thực hiện nghiêm 

túc, Ủy ban nhân dân các huyện cũng không báo cáo sự 

việc về Ủy ban nhân dân tỉnh để biết, chỉ đạo.  

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ 

đạo và yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

(trong đó có huyện Đăk Hà) rà soát, tổng hợp, báo cáo 

việc tiếp nhận và xây dựng Phương án sử dụng đất đối 

với diện tích đất mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết 

định thu hồi từ các công ty, doanh nghiệp, nông lâm 

trường và bàn giao đất về cho địa phương quản lý (tại 

Thông báo 3876/TB-VP ngày 19 tháng 11 năm 2021 và 
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Thông báo 3982/VP-VP ngày 26 tháng 11 năm 2021 của 

Văn phòng UBND tỉnh); giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các địa 

phương trong việc quản lý, bố trí sử dụng đối với diện 

tích đất mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định thu 

hồi từ các công ty, doanh nghiệp và bàn giao đất về cho 

địa phương quản lý. Cho đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh 

vẫn chưa nhận được đầy đủ báo cáo của địa phương về 

nội dung nêu trên. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị 

các địa phương khẩn trương thực hiện việc kiểm tra, rà 

soát, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả quản lý, 

bố trí sử dụng diện tích đất đã được bàn giao, những khó 

khăn vướng mắc (nếu có) để có hướng chỉ đạo tháo gỡ; 

đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 

đúng trách nhiệm chủ trì, tổ chức bàn giao đất trên thực 

địa các diện tích đất đã có quyết định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thu hồi đất từ các công ty, doanh nghiệp và 

bàn giao đất về cho địa phương quản lý. 

 

Đại biểu có ý kiến: Chỉ tiêu giảm nghèo xác định 2022 đạt ít 

nhất 4%, cần phải có những giải pháp cụ thể, quyết liệt mới có 

thể thực hiện được giảm nghèo theo chuẩn giai đoạn mới; đồng 

thời chính sách về bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số khi 

xã đạt chuẩn nông thôn mới sẽ bị cắt giảm, cần có giải pháp quan 

tâm tập huấn và hỗ trợ nhiều hơn để đẩy mạnh phát triển kinh tế 

hợp tác xã 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu và sẽ chỉ đạo 

các ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời tập 

trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (nông thôn 

mới; giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội; phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bàn dân tộc thiêu số và miền 

núi) 

 

Đại biểu có ý kiến: Việc thực hiện cuộc vận động “Thay đổi nếp 

nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số” cần phải huy động 

cả hệ thống chính trị các cấp, trong đó có vai trò của cấp ủy để 

triển khai hiệu quả phong trào trên 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Nội dung này đã được 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tại Kết luận số 08-

KL/TU ngày 24-02-2021, theo đó đã chỉ đạo đến các cấp 

ủy, chính quyền; mặt trận và các đoàn thể chính - trị xã 

hội. Hiện nay UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
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Việt Nam tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp triển khai 

Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025 (Chương trình số 

09/CTr-MTTQ-BTT ngày 27/4/2021) ; đồng thời UBND 

tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện Chương trình. 

 

Đại biểu có ý kiến: Chỉ tiêu tỷ lệ xã, phường, thị trấn mạnh về 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021 là 70%. 

Tuy nhiên hiện nay cấp xã đã có công an chính quy. Vì vậy cần 

xem xét tăng chỉ tiêu này cho phù hợp. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu tỷ 

lệ xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh tổ quốc cho phù hợp. 

 

Đại biểu có ý kiến: Vấn đề an toàn giao thông, buôn bán ma túy 

và sử dụng ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên vẫn đang là tình 

trạng quan tâm của dư luận. Cần có giải pháp quyết liệt hơn trong 

phòng chống tệ nạn trên 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo có giải pháp quyết liệt hơn 

trong thời gian tới. 

 

Đại biểu có ý kiến: Cần khắc phục cách làm việc tại TTHCC, 

chưa thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho người dân (việc bốc số 

theo thứ tự vẫn còn có trường hơp phải bốc số lại, gây bức xúc 

cho người dân, doanh nghiệp).  

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Phải khẳng định rằng, từ 

khi Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động 

và Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã 

được kiện toàn, tổ chức lại thì Chỉ số về cải cách thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum tăng cao (theo xếp 

hạng của Bộ Nội vụ, tỉnh Kon Tum năm 2019 đứng thứ 

21/63 tỉnh, thành phố; năm 2020 đứng thứ 19/63 tỉnh 

thành phố). 

Về nội dung đại biểu phản ánh “việc bốc số theo thứ tự 

vẫn còn có trường hơp phải bốc số lại, gây bức xúc cho 

người dân, doanh nghiệp”: Ngay từ khi đi vào hoạt động 

đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã sử dụng 

hệ thống bấm số tự động và giải quyết thủ tục hành chính 

theo số thứ tự đã cấp; phiếu số đã cấp có chỉ có giá trị 

trong ngày làm việc. Việc gọi số thứ tự được thực hiện 

bằng hệ thống máy tự động, không phải do Nhân viên 

tiếp nhận thủ tục thực hiện nhằm đảm bảo sự công 

bằng, khách quan và minh bạch. 
Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp tổ chức, cá nhân đến 
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giải quyết thủ tục hành chính, sau khi lấy số đã không trực 

tiếp đợi đến lượt giải quyết (đi ra ngoài, đi uống cà phê…) 

khi nhân viên thao tác hệ thống gọi số thì không có mặt tại 

địa điểm thực hiện, vì vậy nhân viên tiếp nhận hồ sơ phải 

thao tác hệ thống gọi số tiếp theo. Khi công dân quay trở 

lại Trung tâm thì đã qua lượt của mình và yêu cầu được 

giải quyết theo số thứ tự đã cấp và không được nhân viên 

tiếp nhận hồ sơ chấp nhận – đây là nguyên tắc để đảm bảo 

công bằng, bởi lẽ theo quy định nếu gọi số 3 lần công dân 

không có mặt thì sẽ đến lượt người tiếp theo nhằm đảm 

bảo sự công bằng, minh bạch trong tiếp nhận, trả kết quả 

thủ tục hành chính tại Trung tâm. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm phục 

vụ hành chính công tiếp tục nghiên cứu để có giải pháp 

đổi mới hơn nữa trong việc thực hiện giải quyết thủ tục 

hành chính, trước mắt, đầu năm 2022 Trung tâm Phục vụ 

hành chính công sẽ áp dụng hình thức đặt lịch hẹn giờ 

qua các kênh trực tuyến (Zalo, Cổng dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử tỉnh) - Công dân nếu đặt 

lịch hẹn giờ sẽ được ưu tiên thực hiện theo đúng giờ đã 

được hẹn từ đó không những tạo điều kiện thuận lợi cho 

cá nhân, tổ chức đến giao dịch thủ tục hành chính thuận 

tiện không phải mất thời gian chờ mà còn tránh tình trạng 

tụ tập đông người góp phần thực hiện công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

 

Đại biểu có ý kiến: Cần quan tâm các giải pháp: 

- Cần có chính sách hỗ trợ về vốn, kỹ thuật cho người dân trong 

việc trồng Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu. 

- Quan tâm chính sách về đất đai, đặc biệt là đất cao su liên kết, 

cần có chỉ đạo quyết liệt, phương án giải quyết dứt diểm đảm bảo 

quyền lợi cho người dân, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Đại 

biểu, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, 

các ngành lồng ghép các giải pháp trên trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 

các Đề án, chương trình có liên quan. 
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- Đối với vấn đề môi trường: mùi hôi trong các khu chăn nuôi cần 

có phương án đưa các nhà máy ra các khu không có dân để không 

ảnh hưởng đến người dân. 

- Đối với vấn đề an ninh trật tự cần đưa ra các giải pháp để giải 

quyết các vấn đề tín dụng đen, bảo kê... 

- Đối với các vấn đề về chỉnh trang đô thị, hạ tầng, trường học, 

thủy lợi cần đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. 

- Cần có các phương án hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao 

động, đặc biệt là nguồn lao động trở về từ các tỉnh phía Nam. 

- Đối với công tác quy hoạch cần rà soát, điều chỉnh tổng thể, có 

sự thống nhất, phối hợp từ tỉnh đến cơ sở. 

- Cần có các giải pháp để đảm bảo an ninh nông thôn, trong đó, 

có vấn đề về trộm cắp, tội phạm ngày càng manh động, gây bức 

xúc trong nhân dân.  

3 
Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề 

về trẻ em năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 
 

 

Đại biểu có ý kiến: Đề nghị làm rõ nguyên nhân vì sao số trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn năm 2021 tăng vọt so với năm 2020. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Nội dung này đã được 

UBND tỉnh giải trình tại Báo cáo số 396 /BC-UBND 

ngày 05/12/2021, cụ thể: 

- Tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn các 

năm chưa cập nhập số liệu trẻ em sống trong Trung tâm 

bảo trợ và công tác xã hội tỉnh. Năm 2021, ngoài số trẻ 

em sống ngoài cộng đồng, có cập nhập thêm 116 em 

đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ và công tác 

xã hội tỉnh. 

- Tổng số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn tăng so với năm 2020 (tăng khoảng 6.107 trẻ): 

Số trẻ em này là đối tượng trẻ em sống trong hộ nghèo, 

năm 2021 Sở Lao động- Thương  binh và Xã hội hướng 

dẫn đánh giá, rà soát hộ nghèo theo tiêu chí mới (chuẩn 

nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 

27/1/2021 của Chính phủ) do đó, số hộ nghèo theo tiêu 
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chí mới tăng dẫn đến tổng số trẻ em có nguy cơ rơi vào 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tăng. 

 

Đại biểu có ý kiến: Số liệu tình hình xâm hại trẻ em giữa các báo 

cáo chưa thống nhất. Cần thống nhất số liệu giữ các báo cáo và 

có giải pháp bảo vệ trẻ em tránh bị xâm hại tình dục. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát lại số liệu; 

tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 

tại Kế hoạch số 2026/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chương 

trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; 

Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận 

thức các cấp, các ngành và Nhân dân; tăng cường hơn 

nữa công tác phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

 

Đại biểu có ý kiến: Việc xử lý trẻ em vi phạm pháp luật theo báo 

cáo giải trình của UBND tỉnh là do ảnh hưởng công nghệ thông 

tin, điện tử và do gia đình chưa quan tâm là chưa sát, việc theo 

dõi số công tác này ngoài ngành Lao động còn có các ngành 

khác. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xác định thêm các  nguyên 

nhân có liên quan để có giải pháp hạn chế tình trạng trẻ 

em vi phạm pháp luật trong thời gian tới. 

4 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum là đô thị loại II 

 

 

Đại biểu có ý kiến: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ 

tầng thiết yếu, chính trang đô thị, đặc biệt là hệ thống thoát nước, 

vỉa hè, khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông… đồng thời 

cũng có ý kiến cần tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng 

nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án, 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND thành phố Kon Tums đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, chính 

trang đô thị, đặc biệt là hệ thống thoát nước, vỉa hè, khắc 

phục các điểm đen tai nạn giao thông…  

5 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Danh 

mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 và các dự án có nhu 

cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
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Đại biểu có ý kiến: Danh mục thu hồi đất, phụ lục 2 đối với diện 

tích đất trồng lúa của dự án thủy điện Nam Vao và Nam Vao 2 

cần cân nhắc vì có thể mất đất của dân, việc bồi thường có thể 

phát sinh kiến nghị.  

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ giao các sở, ngành có liên quan cùng 

UBND huyện Kon Plông kiểm tra, đánh giá lại việc 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích 

khác của dự án thủy điện Nam Vao và Nam Vao 2 để hạn 

chế thấp nhất việc phát sinh kiến nghị của người dân. 

Đồng thời, qua rà soát hồ sơ, UBND tỉnh xin bổ sung dự 

án công trình Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon 

Tum vào Danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ 

sung ở Phụ lục 1 phần dự án chuyển tiếp thực hiện năm 

2022) vì đến nay dự án này đã có đủ hồ sơ, Quyết định số 

632/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt dự án (diện tích đất sử dụng của 

dự án khoảng 14.064m2 tại phường Quyết Thắng, thành 

phố Kon Tum). Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khóa XII, kỳ họp thứ 2 xem xét 

6 Một số ý kiến khác  

 

Hiện nay, mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất 

vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tại Quyết 

định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 23-4-2018 của UBND tỉnh 

Kon Tum quá thấp, không còn phù hợp, đề nghị xem xét sửa đổi. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát mức hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 

12/2018/QĐ-UBND ngày 23-4-2018 của UBND tỉnh 

Kon Tum để xem xét sửa đổi. 
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