
Phụ lục 1 

TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH  

ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ UBND TỈNH TRÌNH HĐND TỈNH 

(Kèm theo Báo cáo số: 396/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)  

 

STT Ý KIẾN THẨM TRA CÁC BAN HĐND TỈNH Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND TỈNH 

I Ý KIẾN CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  

1 
Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 20221 
 

 

- Để tăng cường hiệu quả, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo một 

số nhiệm vụ sau:  

+ Thực hiện công khai các nội dung quy định tại Khoản 2 

Điều 5 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, 

nhất là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành 

vi lãng phí sau khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử 

lý. 

+ Tăng cường phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công theo 

quy định, tạo sự chủ động, linh hoạt, nâng cao trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương theo định hướng 

của Trung ương và Nghị quyết của HĐND tỉnh; rà soát, ban 

hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác 

chung, chuyên dùng, thiết bị chuyên dùng đúng quy định, 

phù hợp với điều kiện thực tế, hiệu quả, tiết kiệm. 

+ Tăng cường, nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra, 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về THTK, CLP đối với 

các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, 

tiền, tài sản công, tài nguyên thiên nhiên và các doanh 

nghiệp có vốn của Nhà nước. Kiên quyết xử lý theo đúng 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh, ngay sau kỳ họp này UBND tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo 

các sở ngành và UBND các huyện, Thanh phố triển khai thực hiện.  

                                           
1 Báo cáo số 64/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. 
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quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi 

phạm, gây lãng phí... 

+ Nghiên cứu, xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí dài hạn của tỉnh sau khi Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí cho giai đoạn mới. 

+ Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương chủ động xây dựng 

và thực hiện Chương trình, Kế hoạch THTK, CLP năm 2022 

đảm bảo theo quy định. 

+ Chỉ đạo rà soát, tổng hợp số liệu về việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2021, báo 

cáo đánh giá theo đề nghị của Đoàn giám sát Quốc hội. 

 

- Đề nghị báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung sau: 

+ Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2021, toàn tỉnh đã triển 

khai 113 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, tại Phụ lục 6 - 

Bảng tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường 

xuyên năm 2021, "mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra, 

thanh tra" được UBND tỉnh xác định chỉ đạt 1/3 so với các 

kế hoạch kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí. Đề nghị báo cáo làm rõ nguyên nhân mức độ thực hiện 

Kế hoạch đạt thấp, trong khi kết quả thực hiện nêu tại báo 

cáo đạt cao. 

- Báo cáo thêm việc khắc phục những tồn tại trong Báo cáo 

thẩm tra năm 2020 của Ban KT-NS. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Do sơ xuất trong quá trình tổng hợp, cập 

nhật bổ sung số liệu báo cáo đến 30/10/2021 theo Thông báo số 35/TB-

TTHĐND ngày 05/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh nên chưa cập 

nhật đánh giá bổ sung chấm điểm tiết kiệm chi thường xuyên đối với “Tiêu 

chí thành phần - Mức độ thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra”. UBND 

tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ trì bổ sung lại phụ lục này trước kỳ họp. 

Về nội dung báo cáo thêm việc khắc phục những tồn tại trong Báo cáo thẩm 

tra năm 2020 của Ban KT-NS, UBND tỉnh có báo cáo riêng về kết quả thực 

hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh và các nội dung UBND 

tỉnh tiếp thu tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XII 

2 
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 20222 
 

 
Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo một số nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 

                                           
2 Báo cáo số 63/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. 
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- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường. Tập trung rà soát, tham mưu trình cấp thẩm 

quyền ban hành các chính sách, các quy định trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường đảm bảo hoàn thiện, thống nhất và đồng 

bộ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện.  

- Tăng cường công tác tuyên tuyền phổ biến đến các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn những quy định 

mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; nhất là việc 

tuyên truyền người dân tích cực thực hiện hiệu quả tiêu chí 

môi trường thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới.  

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các giải 

pháp đã đề ra qua các năm, xử lý triệt để những tồn tại, hạn 

chế, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường kéo dài.  

- Trong tình hình ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, 

cần tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử 

dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường một cách hiệu 

quả, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chi đúng mục tiêu.  

- Huy động các nguồn lực từ Trung ương, nguồn vốn xã hội 

hóa để thực hiện có hiệu quả công tác môi trường trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá 

trình hoạt động đối với các dự án đầu tư, các đơn vị, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh có khả năng gây ô nhiễm cao, các cơ 

sở có quy mô xả thải lớn; triển khai xây dựng Đề án mạng 

lưới quan trắc môi trường; thực hiện các dự án điều tra, 

thống kê xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý chất thải rắn 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức 

quốc tế. Xây dựng các dự án nghiên cứu khoa học có sự đầu 

trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội 

dung theo đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Công văn số 

4040/VP-NNTN ngày 01/12/2021) 
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tư của các tổ chức trong nước và quốc tế về bảo vệ môi 

trường, bảo vệ đa dạng sinh học… Mở rộng quan hệ hợp 

tác quốc tế để học hỏi, tận dụng các kinh nghiệm, sự trợ 

giúp của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp bảo vệ môi trường 

của tỉnh. 

- Nghiên cứu giải pháp đồng bộ trong công tác xử lý chất 

thải, nhất là khâu xử lý chất thải sinh hoạt đang là vấn đề 

quan tâm tại một số huyện. Tổ chức việc phân loại rác thải 

tại nguồn; chất thải nguy hại phải được thu gom, xử lý riêng 

theo đúng quy định; khuyến khích áp dụng công nghệ tiên 

tiến, hiện đại xử lý chất thải thành nguyên liệu, nhiên liệu, 

các sản phẩm thân thiện môi trường, xử lý chất thải kết hợp 

với thu hồi năng lượng... hạn chế tối đa việc chôn lấp trực 

tiếp chất thải. 

3 

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa 

bàn tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

20223 

 

 

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội 

dung sau:  

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý công sản theo hướng 

chuyên nghiệp, chỉ đạo rà soát, cập nhật thông tin về tài sản 

công, đặc biệt là tài sản kết cấu hạ tầng (tài sản kết cấu hạ 

tầng đường bộ, tài sản vô hình,…) để phản ánh đầy đủ, 

chính xác tổng tài sản của tỉnh. Thường xuyên cập nhật báo 

cáo, kê khai biến động tài sản kịp thời vào cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tài sản công. 

- Tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ kết cấu hạ 

tầng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

năm 2017 và các văn bản hướng dẫn; tổ chức thực hiện đầu 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế 

- Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện trong thời gian tới. 

                                           
3 Báo cáo số 69/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. 
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tư, bảo trì, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng bảo đảm công 

khai, minh bạch theo quy định của pháp luật(4). 

- Triệt để tiết kiệm trong đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản 

nhà nước và các trang thiết bị chưa thực sự cần thiết. Tổ 

chức thực hiện phương án sắp xếp lại tài sản công đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, quản lý chặt chẽ việc sử dụng 

tài sản công.  

- Thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 

2017 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Tăng 

cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công.   

4 Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum5  

 

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo: 

- Rà soát, điều chỉnh số liệu về kết quả hoạt động tài chính 

nhà nước (làm tròn): Tổng chi phí của tỉnh năm 2020 là 

7.280 tỷ đồng; kết quả thặng dư trong năm 2020 là 1.305 tỷ 

đồng cho phù hợp. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn, giám 

sát công tác hạch toán kế toán tài chính, đặc biệt ở cấp xã, 

đảm bảo hạch toán, phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác số 

liệu tài chính ở mỗi cấp ngân sách, giúp cho công tác theo 

dõi, tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định.  

- Đẩy mạnh việc giao dịch, hoạt động, sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến qua hệ thống Tài chính, Kho bạc nhà nước đúng 

quy định. 

- Rà soát, cập nhật thông tin về tài sản công, đặc biệt là tài 

sản kết cấu hạ tầng (tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, tài sản 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai 

thực hiện trong thời gian tới. 

                                           
(4) Theo Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tưởng Chính phủ. 
5 Báo cáo số 77/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. 
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vô hình…) để phản ánh đầy đủ, chính xác tổng tài sản của 

tỉnh. 

5 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 

và kế hoạch tài chính năm 2022 các quỹ ngoài ngân sách 

địa phương6 

 

 

Đề nghị UBND tỉnh tiếp thu, giải trình và quan tâm chỉ đạo 

thêm một số nội dung sau: 

- Một số Quỹ có nguồn tài chính lớn nhưng giải ngân trong 

năm đạt thấp, còn tồn quỹ lớn(7) như: Quỹ bảo vệ và phát 

triển rừng 85.100 triệu đồng, Quỹ Đầu tư phát triển 183.194 

triệu đồng, Quỹ hỗ trợ nông dân 10.390 triệu đồng,… 

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động 

của các Quỹ, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm (nếu có); kiện 

toàn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động; đổi mới 

cơ chế quản lý và điều hành quỹ đảm bảo minh bạch, hiệu 

quả. 

UBND tỉnh báo cáo như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

hoạt động của các Quỹ, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm (nếu có); kiện toàn 

bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động; đổi mới cơ chế quản lý và 

điều hành quỹ đảm bảo minh bạch, hiệu quả. Đồng thời báo cáo làm rõ một 

số nội dung như sau: 

- Căn cứ Nghị định 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Quy 

định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương có hiệu lực 

từ tháng 02 năm 2021, trong đó cho phép mở rộng pham vi hoạt động của Quỹ 

Đầu tư phát triển nên trong tháng 12 năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, 

dự kiến triển khai cho vay một số dự án đang triển khai 68 tỷ đồng8. Khoản còn 

lại sẽ tiếp tục cho vay trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

- Đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trong năm còn tồn 85,1 tỷ đồng, trong 

đó đang xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với nguồn còn dư năm 2011-

2012 còn tồn là 66,9 tỷ đồng để hỗ trợ cho công tác trồng rừng trên địa bàn 

tỉnh, sẽ giải ngân khi có ý kiến thống nhất của Thủ tướng Chính phủ; nguồn 

trồng rừng thay thế là 14,3 tỷ để hỗ trợ công tác chăm sóc rừng cho diện tích 

trồng rừng thay thế, còn lại 3,9 tỷ là vốn khác của Quỹ. 

- Qua rà soát, số liệu của Quỹ Hỗ trợ nông dân số dư 10.390 Triệu đồng, Quỹ 

đang thực hiện cho vay trong tháng 12 năm 2021 và tháng 01 năm 2022. 

6 
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 20229 
Nội dung này đã tiếp thu, giải trình tại Phụ lục 2 về tiếp thu, giải trình ý 

kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các Tờ trình dự thảo Nghị 

                                           
6 Báo cáo số 76/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. 
7 Nội dung này Ban Kinh tế-Ngân sách cũng đã chỉ ra trong Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. 
8 Dự án trường mầm non Chim Én, khoảng 13 tỷ đồng; Dự án cấp nước Đăk Tô, khoảng 20 tỷ đồng; Dự án cấp nước Thành phố, khoảng 27 tỷ đồng; Dự án di dời bến xe phía Bắc Kon Tum, khoảng 8 tỷ đồng,... 
9 Báo cáo số 62/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. 
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quyết (Tờ trình số 224/TTr-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh 

về dự thảo Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 

2022) 

7 

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 202010  Nội dung này đã tiếp thu, giải trình tại Phụ lục 2 về tiếp thu, giải trình ý 

kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các Tờ trình dự thảo Nghị 

quyết (Tờ trình số 208/Tr-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về phê 

chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh 

năm 2020 

8 

Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 202211  

Nội dung này đã tiếp thu, giải trình tại Phụ lục 2 về tiếp thu, giải trình ý 

kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các Tờ trình dự thảo Nghị 

quyết (Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về 

phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương,ngân sách cấp tỉnh năm 

2022) 

9 
Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2022-

2024)12 
 

 

- Đề nghị tính toán, xác định dự kiến số thu, chi ngân sách 

Nhà nước trên địa bàn từng năm cho phù hợp.  

- Đề nghị rà soát, điều chỉnh số liệu khớp đúng với số liệu 

trong các báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài 

chính ngân sách,... 

UBND tỉnh báo cáo như sau: Căn cứ mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn tăng bình 

quân 8,2%/năm và đạt trên 5.000 tỷ đồng vào năm 2025. Trên cơ sở đó, 

UBND tỉnh tính toán và dự kiến xây dựng phương án thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn theo lộ trình của năm 2022 là 3.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, 

để đảm bảo mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 

8,2%/năm theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, 

điều chỉnh số thu NSNN trên địa bàn năm 2022 là 4.000 tỷ đồng và các năm 

tiếp theo cho phù hợp. 

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 

                                           
10 Báo cáo số 75/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. 
11 Báo cáo số 85/BC-BKTNS ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. 
12 Báo cáo số 71/BC-BKTNS ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách. 
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nhà nước 03 năm, trong đó tại Khoản 1 Điều 14 quy định: Trước ngày 31/3/ 

hàng năm, UBND cấp tỉnh chỉ đạo cập nhật, bổ sung số liệu và báo cáo đánh 

giá kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm đã lập năm trước gửi 

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, tổng hợp, xác định các 

trần chi ngân sách nhà nước cho thời gian 03 năm kế hoạch mới.  

Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh số liệu khớp đúng với số liệu trong các 

báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách,... 

II BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI  

10 

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 202213 

 

 

Đề nghị UBND tỉnh làm rõ và đánh giá bổ sung, đánh giá 

nguyên nhân của một số chỉ tiêu tăng đột biến có xu hướng 

bất lợi cho trẻ em đã nêu tại mục 1 báo cáo; đồng thời nêu 

giải pháp để khắc phục các tồn tại này, cụ thể:  

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

với năm 2020, nhưng lại tăng đột biến trong nội dung cụ 

thể, như: trẻ em mồ côi không nơi nương tựa tăng 168% so 

với năm 2020 (Năm 2020: 69 trẻ; Năm 2021: 185 trẻ);  

- Trẻ em vi phạm pháp luật tăng 132% (Năm 2020: 19 trẻ; 

Năm 2021: 44 trẻ); 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); 

 - Trẻ bị xâm hại tình dục tăng (Năm 2020: 8 trẻ; năm 2021: 

14 trẻ), trong đó tội dâm ô trẻ em tăng hơn so với năm 2020, 

dẫn đến ảnh hưởng đến phát triển tâm lý của trẻ;  

- Số trẻ em tử vong vì tai nạn đuối nước chiếm 95% trong 

tổng số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích; 

UBND tỉnh báo cáo như sau:   

- 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 tháng 1 năm 2021 của 

Chính phủ) do đó, số hộ nghèo theo tiêu chí mới tăng dẫn đến tổng số trẻ 

em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tăng. 

- Trẻ em vi phạm pháp luật và trẻ em bị xâm hại tình dục tăng so với năm 

2020, do nhiều nguyên nhân như:  Ảnh hưởng xấu trên không gian mạng, 

đối tượng xâm hại có hành vi lệch lạc; gia đình thiếu sự quan tâm; nạn nhân 

các vụ án xâm hại trẻ em còn nhỏ tuổi, nhận thức chưa đầy đủ và thiếu kiến 

thức cần thiết về phòng vệ khi bị xâm hại. Trẻ em vi phạm pháp luật hầu 

                                           
13 Báo cáo số 25/BC-BVHXH ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Văn hóa – Xã hội. 
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hết sống trong gia đình có bố mẹ ly hôn, ít được quan tâm; một số trẻ em 

nhận thức về pháp luật chưa cao, ăn chơi đua đòi, chưa am hiểu nhiều về 

pháp luật 

- Số trẻ em tử vong tai nạn đuối nước chiếm 95% trong tổng số trẻ em tử 

vong do tai nạn thương tích: Môi trường sống của trẻ, nhất vùng nông thôn 

tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao (như: địa hình phức tạp, có nhiều ao, 

hồ, hố nước sâu, sông, suối, hố nước sâu tưới cà phê rất nguy hiểm); thiếu 

sự trông nom, chăm sóc, quan tâm, giám sát của người lớn;  trẻ em không 

biết bơi và chưa nhận thức sự nguy hiểm không  an toàn trong môi trường 

nước và xử lý tình huống khi bơi và không có kỹ năng cứu đuối.  

* Giải pháp trong thời gian tới: 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 18/6/2021 của UBND tỉnh về triển 

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

hoạch số 3660/KH-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai 

Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 

2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 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. 

 

- Ngoài các nội dung đã nêu trong báo cáo, thực trạng tảo 

hôn hiện nay cũng rất đáng báo động, nhất là ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn, vùng sâu, vùng 

xa. Qua kiểm tra thực tế tại huyện Tu Mơ Rông, đến tháng 

6/2021 có 144 trường hợp tảo hôn (Vợ hoặc chồng tảo hôn 

có 59 trường hợp; cả vợ và chồng tảo hôn cơ 85 trường 

hợp). 

UBND tỉnh báo cáo như sau:   

Theo kết quả đánh giá Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025”, giai 

đoạn I (2015-2020) trên địa bàn tỉnh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tảo 

hôn như: Một số địa phương công tác quản lý đăng ký kết hôn tại còn hạn 

chế; chưa kiên quyết trong việc xử lý các trường hợp tảo hôn trên địa bàn 

quản lý; sự can thiệp từ phía chính quyền địa phương đối với các trường 

hợp tảo hôn chưa mạnh mẽ, quyết liệt. Ý kiến của người dân, nhất là vùng 

sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế; trong cộng đồng, dòng họ 

còn có hình thức nể nang nhau, coi đây là việc riêng của mỗi gia đình.  
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Trong năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án giai 

đoạn 2 (Kế hoạch số 1052/KH-UBND ngày 01/4/2021), theo đó đã chỉ đạo 

triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về: Tổ chức các hoạt động truyền 

thông, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân; 

cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm tuyên truyền liên quan đến Luật hôn 

nhân và gia đình, phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, dân số... cho đội ngũ 

tuyên truyền viên và các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia thực hiện Đề 

án; xây dựng, triển khai nhân rộng mới Mô hình điểm “Can thiệp làm giảm 

thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại các xã; nâng cao 

năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở... 

 
- Số xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em đạt được theo 

chu kỳ đánh giá đạt rất thấp, chỉ 1 xã đạt/chu kỳ đánh giá; 

UBND tỉnh báo cáo như sau: Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 

03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn trình tự 

đánh giá và công nhận  xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, việc đánh 

giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được thực hiện vào năm thứ 2 

và năm thứ 4 của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. 

 Giai đoạn 2013-2020 toàn tỉnh có 51/102 xã, tương ứng đạt 50% xã, 

phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, vượt 10% so với Kế hoạch đề ra. Kế 

hoạch14 giai đoạn 2021-2030, sẽ đạt 56 xã vào năm 2025 và 61 xã vào năm 

2030, tương ứng mỗi năm sẽ tăng 01 xã chứ không phải 01 xã/chu kỳ 

 
- Xã đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn, phòng, chống tai 

nạn thương tích đạt 2/102 xã, phường, thị trấn. 

UBND tỉnh báo cáo như sau: Căn cứ theo tiêu chí đánh giá của Bộ Y tế15, 

hiện nay tỉnh Kon Tum có 02 xã, phường, thị trấn được công nhận Cộng 

đồng an toàn (xã Đăk La, huyện Đăk Hà và xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ 

Rông); 02 xã, phường, thị trấn đang nhân rộng, hoàn thiện hồ sơ, dự kiến 

đạt công nhận Cộng đồng an toàn vào năm 2022 (xã Đăk Hring, huyện Đăk 

Hà và xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông). Đến năm 2025, dự kiến tiếp 

tục triển khai mô hình Cộng đồng an toàn tại 02 xã, phường, thị trấn (xã 

                                           
14 Kế hoạch số 2026/KH-UBND, ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh về Triển khai Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
15 tại Quyết định số 170/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; Quyết định số 1652/QĐ-BYT ngày 23 

tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng của ngành Y tế; Quy trình đánh giá theo bộ tiêu chí xây dựng cộng 

đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích 
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Ngọk Réo, huyện Đăk Hà và xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông) và đạt công 

nhận trước năm 2030 

 Tại Kế hoạch số 3660/KH-UBND ngày 12/10/2021 về triển khai Chương 

trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh đã xác định mục tiêu xã, phường, thị 

trấn đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích 

trẻ em như sau: 04 xã, phường, thị trấn vào năm 2025 và 06 xã, phường, 

thị trấn vào năm 2030. 

 
- Công tác triển khai thu thập cập nhật thông tin dữ liệu trẻ 

em vào phần mềm quản lý đối tượng trẻ em chỉ đạt 70% 

tổng số đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.   

UBND tỉnh báo cáo như sau: Trong thời gian qua, phần mềm cập nhật 

thông tin dữ liệu trẻ em, quản lý trẻ em (do Cục Trẻ em, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội xây dựng, triển khai trên toàn quốc) thường hay 

bị lỗi, phần mềm chạy chậm không cập nhật được; cách chuyển đổi sang 

phiên bản mới bị mất dữ liệu không khôi phục đươc, gặp rất nhiều khó 

khăn trong công tác cập nhập (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

có kiến nghị với Cục Trẻ em về nội dung này). 

 Bên cạnh đó, một số địa phương, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa thiếu 

máy tính phải dùng chung; kết nối mạng chưa ổn định; trình độ của cán 

bộ làm công tác trẻ em cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu mới về công 

nghệ thông tin hiện nay. 

 

- Ngoài phương hướng, nhiệm vụ công tác trẻ em trong thời 

gian tới đã được xác định tại Báo cáo số 333/BC-UBND 

ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh quan 

tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, 

kế hoạch của trung ương và địa phương trong thực hiện mục 

tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là các giải 

pháp bảo vệ trẻ trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 luôn 

có nguy cơ bùng phát. 

+ Tập trung chỉ đạo các ngành liên quan có các giải pháp để 

khắc phục các hạn chế đã được như đã nêu ở trên; chỉ đạo 

UBND tỉnh báo cáo như sau: Thống nhất tiếp thu ý kiến của Ban VHXH 
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Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch để đạt 

các tiêu chí theo quy định, hướng tới công nhận mới xã, 

phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; công nhận xã đạt tiêu 

chí cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích 

trong trẻ em; trường học đạt chuẩn trường học an toàn, có 

các giải pháp phòng, chống tại nạn thươn tích trong trường 

học. 

+ Chỉ đạo việc xây dựng và lồng ghép vào chương trình 

giáo dục việc đào tạo “bộ kỹ năng số” cho trẻ em theo độ 

tuổi gồm một số nội dung, kỹ năng như: kiến thức về mạng 

Internet, mạng xã hội, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin 

tối thiểu, bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng... Đồng thời, 

có biện pháp cảnh báo, phòng ngừa các website độc hại tác 

động xấu đến phát triển nhân cách của trẻ em. 

+ Chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, 

vận động và sớm phát hiện các trường hợp tảo hôn trong 

cộng đồng dân cư, nhất là những nơi đang còn tồn tại nhiều 

hủ tục, để bảo vệ trẻ em, đảm bảo trẻ được phát triển bình 

thường như trẻ em khác. 

+ Có giải pháp để khắc phục những tồn tại, khó khăn đối 

với đội ngũ làm công tác trẻ em ở các cấp. 

+ Chỉ đạo theo dõi và tiếp tục giải quyết các kiến nghị của 

Hội đồng trẻ em tại buổi đối thoại giữa Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh với Hội đồng trẻ em tỉnh Kon Tum. 

+ Đề nghị trong Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, 

giải quyết các vấn đề trẻ em trong năm 2022 và những năm 

tiếp theo cần đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu trong 

Kế hoạch "Triển khai Chương trình hành động quốc gia vì 

trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" 
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được xác định tại Kế hoạch số 2026/KH-UBND ngày 

18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

11 

Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp luật an 

toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 202216 

 

 
1. Đề nghị đánh giá bổ sung, làm rõ các nguyên nhân, đề 

ra giải pháp đối với một số vấn đề sau: 

 

 

 
- Báo cáo thêm nguyên nhân, kết quả điều tra, giải quyết 01 

vụ tai nạn lao động17; 

UBND tỉnh báo cáo như sau: 

Nguyên nhân: 06 công nhân lao động tự vận hành hệ thống máy móc khi 

người phụ trách vận hành không có mặt. Do không biết sử dụng nên đã bị 

kẹt nút điều khiển, dẫn đến cắn boluy, cắn cáp làm dây cáp bị đứt khiến cả 

06 công nhân bị rơi xuống nước, làm 03 lao động bị chết và 03 lao động bị 

thương nhẹ do bị căng và đứt cáp tời điện.  

Trách nhiệm thuộc về Công ty cổ phần Tấn Phát chưa thực hiện đúng các 

quy định về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động trong quá trình 

hoạt động doanh nghiệp theo quy định và ông Phạm Văn Thiệp, đội trưởng 

người trực tiếp thuê 06 lao động (sử dụng 01 lao động chưa đủ tuổi thanh 

niên làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm; chưa huấn luyện công tác an 

toàn, vệ sinh lao động cho 06 lao động phổ thông khi thực hiện ký kết hợp 

đồng lao động giao khoán). Đã xử lý hành chính đối với Công ty cổ phần 

Tấn Phát18 và ông Phạm Văn Thiệp19. 

- Khắc phục hậu quả, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình: Công ty cổ phần 

Tấn Phát đã kịp thời hỗ trợ về phương tiện đi lại cho gia đình các nạn nhân, 

các chi phí và nhân lực để thực hiện mai táng theo phong tục tập quán của 

                                           
16 Báo cáo số 26/BC-BVHXH ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Văn hóa – Xã hội. 
17 Công ty cổ phần Tấn Phát (thời điểm báo cáo vụ việc này đang điều tra) 
18 Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 21/5/2021 của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc vi phạm hành chính (xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng) 
19 Tại Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực pháp luật lao động (xử phạt vi phạm hành chính số tiền 70 

triệu đồng). 
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địa phương. Đồng thời, hỗ trợ các nạn nhân bị chết là: 465 triệu đồng20; hỗ 

trợ các nạn nhân bị thương: 06 triệu đồng21. 

 
- Số liệu người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh báo cáo như sau: Theo thống kê chưa đầy đủ22, trong năm 

2021 có khoảng 1.401 người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm. 

 

- Một số chỉ tiêu chủ yếu trong thực hiện chính sách, pháp 

luật về ATVSLĐ năm 2021 đạt được thấp so với năm 2020 

(kể cả so với năm 2019):  Tỷ lệ người lao động được huấn 

luyện công tác ATVSLĐ giảm 2,31% 23; tổ chức đo kiểm 

tra quan trắc môi trường lao động giảm 15,47%24 so với 

năm 2020; cơ sở lao động trong diện quản lý có yếu tố nguy 

cơ mắc bệnh nghề nghiệp (có yếu tố nguy cơ mắc bệnh nghề 

nghiệp điếc nghề nghiệp, viêm gan vi rút B, C, HIV, lao 

nghề nghiệp, Bụi phổi nghề nghiệp) thực hiện khám bệnh 

UBND tỉnh báo cáo như sau: Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 

ngày càng diễn biến phức tạp doanh thu của các doanh nghiệp giảm sâu 

phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh, mặt khác thực 

hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19, các đơn vị không tập trung đông 

người nên không thể triển khai tổ chức huấn luyện AT, VSLĐ. Mặt khác, 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ yếu tập trung khôi phục 

sản xuất kinh doanh, cán bộ theo dõi công tác AT, VSLĐ thường xuyên 

thay đổi nên công tác tham mưu triển khai các hoạt động AT, VSLĐ tại 

các doanh nghiệp chưa đầy đủ, trong đó chưa thực hiện nghiêm túc báo cáo 

định kỳ về AT, VSLĐ nên ảnh hưởng đến công tác tổng hợp. 

                                           
20 Hỗ trợ gia đình nạn nhân A Triệu (A Triu) số tiền là 190 triệu đồng; gia đình nạn nhân A Khái số tiền 190 triệu đồng và gia đình nạn nhân A Hồng là 85 triệu đồng. 
21 Hỗ trợ 100% chi phí điều trị, chi phí trong thời gian nuôi dưỡng chăm sóc bệnh nhân và gia đình nạn nhân tại bệnh viện đồng thời hỗ trợ mức 2 triệu đồng/ nạn nhân trong thời gian nghỉ 

dưỡng tại nhà. 
22 Theo số liệu báo cáo của 05/31 doanh nghiệp gồm: Chi nhánh xăng dầu Kon tum có 109 người, Điện lực Kon Tum có 145 người, Công ty CP In và bao bì Kon Tum có 07 người, Công ty 

CP cao su sa thầy có 1.058 người và công ty Cp Sâm Ngọc linh Kon Tum có 82 người. 
23 Năm 2019 huấn luyện 3.058 lao động đạt 15,3%; Năm 2020 huấn luyện 812 lao động, đạt 4,05%; Năm 2021: 1,4%) 
24 Năm 2019: 15/130 cơ sở đạt 11,53%; Năm 2020: 30/130 cơ sở, đạt 23,07% ;  Năm 2021: 10/30 cơ sở đạt 7,6% 
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nghề nghiệp theo quy định giảm từng năm25; tổ chức khám 

sức khỏe định kỳ cho lao động đạt thấp26. 

 

- Tỷ lệ doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn để bảo vệ 

quyền và lợi ích chính đáng của người lao động còn cao27, 

bố trí cán bộ làm công tác ATVSLĐ, y tế giảm qua các 

năm28. 

UBND tỉnh báo cáo như sau:  

- Tỷ lệ doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn là do người sử duṇg lao 

động ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước chưa hiểu đươc̣ vai trò của tổ chức 

công đoàn nên chưa ủng hộ việc thành lập tổ chức công đoàn trong doanh 

nghiệp; công tác khảo sát công nhân lao động ở khu vực ngoài nhà nước 

chưa sát, phương pháp tuyên truyền chưa đa dạng; vai trò, trách nhiệm của 

cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp có nơi, có lúc chưa hết trách nhiệm; 

sư ̣hiểu biết về pháp luâṭ và tổ chức công đoàn của môṭ bô ̣phâṇ công nhân 

lao động còn hạn chế, chưa tự nguyện gia nhập công đoàn. Ngoài ra, ảnh 

hưởng của dịch COVID-19, thực hiện giản cách xã hội để phòng chống 

dịch nên việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khó khăn, công 

tác vận động thành lập công đoàn cơ sở hạn chế; Các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh đa số là doanh nghiệp nhỏ, có tính chất hộ gia đình số lượng lao 

động ít nên việc tuyên truyền vận động thành lập công đoàn cơ sở ở các 

doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn 

- Việc bố trí cán bộ làm công tác AT, VSLĐ, y tế giảm qua các năm: Do 

các doanh nghiệp chưa thực hiện chế độ báo cáo theo quy định nên số liệu 

tổng hợp chưa đầy đủ, theo đó năm 2021 có 31 doanh nghiệp có báo cáo 

(qua tổng hợp có 71 người cán bộ làm công tác AT, VSLĐ, trong đó có 14 

người làm công tác y tế). 

 

- Báo cáo thêm việc công khai kết quả kiểm tra và xử lý 12 

vụ vi phạm về an toàn, vệ sinh thực phẩm trong năm 2021; 

thực trạng và việc thực hiện chính sách ATVSLĐ đối với 

UBND tỉnh báo cáo như sau:  

- Trong năm 2021, Sở Nông nghiêp̣ và Phát triển nông thôn đã tổ chức 07 cuộc 

kiểm tra, đối với 183 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy 

sản (trong đó có 31 hộ sản xuất rau nhỏ lẻ), đã xử lý vi phạm hành chính 

                                           
25 Năm 2019: 4/30 cơ sở với 191 lao động; Năm 2020: 3/30 cơ sở với 139 lao động; Năm 2021: 01 cơ sở với 20 lao động 
26 Năm 2019: 3.051 lao động của 56/130 cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ (43,07%); Năm 2020: 2.148 lao động của 46/130 cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đạt 35,38%; Năm 2021:  913 lao động của 

30/130 cơ sở, đạt 23,07% 
27 Tỉ lệ có tổ chức công đoàn qua các năm: Năm 2019: 13%; Năm 2020: 17,4%; Năm 2021: 12,78%. 
28 Năm 2019: Có 111/856 doanh nghiệp đã bố trí cán bộ làm công tác AT-VSLĐ là 77 người, người làm công tác y tế là 0  người; Năm 2020: Có 30/657 doanh nghiệp đã bố trí cán bộ làm công tác AT-VSLĐ là 

89 người, người làm công tác y tế là 0 người; Năm 2021: Có 31 doanh nghiệp đã bố trí cán bộ làm công tác AT-VSLĐ là 57 người, người làm công tác y tế là 14 người. 
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lao động đặc thù (lao động nữ, lao động là người khuyết tật, 

lao động là người cao tuổi, lao động chưa thành niên...); 

12 vụ về hành vi vi phaṃ: sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 

mà không đội mũ, đeo khẩu trang (01 vụ) và cơ sở giết mổ động vật không 

thực hiện đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm (11 vụ); chưa phát hiện tình 

trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm.  

- Chính sách đối với lao động nữ, lao động đặc thù khác theo quy định tại 

Bộ Luật Lao động được các doanh nghiệp đưa vào nội quy lao động và ký 

kết thỏa ước lao động tập thể với tổ chức công đoàn29 theo hướng có lợi 

cho người lao động nhất là các lao động nữ. Đối với các lao động là người 

khuyết tật, người cao tuổi, được bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, 

điều kiện làm việc của người lao động. 

 - Gỉải pháp trong thời gian tới 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh 

và Xã hội chủ trì rà soát, có giải pháp phù hợp nhằm khắc phục các tồn tại, 

hạn chế trong triển khai chính sách, pháp luật về AT,VSLĐ trên địa bàn 

tỉnh (trong kế hoạch triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022) 

 

2. Ngoài những giải pháp đã xác định tại báo cáo, đề nghị 

UBND tỉnh quan tâm một số vấn đề trong thời gian đến:  

- Tăng cường triển khai công tác ATVSLĐ thích ứng với 

tình hình dịch Covid-19; công tác thanh tra, kiểm tra việc 

tuân thủ pháp luật ATVSLĐ, nhất là người lao động làm 

việc không theo hợp đồng, và tình hình chấp hành chế độ 

báo cáo của cơ sở sản xuất, kinh doanh.  

- Quyết liệt trong chỉ đạo hình thành tổ chức công đoàn 

trong các doanh nghiệp theo luật định; thực hiện quyền lợi 

cho người lao động trong công tác chăm sóc y tế định kỳ ở 

những cơ sở có nguy cơ cao mắc bệnh nghề nghiệp. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc khai báo, kiểm định, 

cấp phép hoạt động đối với các loại máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Thống nhất tiếp thu ý kiến của Ban VHXH 

 

                                           
29 Theo kết quả đăng ký có 110 doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể. 
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100% trước khi đưa vào sử dụng được kiểm định kỹ thuật 

an toàn. 

- Khắc phục các hạn chế của năm 2021 và giải pháp tăng 

cường các hoạt động ATVSLĐ trong thời gian tới, đảm bảo 

ổn định hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp và quyền 

lợi, an toàn sức khỏe, tính mạng của người lao động. 

III BAN PHÁP CHẾ  

12 
Báo cáo công tác năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 

2022 của UBND tỉnh30 
 

 

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thêm một số nội dung 

sau: 

- Có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của 

các mặt công tác năm 2021; đề ra giải pháp chỉ đạo, điều 

hành thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm về phát triển kinh tế - 

xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022 đạt theo Nghị quyết 

HĐND tỉnh đề ra.  

- Kịp thời trình HĐND tỉnh ban hành những quy định mới 

theo chủ trương chính sách mới của Trung ương đảm bảo 

chất lượng, trình tự thủ tục ban hành. Rà soát kiến nghị sửa 

đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ kịp thời những quy định 

không còn phù hợp với pháp luật hiện hành. Chuẩn bị tốt 

các nội dung trình tại các kỳ họp HĐND đảm bảo theo quy 

định. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, 

đầu tư xây dựng, quản lý tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn 

và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Tiếp tục rà soát, loại 

bỏ, điều chỉnh kịp thời một số quy hoạch về đất đai, xây 

dựng của tỉnh và của các huyện, thành phố không còn phù 

hợp, không khả thi, khó thực hiện, còn nhiều ý kiến kiến 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan triển khai các 

nội dung trên trong thời gian đến. 

                                           
30 Báo cáo số 21/BC-BPC ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Pháp chế. 
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nghị của cử tri… trước khi thực hiện nên cân nhắc kỹ lưỡng 

về nhiều mặt, lấy ý kiến sự đồng thuận của người dân, thực 

hiện đúng quy trình trước khi quy hoạch, đầu tư các công 

trình, dự án nhằm tránh thiệt hại, ảnh hưởng lớn đến ngân 

sách, đời sống nhân dân, tác động xấu đến môi trường, 

không đảm bảo an sinh xã hội dẫn đến người dân bức xúc, 

khiếu kiện. 

- Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra trên các 

lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực như giải quyết thủ tục hành 

chính, đất đai, bồi thường, đầu tư xây dựng. 

- Chú trọng cải cách hành chính, tập trung vào cải cách bộ 

máy của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập, về thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số 

hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chất lượng dịch 

vụ hành chính, dịch vụ công… 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; thường xuyên quan 

tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời các 

kiến nghị, phản ánh của cử tri. Trong giải quyết khiếu nại, 

tố cáo cần chú trọng công tác đối thoại trước khi ra quyết 

định giải quyết. 

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh triệt phá 

các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội 

phạm như: tội phạm về ma túy, giết người, xâm hại trẻ em, 

trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, sử dụng công 

nghệ cao, “tín dụng đen”...; ngăn chặn và xử lý kịp thời đối 

với các hành vi vi phạm về lâm luật, khoáng sản.  

- Tăng cường chỉ đạo công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi 

phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm về độ chế phương tiện trái quy 
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định, phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá khổ, quá tải, gây 

ô nhiễm môi trường, dừng, đỗ sai quy định...; xử lý đồng bộ 

và hiệu quả các công trình vi phạm hành lang an toàn đường 

bộ31.  

- Thường xuyên rà soát, thực hiện tốt các nội dung đã hứa 

với đại biểu HĐND và cử tri thông qua trả lời chất vấn, trả 

lời ý kiến kiến nghị của cử tri; giải quyết các kiến nghị qua 

giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND 

tỉnh. 

13 

Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

202232 
 

-  

Đề nghị UBND tỉnh: Chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các nghị 

quyết, chỉ thị của trung ương, của Tỉnh ủy trong công tác 

phòng chống tội phạm. Phổ biến về các thủ đoạn lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản, các giao dịch trên không gian mạng, về 

đầu tư tiền ảo, ngoại tệ...; Thực hiện tốt các giải pháp phòng 

ngừa tội phạm với mục tiêu làm giảm tội phạm. Mở các 

chuyên án đấu tranh trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết 

những vấn đề bức xúc nổi lên về các loại tội phạm về trật 

tự xã hội, kinh tế, môi trường; tham nhũng, ma túy, tội phạm 

sử dụng công nghệ cao, tội cho vay nặng lãi núp bóng doanh 

nghiệp, công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ...; Triển khai đồng 

bộ các kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, 

trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tiếp tục 

chú trọng vận động thu hồi, giao nộp và đấu tranh với vi 

phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa 

phương liên quan đề xuất tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các nội 

dung trên trong thời gian đến. 

                                           
31 Tiếp tục chỉ đạo các cở, ngành, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Kế hoạch số 674/KH-UBND, ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 
32 Báo cáo số 24/BC-BPC ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Pháp chế.  
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địa bàn. Thực hiện tốt công tác phòng chống xuất nhập cảnh 

trái phép; Khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác 

bắt, tạm giữ, tạm giam, công tác điều tra và thi hành án hình 

sự, quản lý theo dõi chặt chẽ đối với các trường hợp thi hành 

án treo, cải tạo không giam giữ ở xã, phường, thị trấn. 

14 

Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

202233 

 

- 

Đề nghị UBND tỉnh chú trọng một số nội dung sau:  

- Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, các văn bản về 

giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

- Trong giai đoạn hiện nay các chính sách phát triển kinh tế 

- xã hội trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh thực hiện, nhiều 

dự án quy hoạch, xây dựng công trình đang được triển khai 

và phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng... Do đó, có phát 

sinh nhiều đơn thư khiếu nại, kiến nghị trong lĩnh vực này. 

Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, rà soát về nguyên nhân phát 

sinh, về chính sách bồi thường của Nhà nước. Cần kiểm tra, 

xem xét công tác quy hoạch, công tác thu hồi, bồi thường 

về đất đai khi triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, đảm 

bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và của người dân và doanh 

nghiệp. 

- Chỉ đạo củng cố đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác 

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là 

đội ngũ cán bộ ở cơ sở.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề cao vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế 

hoạch khắc phục đối với các hạn chế, tồn tại về công tác tiếp công dân, giải 

quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong thời 

gian tới 

                                           
33 Báo cáo số 26/BC-BPC ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Pháp chế. 
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phương đối với công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, 

giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

đảm bảo quy trình, quy định.  

- Tiếp tục kiểm tra rà soát, giải quyết dứt điểm đối với các 

vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức tạp, kéo 

dài.  

15 

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết, trả lời 

kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh 

Khóa XI và sau Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII34 

 

- 

Đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

- Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương chủ động đề xuất chủ 

trương, giải pháp cụ thể, hiệu quả sớm giải quyết các kiến 

nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề cử 

tri còn kiến nghị nhiều lần liên quan đến đời sống, dân sinh. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ 

trong quá trình tổng hợp, tiếp thu và giải quyết kiến nghị 

của cử tri đảm bảo các nội dung trả lời, giải quyết phải chính 

xác, kịp thời, hết trách nhiệm và đúng thẩm quyền theo quy 

định; tránh trả lời chung chung, né tránh, thiếu căn cứ. 

- Tăng cường chỉ đạo gắn trách nhiệm người đứng đầu các 

sở, ngành, các địa phương thuộc quyền quản lý trong việc 

trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; đảm bảo các nội dung 

giải quyết, trả lời cử tri có chất lượng, hiệu quả, đúng quy 

định pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.  

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật; thông tin kịp thời về kết quả giải quyết, trả 

lời kiến nghị của cử tri, công khai trên các phương tiện 

UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Báo cáo số 

28/BC-BPC ngày 30/11/2021 về việc báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết, 

trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XI và 

sau Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII và sẽ chỉ đạo: 

1. Các sở, ban ngành, các đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao:  

-  Nâng cao vai trò trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn 

vị và các địa phương trong việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 

tri, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần; khắc phục các 

hạn chế, khuyết điểm nêu tại Mục 2 Báo cáo số 28/BCTT-BPC ngày 30 

tháng 11 năm 2021 của Ban Pháp chế; chủ động đề xuất chủ trương, giải 

pháp cụ thể, hiệu quả sớm giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm 

quyền, nhất là những vấn đề cử tri còn kiến nghị nhiều lần liên quan đến 

đời sống, dân sinh.  

- Tiếp tục rà soát, phân loại và chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 

liên quan trong quá trình tổng hợp, tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử 

tri, đảm bảo các nội dung trả lời, giải quyết phải chính xác, kịp thời, hết trách 

nhiệm và đúng thẩm quyền theo quy định; tránh trả lời chung chung, né 

tránh, thiếu căn cứ hoặc độ chính xác không cao, không thuyết phục cử tri 

dẫn đến tình trạng cử tri không đồng tình, bức xúc và tiếp tục kiến nghị làm 

                                           
34 Báo cáo số 28/BC-BPC ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Pháp chế. 
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thông tin đại chúng để cử tri dễ theo dõi, giám sát, nắm bắt 

thông tin kịp thời; tránh tình trạng cử tri thiếu thông tin nên 

kiến nghị nhiều lần. 

nảy sinh kiến nghị nhiều lần.  

- Phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan đơn vị thuộc quyền quản 

lý trong việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri; đảm bảo các nội dung 

giải quyết, trả lời cử tri có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, 

đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông tin kịp thời 

về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, công khai trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để cử tri dễ theo dõi, giám sát, nắm bắt thông tin 

kịp thời; tránh tình trạng cử tri thiếu thông tin nên kiến nghị nhiều lần 

2. Tiếp tục giao Các sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, 

Công Thương, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh, Ban Dân 

tộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục kiểm tra, rà soát có giải pháp 

giải quyết dứt điểm 07 nội dung cử tri kiến nghị đã được giải quyết, trả lời 

nhưng cử tri chưa đồng tình và kiến nghị nhiều lần kéo dài từ Kỳ họp thứ 

2 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI(35). Kết quả giải quyết, trả lời gửi các 

địa phương liên quan để thông tin cử tri biết, đồng thời gửi về Ban Pháp 

chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 

                                           
35 1) Tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XI, cử tri xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum kiến nghị (câu 7): Hiện nay, tại các điểm vuốt nối giữa Quốc lộ 24 với đường liên thôn tại các thôn: Kon Rơ Lang, Kon Gur 

thuộc xã Đăk Blà chưa được đầu tư, nay đã hư hỏng nặng và gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm đầu tư, khắc phục để việc đi lại của người dân được thuận lợi hơn. 2) 

Trước Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XI, cử tri thôn Măng Khênh, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei kiến nghị (câu 41): Đề nghi ̣tỉnh làm đường từ xã Đăk Man đi xã Đăk Blô cho Nhân dân đi lại. Hiện nay, các 

hộ có đất sản xuất đi laị và vâṇ chuyển nông sản rất khó khăn. 3) Sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI, cử tri xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà kiến nghị (câu 36): Kênh Nam của hồ thủy lợi Đăk Loh do Ban 

Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh quản lý từ năm 2011 đến nay không sử dụng nên một số hộ dân muốn được san lấp để sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, có hướng xử lý, tránh lãng phí. 

4) Sau Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XI, cử tri xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum kiến nghị (câu 35): Quốc lộ 24 (cũ) đoạn thôn Kon Kơ Păt (cũ) hư hỏng rất nặng, có rất nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn việc đi 

lại của Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục chỉ đạo sớm sửa chữa, khắc phục để Nhân dân đi lại thuận lợi hơn. 5) Trước Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI, cử tri xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà kiến 

nghị (câu 37): Đường bê tông thôn Wang Hra được đầu tư xây dựng có chiều dài 800m (từ nguồn tài trợ của Cộng hòa Ai Len) do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư hiện nay đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc 

đi lại của Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, tu sửa đoạn đường trên cho Nhân dân đi lại thuận tiện. 6) Trước Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa XI, cử tri xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi kiến nghị 

(câu 38): Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra, làm biển cảnh báo nguy hiểm và gờ giảm tốc độ trên Quốc lộ 14C tại đoạn đường từ kho phân Minh Trí đến Cây xăng 732 (vị trí đầu đường 

đi vào thôn 2 gần cổng chào của xã Đăk Kan), vì đoạn đường này thường hay xảy ra tai nạn giao thông. 7) Cử tri xã Đăk Nên, huyện Kon Plong kiến nghị (câu 39): Dự án thủy điện Đăk Đrinh hoàn thành và 

phát điện vào cuối năm 2013, nhưng đến nay công tác bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Đăk Đrinh (như: chi phí bồi thường đất đai 33,286 tỷ đồng và các vấn đề phát sinh trong 

quá trình thực hiện dự án) chưa giải quyết dứt điểm. Từ năm 2013 đến nay, đã nhiều lần lãnh đạo huyện Kon Plông cùng với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phối hợp Công ty Cổ phần thủy điện 

Đăk Đrinh, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết. Đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND 

tỉnh tiếp tục làm việc với Văn phòng Chính phủ đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ để giải quyết dứt điểm các khoản bồi thường, hỗ trợ cho Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Đăk Đrinh. 
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16 
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 202236 
 

 

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 

các nội dung sau:  

- Phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm 

toàn diện trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn 

đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và 

người lao động thuộc quyền quản lý, đặc biệt là việc thực 

hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy 

trình nghiệp vụ. 

- Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức 

thực hiện tốt các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước 

về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các giải pháp 

về phòng ngừa tham nhũng; chuyển đổi vị trí công tác đối 

với người có chức vụ, quyền hạn và cán bộ, công chức giữ 

các vị trí, bộ phận phải thường xuyên chuyển đổi theo quy 

định; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng khoa học 

công nghệ trong thực thi công vụ.  

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; xem xét các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo  liên quan đến công tác tham nhũng và thực 

hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết 

luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; giải quyết 

triệt để các vụ việc tố cáo có liên quan đến tham nhũng, tiêu 

cực.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực 

dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: đầu tư xây dựng, quản 

lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý tài 

nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, tài chính ngân sách...  

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa 

phương liên quan đề xuất tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các nội 

dung trên trong thời gian đến. 

                                           
36 Báo cáo số 23/BC-BPC ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Pháp chế. 
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 - Thường xuyên chỉ đạo việc công khai, minh bạch các kết 

luận thanh tra trên các hệ thống thông tin của tỉnh, của các 

huyện, thành phố nhất là trên cổng trang thông tin điện tử 

của Thanh tra tỉnh theo quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 

22/12/2020 của UBND tỉnh để các cơ quan, tổ chức và nhân 

dân biết theo dõi, giám sát việc thực hiện. 

- Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và 

các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng và 

nhân dân trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu 

cực. 
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