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STT Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ ĐẠI BIỂU Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND TỈNH 

1 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 Đại biểu có ý kiến: Báo cáo làm rõ chỉ tiêu Tốc độ tăng trưởng 

tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 là 9,5%, thấp 

hơn so với năm trước, làm rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức có 

liên quan. Vì sao có sự chênh lệch số liệu giữa tỉnh và số liệu 

do Tổng cục thống kê thông báo.  

UBND tỉnh báo cáo như sau: Để thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội hoàn thành mục tiêu năm 2022, ngay từ đầu 

năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt triển khai các 

nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân 

tỉnh xác định tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03 tháng 12 

năm 2021 và Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2021; kết quả thực hiện dự kiến đến cuối năm hầu hết 

các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua đều đạt và vượt. Tuy nhiên, chỉ tiêu Tổng sản phẩm 

trên địa bàn (GRDP) năm 2022 (theo giá so sánh 2010) tăng 

9,5% so với cùng kỳ năm trước, không đạt kế hoạch đề ra, chủ 

yếu do các nguyên nhân sau: 

- Năm 2022, khi dịch Covid-19 cơ bản được khống chế, tình 

hình kinh tế bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng, nhưng với tỉnh 

miền núi, sự giao thương kinh tế với các tỉnh khác vẫn còn 

hạn chế nên việc bắt nhịp tạo đà tăng trưởng kinh tế vẫn chưa 

hoàn toàn được khôi phục như những năm trước (khi chưa có 

dịch Covid-19 xảy ra); hoạt động kinh doanh bất động sản 

đóng băng và có chiều hướng giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn 

đến nguồn thu ngân sách của địa phương. 

- Việc thu hút đầu tư vào 02 vùng kinh tế động lực của tỉnh 

(Kon Plông và Thành phố Kon Tum) gặp nhiều khó khăn (do 

phải chờ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt); giá cả một số vật tư trong xây dựng, 
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một số mặt hàng vật tư nông nghiệp ở một số thời điểm tăng 

cao đã dẫn đến một số nhà đầu tư tạm dừng thực hiện một số 

dự án tại một số thời điểm đã ảnh hưởng đến tổng sản phẩm 

trên địa bàn (GRDP). Bên cạnh đó, việc áp dụng giảm 2% 

thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ cũng ảnh hưởng đến chỉ tiêu này.  

- Công tác giải ngân một số dự án trọng điểm của tỉnh gặp 

nhiều khó khăn do vướng mắc trong công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các dự 

án. Do ảnh hưởng từ việc tăng lãi suất cho vay cũng ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện của các dự án ngoài ngân sách. 

Mặc dù chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 

(theo giá so sánh 2010) tăng 9,5%, không đạt kế hoạch đề ra 

(kế hoạch 10%), nhưng mức tăng trưởng của tỉnh vẫn ở mức 

tương đối cao so với cả nước và khu vực, xếp thứ 19 trong cả 

nước và đứng thứ 2 trong Khu vực Tây Nguyên sau tỉnh Lâm 

Đồng (Lâm Đồng tăng 12,59%; Gia Lai tăng 9,16%; Đăk Lăk 

tăng 8,94%; Đăk Nông tăng 7,59%). 

Về sự chênh lệch số liệu giữa tỉnh và số liệu do Tổng cục 

thống kê thông báo: Tại Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

gửi cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phục vụ công tác 

tiếp xúc cử tri, lúc này chưa có số liệu của GRDP năm 2022 

của Tổng cục Thống kê. Để có cái nhìn tổng quan cho tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và trên cơ sở 

số liệu tăng trưởng của các Quý được Tổng cục Thông kê 

thông báo (Quý 1 tăng 10,06%; 6 tháng tăng 9,85%; 9 tháng 

tăng 10,18%) Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ước thực hiện cả 

năm tăng khoảng 10,13%. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, 

Tổng cục Thống kê thông báo tăng trưởng GRDP cả năm 
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2022 ước tính tăng 9,5% và được Sở Kế hoạch và Đầu tư cập 

nhật số liệu theo thông báo của Tổng cục Thống kê. 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục 

chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt hơn trong năm 

2023 để góp phần thực hiện thành công các mục tiêu đã được 

xác định trong giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội 

Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

 Đại biểu có ý kiến: Báo cáo về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2022. Nguyên nhân vì sao ước thực hiện không đạt kế hoạch 

đề ra, làm rõ trách nhiệm cơ quan đơn vị có liên quan.  

UBND tỉnh báo cáo như sau: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2022 địa phương giao là 4.036,45 tỷ đồng(1). Tính đến 

ngày 20 tháng 11 năm 2022 đã giải ngân được 1.642,55 triệu 

đồng, đạt 48,52% so với thực nguồn năm 2022 địa phương đã 

giao (3.385 tỷ đồng) và đạt 54,52% kế hoạch Trung ương giao 

(3.012,836 tỷ đồng). Nếu không tính nguồn vốn các Chương 

trình MTQG và nguồn Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội(2) vừa được phân bổ thì tỷ lệ giải ngân đạt 

62,65% so với kế hoạch địa phương giao và đạt 73,1% so với 

kế hoạch Trung ương giao đầu năm. Nhìn chung, tỷ lệ giải 

ngân chung của toàn tỉnh (không tính các nguồn vốn vừa được 

phân bổ) vẫn duy trì kết quả tốt và cao hơn so với cùng kỳ 

năm 2021 (đạt 60%). Ước thực hiện đến hết niên độ, giải 

ngân đạt khoảng 92% trên tổng số kế hoạch địa phương giao 

(Thông thường vào thời điểm cuối năm các nhà thầu và chủ 

đầu tư mới tiến hành nghiệm thu để thanh toán, nên khối 

lượng giải ngân vào tháng 12/2022 và tháng 01/2023 là rất 

lớn. Do đó, khả năng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm nay 

sẽ cao hơn năm 2021). 

                                           
(1) Ngân sách địa phương là 1.873,234 triệu đồng và ngân sách trung ương là 2.163,216 triệu đồng. 
(2) Bao gồm cả 672,4 tỷ đồng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và 108,29 tỷ đồng nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 
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Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, ước đến ngày 30 

tháng 11 năm 2022, tỉnh Kon Tum giải ngân được khoảng 

61,42% so với tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã 

giao (đứng thứ 38/63 tỉnh thành trên cả nước và đứng thứ 2 

trong khu vực Tây Nguyên - sau tỉnh Lâm Đồng). Điều đó cho 

thấy những nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc đôn đốc, 

thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua. Tỷ lệ 

giải ngân ước chỉ đạt 92%, nguyên nhân không giải ngân hết 

chủ yếu do phụ thuộc các nguồn vốn được bổ sung trong năm 

như: nguồn vốn các Chương trình MTQG được Thủ tướng 

Chính phủ giao vào tháng 5 tại Quyết định số 653/QĐ-TTg 

ngày 28 tháng 5 năm 2022 (672.411 triệu đồng), nguồn vốn 

Chương trình phục hồi phát triển KTXH vừa được Thủ tướng 

Chính phủ giao trong tháng 10 tại Quyết định số 1198/QĐ-

TTg ngày 12 tháng 10 năm 2022 (108.290 triệu đồng). Bên 

cạnh đó, đối với nguồn vốn các Chương trình MTQG, do 

Trung ương chậm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực 

hiện dẫn đến các đơn vị không có cơ sở và bị động trong công 

tác thực hiện và giải ngân; với nguồn vốn Chương trình phục 

hồi phát triển KTXH, một số dự án đang thực hiện công tác 

bồi thường giải phóng mặt bằng nên dự kiến không thể giải 

ngân hết số vốn được giao bổ sung trong năm. 

Hiện nay Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15 

cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn các 

Chương trình mục tiêu quốc gia nguồn ngân sách trung ương 

(kể cả vốn đầu tư và sự nghiệp) và nguồn vốn chương trình 

phục hồi kinh tế - xã hội năm 2022 sang năm 2023. 

 Đại biểu có ý kiến: Theo kết quả báo cáo việc trồng rừng đạt kết 

quả cao, tuy nhiên chưa thể hiện rõ số liệu cây chết và giải pháp 

như thế nào trong việc trồng dặm. Đề nghị báo cáo làm rõ nội dung 

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

trả lời chất vấn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
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trên; đồng thời làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến tỷ lệ trồng rừng đạt thấp, cây chết nhiều. 

 

 

 

Đại biểu có ý kiến: Năm 2022, diện tích trồng mới Sâm Ngọc 

Linh tăng 500ha, số liệu báo cáo đã chính xác chưa? Đã tính đến 

những diện tích bị thiệt hại, bị chết chưa? Đề nghị có giải pháp cụ 

thể trong năm 2023. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Diện tích trồng Sâm Ngọc Linh 

trên địa bàn tỉnh được thực hiện chủ yếu bởi các doanh nghiệp 

(Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô, Công ty cổ phần Sâm 

Ngọc Linh Kon Tum, Công ty cổ phần VinGin…) và người dân 

trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei; nguồn kinh phí 

chủ yếu do doanh nghiệp và người dân tự đảm bảo thông qua 

hình thức liên doanh, liên kết trồng sâm, bên cạnh đó là Ngân 

sách Nhà nước hỗ trợ giống Sâm Ngọc Linh theo chính sách của 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND 

ngày 19 tháng 7 năm 2018. Trong quá trình tổng hợp báo cáo, 

các doanh nghiệp chưa có báo cáo nên số liệu về Sâm Ngọc 

Linh và dược liệu trước tháng 11 năm 2022 chưa đầy đủ. Sau 

khi Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản 3032/UBND-NNTN ngày 

13 tháng 9 ăm 2022 chỉ đạo các đơn vị báo cáo, theo đó số liệu 

diện tích trồng Sâm Ngọc Linh và dược liệu năm 2022 như sau: 

Sâm Ngọc Linh khoảng 1.741 ha, đạt 100% kế hoạch (trong 

đó: trồng mới đạt 509 ha, đạt 101,8% kế hoạch); cây dược 

liệu khác khoảng 4.857 ha, đạt 104,15% kế hoạch (trong đó: 

trồng mới 2.193,63 ha, đạt 109,68% so với kế hoạch). 

- Về mục tiêu trồng Sâm Ngọc Linh 500 ha trong năm 2023 

được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 

2022 và các năm trước đây và nguồn giống Sâm Ngọc Linh 

đảm bảo nguồn gốc do các doanh nghiệp và người dân hiện 

có; mục tiêu này đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 

XVI thống nhất tại Hội nghị lần thứ 10 tổ chức vào ngày 02 

tháng 12 năm 2022. 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có các giải 
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pháp cụ thể để thực hiện đạt chỉ tiêu này trong năm 2023. 

 Đại biểu có ý kiến: Báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện 

chỉ tiêu “các hộ dân có đất vườn trồng tối thiểu 10 cây ăn quả/hộ” 

trong 6 tháng cuối năm 2022. 

UBND tỉnh báo cáo như sau: Gắn với việc triển khai thực 

hiện chỉ tiêu phát triển 10.000 ha cây ăn quả trên địa bàn tỉnh 

theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra và 

thực hiện chỉ tiêu “các hộ dân có đất vườn trồng tối thiểu 10 

cây ăn quả/hộ” theo Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 

12/7/2022 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển 

kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022; 

UBND tỉnh3 đã có các văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố 

triển khai thực hiện. 

Kết quả đến nay, các địa phương đã triển khai thực hiện công 

tác tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện chỉ tiêu 10 

cây ăn quả/hộ. Mỗi địa phương chọn 01-02 cây ăn quả chủ 

lực, có tiềm năng và có đầu ra ổn định để phát triển. Người 

dân đã hưởng ứng và tham gia mạnh mẽ vào việc phát triển 

cây quả, đặc biệt là các địa bàn thuận lợi như: thành phố Kon 

Tum, các huyện: Sa Thầy, Đăk Tô, Đăk Hà, Ngọc Hồi, Kon 

Rẫy, Đăk Glei (Điển hình như huyện Đăk Glei: UBND huyện 

đã tuyên truyền, vận động người dân tích cực triển khai bằng 

nhiều hình thức, điển hình thông qua Lễ triển khai công tác 

dân vận tại thôn nông thôn mới cấp huyện tại thôn Pen Siel, 

xã Đăk Pek phát động phong trào trồng cây ăn quả (nhãn, 

vải)… đến nay có tổng 286 hộ/10.806 cây, cụ thể như Sầu 

riêng, vải, nhãn, bơ, mít, xoài, chuối, ổi, cây có múi…), góp 

phần không nhỏ vào tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn 

tỉnh (hiện nay ước khoảng 9.375 ha (trong đó: trồng mới ước 

đạt 3.000 ha, đạt 100% kế hoạch). Trong thời gian tới, với 

                                           
3 Công văn số 2417/UBND-KTTH ngày 27/7/2022 triển khai các Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH, QPAN 6 tháng cuối năm 2022 và Công văn số 2311/UBND-NNTN ngày 20 tháng 7 năm 

2022 về việc tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu ngành nông nghiệp trong năm 2022. 
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quyết tâm phải phát triển đạt và vượt chỉ tiêu phát triển cây ăn 

quả, hình thành các vùng trồng tập trung, liên kết sản xuất chế 

biến và tiêu thụ, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các huyện, 

thành phố tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ đạo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng định hướng các vùng 

trồng cụ thể đối với từng loại cây ăn quả để người dân, các 

hợp tác xã, doanh nghiệp tích cực tham gia và cũng là cơ sở 

để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư các cơ 

sở chế biến các sản phẩm cây ăn quả, từ đó nâng cao thu nhập 

cho người dân. 

   
 Đại biểu có ý kiến: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 

2022 thấp hơn so với năm trước, đề nghị UBND tỉnh báo cáo 

làm rõ nguyên nhân; đồng thời chỉ đạo rà soát lại việc nhiều 

trường đạt chuẩn quốc gia nhưng còn nợ tiêu chí (vấn đề này 

liên quan đến bệnh thành tích).  
 

UBND tỉnh báo cáo như sau:  
- Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tỷ lệ 

97,69%. Về điểm trung bình các môn thi, tỉnh Kon Tum đạt 6,179 

điểm, tăng 0,26 điểm so với năm 2021 (năm 2021 là 5,92 điểm), 

xếp vị thứ 44/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xếp vị thứ 

3/5 tỉnh Tây Nguyên (sau tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Gia Lai), xếp vị 

thứ 8/13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên (xếp 

trên các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Đăk Lăk, Đăk 

Nông). Như vậy, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp có giảm so với năm 

2021, tuy nhiên chất lượng được nâng lên (điểm trung bình các 

môn thi đạt 6,179 điểm, tăng 0,26 điểm so với năm 2021).  

- Về việc nhiều trường đạt chuẩn quốc gia nhưng còn nợ tiêu chí 

(vấn đề này liên quan đến bệnh thành tích): Nội dung này, Ủy ban 

nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo rà soát xử lý theo đúng quy 

định. 

 Đại biểu có ý kiến: Một số nơi chậm chi trả chế độ hỗ trợ bán trú, 

chi phí học tập cho học sinh, chế độ đứng lớp cho giáo viên, đề 

nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp trong thời 

gian tới. 

UBND tỉnh báo cáo như sau: Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở 

Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Cục dự trữ Khu vực Bắc Tây 

Nguyên phân bổ gạo cho học sinh theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP của Chính phủ về cho các Trường học thuộc 

phạm vi quản lý của huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở; 

Các trường học thực hiện cấp phát cho học sinh đảm bảo kịp thời 
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theo quy định. Đồng thời, phân bổ kinh phí ngày từ đầu năm và 

trong năm điều chỉnh, bổ sung kịp thời kinh phí cho Sở Giáo dục 

và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố để thực hiện chi trả các 

chế độ chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn thực 

hiện dự toán hàng năm theo quy định.  

- Đối với các đơn vị trường học thuộc phạm vi quản lý của Sở 

Giáo dục và Đào tạo: Năm 2022, Sở đã phân bổ dự toán kinh phí 

cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện chi trả các chính sách cho 

học sinh đảm bảo, kịp thời theo quy định hiện hành, hiện nay chưa 

nhận được thông tin về phản ánh về nội dung này.  

- Đối với các đơn vị trường học thuộc phạm vi quản lý của UBND 

các huyện, thành phố: Kinh phí phân bổ cho các Trường để thực 

hiện chi trả các chính sách cho học sinh do UBND các huyện, 

thành phố phân bổ dự toán và kiểm tra, giám sát việc thực hiện và 

báo cáo giải trình theo phân cấp quản lý; vừa qua có trường hợp ở 

huyện Tu Mơ Rông chi trả chế độ cho giáo viên không đầy đủ, kịp 

thời và đã được UBND huyện đã xử lý. 

- Trong thời gian đến, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giáo dục và 

Đào tạo và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ 

đạo, kiểm tra về triển khai chi trả chế độ hỗ trợ bán trú, chi phí học 

tập cho học sinh cũng như chế độ đứng lớp cho giáo viên, xử lý 

theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

 Đại biểu có ý kiến: Chỉ số CPI của tỉnh thấp, đề nghị chỉ đạo rà 

soát, đánh giá cụ thể để chỉ ra các nguyên nhân và có giải pháp, 

đặc biệt là chấn chỉnh đối với trách nhiệm của cá nhân có liên 

quan. 

UBND tỉnh báo cáo như sau: Nọi dung này đã được UBND tỉnh trả 

lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp. 

 

 Đại biểu có ý kiến: Đề nghị làm rõ giải pháp thực hiện các chỉ tiêu 

như: chỉ tiêu về nguồn thu 4.500 tỉ đồng; chỉ tiêu về cây ăn quả 

1.108 ha; chỉ tiêu trồng cây dược liệu và tập trung làm rõ những 

giải pháp giải quyết đầu ra cho cây dược liệu và cây ăn quả. 

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

UBND tỉnh sẽ bổ sung các giải pháp và tạp trung chỉ đạo nhằm 

thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra, cụ thể: 

- Về giải pháp thực hiện các chỉ tiêu thu NSNn: 4.500 tỉ đồng: 

Theo dõi chặt chẽ tiến độ nguồn thu ngân sách, xác định các nguồn 

thu còn tiềm năng, các lĩnh vực thuế còn thất thu để kịp thời chỉ đạo 
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tăng cường quản lý thu; tăng cường công tác thu hút đầu tư; đẩy 

nhanh tiến độ làm các thủ tục có liên quan đến lập hồ sơ, thẩm 

định, phê duyệt giá đất bồi thường, giải phòng mặt bằng một cách 

nhanh nhất; thường xuyên rà soát, theo dõi chỉ đạo các sở, ngành 

liên quan phối hợp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát 

sinh trong quá trình triển khai các dự án khai thác quỹ đất, bán các 

cơ sở nhà đất… 

- Về chỉ tiêu về cây ăn quả 1.108 ha; chỉ tiêu trồng cây dược liệu 

và tập trung làm rõ những giải pháp giải quyết đầu ra cho cây dược 

liệu và cây ăn quả:  

+ Trên cơ sở diện tích hiện có, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động nông dân tham gia liên kết hình thành Tổ hợp tác, Hợp 

tác xã để sản xuất sản phẩm trái cây đúng chủng loại, quy trình 

chất lượng sản phẩm, số lượng theo nhu cầu thị trường; 

+ Xây dựng và cung cấp thông tin bộ dữ liệu đất đai, thổ nhưỡng 

nhằm xác định đối tượng cây trồng phù hợp điều kiện từng địa 

phương; xác định mỗi huyện, thành phố ưu tiên lựa chọn 1 - 2 

loại cây ăn quả chủ lực, để hình thành vùng trồng cây ăn quả tập 

trung đạt tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.  

+ Tham mưu ban hành các chính sách đặc thù về phát triển nông 

nghiệp và nông thôn của tỉnh Kon Tum, trong đó có nội dung hỗ 

trợ phát triển cây ăn quả. Ngoài ra, lựa chọn một số Hợp tác xã 

cây ăn quả điển hình, có tiềm lực, hỗ trợ xây dựng các mô hình 

sản xuất nổi bật, làm điểm nhấn, có tính lan toả trong nhân dân 

để nhân rộng mô hình.  

+ Hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã xây dựng nhãn mác, bao bì 

sản phẩm, cấp Mã số vùng trồng; mang thương hiệu sản phẩm 

trái cây của tỉnh; kết nối sản phẩm trái cây với các sàn giao dịch 

thương mại điện tử, ... nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.  

+ Chủ động tiếp cập, tăng cường thu hút các doanh nghiệp lớn 

trong nước cũng như nước ngoài có nhu cầu đầu tư trên địa bàn, 

trong đó: Hỗ trợ tối đa theo cơ chế, chính sách Trung ương đã 
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ban hành về đất đai, thuế, trang thiết bị, ....  

+ Triển khai kết nối với các doanh nghiệp chế biến tham gia đầu 

tư nhà máy, theo đó công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh cam kết 

thu mua sâm dây cho người dân. 

 

Đại biểu có ý kiến: Đánh giá việc hoạt động của Hợp tác xã, 

tránh việc trục lợi chính sách nhà nước. 

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

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan rà soát, 

đánh giá việc hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn; kiên 

quyết xử lý đối với các trường hợp lợi dụng trục lợi chính 

sách như ý kiến của đại biểu. 
 Đại biểu có ý kiến: Chỉ đạo rà soát và đính chính số liệu quy tập 

mộ liệt sĩ trong nước đảm bảo theo đúng thực tế là 18 hài cốt liệt 

sĩ, trong đó: Quân đoàn 3 là 10 hài cốt liệt sĩ, Bộ chỉ huy quân sự 

tỉnh 08 hài cốt liệt sĩ (Ngọc hồi 05, Thành phố 01, Kon Plong 02). 

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

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát và đính chính số liệu theo đúng thực tế. 

 
Đại biểu có ý kiến: Đề nghị làm rõ, bổ sung một số giải pháp thực 

hiện các chỉ tiêu về kinh tế như: chỉ tiêu về nguồn thu ngân sách 

địa phương; chỉ tiêu về cây ăn quả; chỉ tiêu trồng cây dược liệu và 

tập trung làm rõ những giải pháp giải quyết đầu ra cho cây dược 

liệu và cây ăn quả; chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp (việc thành 

lập doanh nghiệp phải đảm bảo các tiêu chí, thực chất); Có những 

giải pháp thiết thực, cụ thể khi thực hiện quy hoạch đảm bảo ổn 

định cuộc sống của người dân (như: giá bồi thường, bố trí đất ở, 

đất sản xuất,...); Tập trung chỉ đạo, kiểm tra các dự án hiện triển 

khai chậm tiến độ như: dự án của Tập đoàn TH true Milk tại xã 

Mô Rai, huyện Sa Thầy; dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei; dự án 

cầu qua sông Đăk Bla thành phố Kon Tum;…; đồng thời đề nghị 

HĐND tỉnh tăng cường giám sát; có giải pháp căn cơ, cụ thể để 

phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu liên quan đến Chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính 

công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) 

trong năm 2023; chỉ đạo các Sở, ban, ngành hướng dẫn cách trồng, 

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

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp 

theo ý kiến của đại biểu để triển khai thực hiện có hiệu quả nhệm 

vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng anh ninh trên địa 

bàn tỉnh trong thời gian tới. 
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chăm sóc, nhất là Sâm Ngọc Linh; Chỉ đạo các Sở, ngành chuyên 

môn phối hợp với các địa phương xem xét, định hướng người dân 

trong việc trồng cây ăn quả, dược liệu cho phù hợp thổ nhưỡng 

từng vùng, đồng thời đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, góp phần giải 

quyết vấn đề giảm nghèo; Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 

có giải pháp đo đạc xác định ranh giới đất nông nghiệp và đất lâm 

nghiệp để nhân dân ổn định canh tác, nhất là trong vấn đề trồng 

rừng; có giải pháp quyết liệt hơn để giải quyết tồn tại trong công 

tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi đầu tư xây dựng công trình 

thủy điện; chỉ đạo rà soát bố trí quỹ đất sạch để thu hút đầu tư 

trong lĩnh vực nông nghiệp; có giải pháp, hướng xử lý đối với các 

kiến nghị của cử tri liên quan đến quy hoạch treo, dự án treo; Bổ 

sung giải pháp để thực hiện đạt chỉ tiêu bảo hiểm y tế do HĐND 

tỉnh đề ra; đồng thời chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên 

truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, trong đó tập 

trung phát triển bảo hiểm y tế ở nhóm đối tượng hộ gia đình và học 

sinh, sinh viên; xem lại cách tính số lượng lượt khách du lịch trong 

tỉnh, chỉ tiêu đưa ra trong năm 2023 thấp; có giải pháp đối với y tế 

tuyến cơ sở, tuyến xã, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ 

cán bộ y tế cơ sở để chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho nhân dân; Chỉ 

đạo chính quyền địa phương cấp huyện tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các chính sách xã hội (như Bảo hiểm y 

tế, chế độ cho giáo viên, học sinh, đào tạo nghề….); chỉ đạo rà soát 

kiểm tra và có giải pháp quyết liệt trong vấn đề làm hồ sơ đất đai 

của người dân… 

2 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 

Đại biểu có ý kiến: Tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm xảy ra 

trên các địa phương phức tạp, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các 

cấp, các ngành. 

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

tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền và 

có giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chạn, hạn chế tình hình vi phạm 

pháp luật, tội phạm trên địa bàn tỉnh. 
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3 Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 

Đại biểu có ý kiến: Cần có giải pháp cụ thể, quyết liệt để hạn chế 

trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ em tiếp xúc với rượu bia sớm; kiểm 

tra, kiểm soát chặt chẽ về việc bán hàng rong, hàng không bảo an 

toàn thực phẩm, hàng không rõ nguồn gốc.. bán cho trẻ em ở các 

cổng trường. 

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

tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương có giải pháp để hạn chế trẻ em 

vi phạm pháp luật; trẻ em tiếp xúc với rượu bia sớm; đồng thời 

tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về việc bán hàng rong, 

hàng không bảo an toàn thực phẩm, hàng không rõ nguồn gốc.. bán 

cho trẻ em ở các cổng trường. 

4 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Đại biểu có ý kiến: Đề nghị có hướng dẫn về tính thuế đối với 

thực hiện các công trình theo cơ chế đặc thù, đưa tính thuế vào dự 

án, cách kê khai tính thuế,… nhất là các công trình thực hiện theo 

thiết kế mẫu.  

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Hiện nay, qua rà soát quy định của 

Chính phủ tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 về cơ 

chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

và các quy định, hướng dẫn có liên quan đến các Chương trình 

mục tiêu quốc gia, chưa có quy định, hướng dẫn về tính thuế đối 

với thực hiện các công trình theo cơ chế đặc thù, đưa tính thuế vào 

dự án, cách kê khai tính thuế,… nhất là các công trình thực hiện 

theo thiết kế mẫu như ý kiến của đại biểu. Ghi nhận ý kiến của đại 

biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát và 

tham vấn thêm ý kiến của các Bộ, ngành trung ương về nội dung 

đại biểu kiến nghị để làm cơ sở triển khai trên địa bàn tỉnh theo 

đúng quy định. 

5 
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường,  hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng 

doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum 

 

Đại biểu có ý kiến: Hiện nay, trong quá trình triển khai công tác 

đền bù GPMB liên quan đến diện tích đất và vườn cây của Công ty 

TNHH MTV Cao su Kon tum còn khó khăn vướng mắc chưa được 

người dân nhận khoán đồng tình ủng hộ. Đề nghị UBND tỉnh: 

- Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức 

đối thoại và công khai danh sách  các hộ dân đã ký nhận tiền hỗ 

trợ, số hộ dân chưa được nhận tiền hỗ trợ người dân đồng thuận. 

- Hỗ trợ người dân đã nhận khoán một phần kinh phí trong nguồn 

thu từ khối lượng gỗ bán thanh lý vườn cây cao su theo tỷ lệ 6/4 để 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, 

giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư 

đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, hiện tại thành 

phố Kon Tum đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, giải 

phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất do Công ty TNHH 

MTV cao su Kon Tum quản lý (140,1 ha) với số tiền là hơn 

17 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt để triển khai 

thi công dự án, ngày 24 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân 
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giảm bớt khó khăn cho người dân.  

- Có chính sách bố trí chỗ ở, giải quyết việc làm mới để ổn định 

đời sống cho người dân. 

tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 

và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 để bàn bạc, xem xét hướng xử lý; 

tại buổi làm việc đã thống nhất tiến hành Kế hoạch cưa cắt 

cây cao su đã được bồi thường và bàn giao đất cho Sư đoàn 

10/Quân đoàn 3 trước ngày 30 tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên, 

đến thời hạn 30 tháng 8 năm 2022, Công ty TNHH MTV cao 

su Kon Tum vẫn chưa thể thực hiện việc cưa cắt cây cao su đã 

được bồi thường để bàn giao mặt bằng (nguyên nhân là do 

các hộ dân ký kết Hợp đồng nhận khoáng với Công ty TNHH 

MTV cao su Kon Tum (Trồng mới - chăm sóc vườn cây - thu 

hoạch mủ) chưa đồng ý với mức hỗ trợ ổn định đời sống là 

30 kg gạo/người/tháng và hỗ trợ ổn định sản xuất với mức 

bình quân 6 triệu đồng/ha các đối tượng nhận khoán trên, mà 

yêu cầu được chia theo tỷ lệ đối với việc thanh lý khối lượng 

cây cao su đã được bồi thường). Ngày 15 tháng 9 năm 2022, 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục làm việc với Tập đoàn Công 

nghiệp cao su Việt Nam để bàn bạc, tìm hướng giải quyết nội 

dung chia tỷ lệ việc thanh lý vườn cây; theo đó tại buổi làm 

việc đại diện Tập đoàn Công nghiệp cao su trình bày quan 

điểm cây cao su là tài sản của Nhà nước, số tiền thu được từ 

việc thanh lý vườn cây sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước 

nên không thống nhất việc chia tỷ lệ nêu trên. 

Do vậy, ngày 02 tháng 12 năm 2022, Bán cán sự đảng Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy (Văn 

bản số 831-CV/BCSĐ) về tình hình thực tế và những vướng 

mắc nêu trên, đồng thời kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy xem 

xét và làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp cao su 

Việt Nam, Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam 

để cùng bàn giải pháp nhằm tháo gỡ các vấn đề trên và đẩy 

nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án, thời gian 
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làm việc dự kiến trong tháng 12 năm 2022. Tiếp thu ý kiến 

của đại biểu, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tham mưu đưa vào 

chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy đối với Đảng 

ủy và lãnh đạo Tập đoàn cao su Việt Nam về nội dung trên. 

 

6 Dự thảo Nghị quyết về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

Qua ý kiến thảo luận tổ và ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách của 

HĐND tỉnh tại Báo cáo số 201/BC-BKTNS ngày 06/12/2022 có đề 

nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, cập nhật, điều chỉnh dự 

toán thu, chi ngân sách đảm bảo phù hợp với số liệu dự toán được 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, 

Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và ý kiến của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (trong đó có Kế hoạch thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2023). 

UBND tỉnh báo cáo như sau:  

Hiện nay, UBND tỉnh đã nhận được các Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 về việc giao dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2023 và số 1513/QĐ-TTg ngày 

03/12/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 

năm 2023; trong đó, Thủ tướng Chính phủ có giao cụ thể kế hoạch 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Do đó, tiếp 

thu ý kiến của đại biểu và ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách tại 

Báo cáo số 201/BC-BKTNS ngày 06/12/2022, UBND tỉnh đã hoàn 

thiện dự thảo Nghị quyết giao kế hoạch thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (dự thảo 

Nghị quyết), nội dung cụ thể như sau: 

1. Bổ sung căn cứ pháp lý tại dự thảo Nghị quyết như sau“Căn cứ 

các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1506/QĐ-TTg ngày 

02/12/2022 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; số 

1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách nhà nước năm 2023”. 

2. Điều chỉnh kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2023 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các phụ lục kèm 

theo dự thảo Nghị quyết cho phù hợp với Quyết định số 1506/QĐ-

TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023: 

- Bổ sung phụ lục II.1 về Dự toán ngân sách Trung ương năm 2023 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (trong đó phân bổ 

chi tiết kinh phí sự nghiệp theo từng lĩnh vực sự nghiệp). 

- Điều chỉnh kinh phí sự nghiệp của một số dự án, đơn vị tại phụ 
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lục III(4), IV(5), V(6) kèm theo dự thảo Nghị quyết cho khớp, đúng 

với Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ (không làm thay đổi tổng dự toán kinh phí sự nghiệp 

ngân sách Trung ương năm 2023 của các chương trình). 

3. Bổ sung nội dung ghi chú tại phụ lục III kèm theo dự thảo Nghị 

quyết cho phù hợp với Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 

03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư 

vốn ngân sách nhà nước năm 2023:  

- Tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 

03/12/2022, Thủ tướng Chính phủ giao 104.130 triệu đồng vốn đầu 

tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (trong đó 

đã bao gồm vốn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo 

Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ. Việc thực hiện phân bổ, giao kế hoạch vốn năm 2023 để thực 

hiện nội dung này chỉ được thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền 

giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025). 

- Theo Văn bản số 6645/BNN-VPĐP ngày 05/10/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc dự kiến kế hoạch 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

năm 2023 và dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025, thì 

Trung ương bổ sung 11.940 triệu đồng vốn đầu tư phát triển ngoài 

kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao để hỗ trợ 

huyện “trắng xã nông thôn mới” (10.000 triệu đồng), thực hiện 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (1.940 triệu đồng). 

Do đó, bổ sung nội dung ghi chú đối với 11.940 triệu đồng vốn đầu 

                                           
(4) Điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của một số đơn vị tại Phụ lục III như sau: (1) Sở Giáo dục và 

Đào tạo  38.759 triệu đồng (tăng 01 triệu đồng); (2) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 10.365 triệu đồng (giảm 01 triệu đồng).  
(5) Chi tiết kinh phí sự nghiệp của Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Phụ lục IV gồm 02 tiểu dự án, cụ thể như sau: Tiểu dự án 1 là 17.172 triệu đồng (trong đó cấp tỉnh là 343 

triệu đồng, cấp huyện là 16.829 triệu đồng); Tiểu dự án 2 là 7.181 triệu đồng (trong đó cấp tỉnh là 718 triệu đồng; cấp huyện là 6.463 triệu đồng).   
(6) Điều chỉnh kinh phí sự nghiệp của một số dự án tại Phụ lục V, cụ thể như sau: (1) Dự án 5 là 106.183 triệu đồng (tăng 01 triệu đồng); (2) Dự án 8 là 17.183 triệu đồng (giảm 01 triệu đồng); (3) Dự án 9 là 

5.940 triệu đồng (giảm 01 triệu đồng); (4) Dự án 10 là 13.880 triệu đồng (tăng 01 triệu đồng).   
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tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tại phụ lục III kèm theo dự thảo Nghị quyết như 

sau“Triển khai thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền giao bổ sung 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025”. 

4. Về rà soát danh mục dự án đầu tư thuộc 03 chương trình mục 

tiêu quốc gia: Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo thẩm tra số 165/BC-

BKTNS ngày 28/11/2022, sau khi tiếp tục rà soát, UBND tỉnh xin 

điều chỉnh 01 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi 

như sau: Tại Dự án 4, huyện Kon Rẫy điều chỉnh dự án “Đường đi 

KSX làng Kon K'Lâng, thôn Đak Ơ Nglăng xã Đăk Tờ Re” thành 

“Sân bê tông nhà rông thôn Kon Xơm Luh xã Đăk Tờ Re”.  

7 Ý kiến khác  

 

Đại biểu có ý kiến: Hiện nay, nhiều trường học ở thành phố Kon 

Tum đầu tư đã lâu, nay đã xuống cấp, một số trường học vẫn còn 

thiếu phòng học nên học sinh vẫn phải học trong các phòng học 

tạm, phòng học mượn7; một số trường Tiểu học chưa đủ phòng học 

để tổ chức dạy học 02 buổi/ngày8…Do quy mô trường lớp thuộc 

thành phố lớn9, nhu cầu đầu tư nhiều nhưng Ngân sách địa phương 

còn hạn chế, thành phố Kon Tum không được hưởng chương trình, 

dự án mục tiêu quốc gia để đầu tư cơ sở vật chất cho các trường 

học. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh xem xét, bổ sung kinh phí xây 

dựng đảm bảo đảm cơ sở vật chất cho các trường mầm non và 

trường phổ thông trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Hiện nay, Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương được 

HĐND tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

22/10/2021 đã phân bổ chi tiết cho các dự án và phân cấp vốn đầu 

tư cho các huyện, thành phố; trong đó, UBND thành phố Kon Tum 

được phân cấp nhiều nhất với 780.550/2.186.805 triệu đồng, 

chiếm 35,7% nguồn vốn phân cấp từ ngân sách tỉnh. Bên cạnh đó, 

thành phố Kon Tum cũng là đối tượng được phân bổ nguồn vốn từ 

03 Chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể năm 2022 đã phân bổ 

28.365 triệu đồng và năm 2023 đang trình HĐND tỉnh dự kiến 

phân bổ khoảng 44.469 triệu đồng. 

Do đó, ghi nhận ý kiến của đại biểu, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND 

thành phố Kon Tum căn cứ các nguồn vốn được tỉnh phân cấp và 

nguồn thu của thành phố để đầu tư xây dựng đảm bảo đảm cơ sở 

                                           
7 Như: Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (mượn tạm phòng họp giáo viên để học); Mầm non Hoa Sữa - Ngô Mây (tại điểm chính học sinh vẫn phải học trong phòng tạm, nhà mái vòm tận dụng các vách tường 

của các nhà học), Mầm non Thủy Tiên - Phường Thống Nhất (điểm trường thôn Kon Tum Kơ Nâm), Mầm non Họa Mi - Trần Hưng Đạo (các điểm lẻ mượn hội trường tổ dân phố để học)... 
8 Như: Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Hòa Bình); Tiểu học Bế Văn Đàn (Xã Đăk BLà) 
9 Tính đến tháng 12/2022, toàn thành phố có 71 trường (trong đó dự kiến đến tháng 12/2022 có 31 trường đạt chuẩn quốc gia), gồm 1.182 lớp, 37.313  học sinh, trong đó có 14.279 học sinh dân tộc thiểu số; 

toàn thành phố có 975 phòng học. Trong đó: Phòng học kiên cố là 620 phòng; phòng học bán kiên cố 332 phòng; phòng học tạm, mượn là: 23 phòng. 
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vật chất cho các trường mầm non và trường phổ thông trên địa bàn 

thành phố. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ xem xét, trình cấp thẩm 

quyền tiếp tục bổ sung kinh phí cho UBND thành phố Kon Tum và 

các đơn vị, địa phương khác từ các nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm 

chi (nếu có). 

 

Đại biểu có ý kiến: Đề nghị báo cáo về công tác triển khai thực 

hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về 

phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, 

an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

(Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ). 

Trong đó, báo cáo thêm vì sao tỉnh Kon Tum không có “dự án đầu 

tư và hạ tầng giao thông kết nối phấn đấu hoàn thành trước năm 

2030 vùng Tây nguyên” (tại Phụ lục III Nghị quyết số 152/NQ-

CP). 

UBND tỉnh có ý kiến như sau:  
Để tổng kết Nghị quyết số 10-NQ/TW, Kết luận số 12-KL/TW của 

Bộ Chính trị về vùng Tây Nguyên và xây dựng Nghị quyết mới của 

Bộ Chính trị về phát triển Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 ngay từ những bước ban đầu, UBND tỉnh đã phân công 

01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế tổng hợp 

trực tiếp tham gia tổ biên tập tổng kết Nghị quyết số 10-NQ/TW, 

Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về vùng Tây Nguyên. Đồng 

thời, UBND tỉnh đã chủ động, tích cực trình Ban cán sự đảng 

UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các nội 

dung và tham gia ý kiến nhiều lần (05 lần) đối với Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư(10) về dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, UBND tỉnh 

cũng đã tích cực tham gia góp ý Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị 
(11) và hiện nay Chính phủ đã ban hành chính thức tại Nghị quyết 

số 152/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022.  

Nghị quyết số 152/NQ-CP của Chính phủ ngoài các chỉ tiêu, 

phương hướng, nhiệm vụ chung cho cả vùng, Chính phủ đã định 

hướng cụ thể Tiểu vùng Bắc Tây Nguyên (gồm tỉnh Gia Lai và 

tỉnh Kon Tum) và cho riêng tỉnh Kon Tum, cụ thể như: 

- Tại khoản 2, mục II về nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh 

và bền vững (trang 5) Chính phủ định hướng “Tiểu vùng Bắc Tây 

Nguyên (tỉnh Gia Lai và Kon Tum) duy trì công nghiệp thủy điện, 

                                           
(10) Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến lần thứ 5 với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 625-CV/TU ngày 12-8-2022. 
(11) Công văn số 3574/UBND-KTTH ngày 24/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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phát triển năng lượng tái tạo, cây dược liệu; hình thành các khu 

du lịch sinh thái, các khu du lịch gắn với vườn quốc gia, khu bảo 

tồn thiên nhiên. Không gian phát triển kinh tế của tiểu vùng gắn 

với các tỉnh khu vực duyên hải Trung Bộ theo hành lang giao 

thông quốc lộ 14, 19, 24 và hành lang biên giới Việt Nam - Lào - 

Cam-pu-chia”. 

- Tại khoản 4, mục II về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

quan trọng, du lịch đặc sắc (trang 7, trang 8) “Nghiên cứu đầu 

tư tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây (Ngọc Hồi - Pleiku, Pleiku - 

Buôn Ma Thuột, Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa), tuyến đường sắt kết 

nối Tây Nguyên (Đà Nẵng - Kon Tum - Gia Lai - Đắk Lắk - Đắk 

Nông - Bình Phước)… Phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm 

gắn với sinh thái và bảo vệ môi trường, hình thành các khu du lịch 

tầm cỡ quốc gia và khu vực, tạo thương hiệu cho du lịch vùng. Xây 

dựng các trung tâm dịch vụ du lịch lớn:… Gia Lai - Kon Tum gắn 

với cửa khẩu quốc tế Bờ Y, khu du lịch Măng Đen…..” 

- Bên cạnh đó, tại phụ lục số II về nhiệm vụ, đề án cụ thể chương 

trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện nghị quyết 

vùng Tây nguyên đều có tác động tích cực đến tỉnh Kon Tum trong 

quá trình phát triển kinh tế - xã hội; trong đó có nhiều nội dung do 

tỉnh Kon Tum trực tiếp thực hiện hoặc ảnh hưởng lớn đến tỉnh 

như: (1) Trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Đề án thí điểm về cho 

thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu; (3) 

Chương trình phát triển Sâm Ngọc Linh; (4) Đề án báo cáo Chính 

phủ để trình Quốc Hội ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển Vùng Tây Nguyên … 

Ghi nhận ý kiến của đại biểu, trong quá trình triển khai thực hiện 

Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính 

phủ, UBND tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung 

ương và các tỉnh khu vực Tây Nguyên trong việc xây dựng các đề 

án, chính sách, nhất là các chính sách đặc thù để giúp Kon Tum 
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ngày càng phát triển, người dân được hưởng lợi nhiều hơn như 

nguyện vọng của Đại biểu nói riêng và nhân dân các dân tộc trên 

địa bàn tỉnh nói chung. 

 

Đại biểu có ý kiến: Dự án nuôi bò sữa tại xã MoRay, huyện Sa 

Thầy của Công ty cổ phân tập đoàn TH triển khai đến đâu? Bao 

nhiên con bò? Giải quyết việc làm cho bao nhiêu dân? Giải 

quyết đất sản xuất, đất ở tái định cư cho người dân như thế nào? 

UBND tỉnh báo cáo như sau:  

- Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại tỉnh 

Kon Tum của Công ty Cổ phần bò sữa nông nghiệp công nghệ cao 

Kon Tum là dự án thuộc danh mục trọng điểm thu hút đầu tư trên 

địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã thường xuyên 

đôn đốc chủ đầu tư, đồng thời kiểm tra thực tế tiến độ triển khai 

thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của 

dự án, đồng thời đề nghị chủ đầu tư bố trí đầy đủ nhân lực, vật lực 

để thực hiện dự án đúng tiến độ (như buổi kiểm tra ngày 20/7/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh). Hiện nay dự án đã xây dựng xong hàng 

rào bảo vệ và đang tiến hành san lấp mặt bằng, chưa đi vào hoạt 

động. 

- Về tiến độ Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ 

cao tại tỉnh Kon Tum của Công ty cổ phần bò sữa nông nghiệp 

công nghệ cao Kon Tum12: Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 06 

năm 202413.  

Theo Quy định về Luật đầu tư 2020 thì chỉ tính tổng tiến độ thực 

hiện dự án và nhà đầu tư không phải thực hiện điều chỉnh dự án 

nếu tiến độ thực hiện không vượt quá 12 tháng so với chủ trương 

đầu tư lần đầu(14). Như vậy tiến độ dự án không chậm so với quy 

định hiện hành. 

- Tiếp thu ý kiến của đại biểu, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, 

đôn đốc chủ đầu tư, đồng thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc 

để dự án thực hiện theo đúng tiến độ đã quy định, góp phần giải 

quyết việc làm, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 

                                           
12 Quyết định chủ trương đầu tư số 76/QĐ-UBND, ngày 20/1/2020; 
13 Giai đoạn 1: Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 06 năm 2022; Giai đoạn 2: Từ tháng 06 năm 2022 đến tháng 06 năm 2024.  
14  Điểm đ, khoảng 3, điều 41 Luật đầu tư 2020  
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Đại biểu có ý kiến: Đề nghị rà soát lại mức thu phí qua cửa khẩu 

Quốc tế Pờ Y cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

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

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với 

Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh trong thời gian tới (khi đảm bảo các điều 

kiện pháp lý và phù hợp với thực tế của địa phương) 

 

Đại biểu có ý kiến: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên 

quan phối hợp với các Công ty viễn thông có giải pháp sớm phủ 

sóng điện thoại cho 46 vùng lõm hiện nay chưa có sóng điện thoại 

trên địa bàn tỉnh. 

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

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với các Công 

ty viễn thông có giải pháp sớm phủ sóng điện thoại cho 46 vùng 

lõm hiện nay chưa có sóng điện thoại trên địa bàn tỉnh. 

 

Đại biểu có ý kiến: Đề nghị UBND tỉnh sớm đầu tư tuyến đường 

Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh, trong đó có 

03 cây cầu trên địa bàn xã Măng Bút huyện Kon Plông để phục vụ 

nhu cầu đi lại của người dân. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Việc đầu tư 03 cầu trên tuyến 

đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh là cần 

thiết, tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn như 

hiện nay, UBND tỉnh đã giao các Sở, ngành của tỉnh nghiên cứu 

tiếp tục tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương 

quan tâm hỗ trợ kinh phí để sớm đầu tư các cây cầu này(15). Hiện 

nay, trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Kon Plông và ý kiến của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư(16), UBND tỉnh đang kiến nghị Bộ Tài 

chính quan tâm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ 

khoảng 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 

2022 để thực hiện đầu tư xây dựng 03 cầu trên tuyến đường Ngọc 

Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum. 

 
Đại biểu có ý kiến: Nhà máy nước huyện Sa Thầy: dự án đã lâu, 

tuy nhiên đến nay dân chưa có nước trách nhiệm, làm rõ. 

UBND tỉnh báo cáo như sau: Nội dng này đã được UBND tỉnh 

làm rõ tại báo cáo chấty vấn đại biểu A Thái, Tổ đại biểu Sa Thầy 

 

Đại biểu có ý kiến: Báo cáo làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân 

có liên quan trong việc thực hiện dự án tái định cư công trình thủy 

điện PLeiKrông ở xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, người dân không 

đến ở tại khu tái định cư đã được xây dựng. 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: Dự án Quy hoạch bố trí dân cư 

tại xã Đăk Hring (nay là xã Đăk Long), huyện Đăk Hà, giai 

đoạn 2009 - 2015 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 

và giao Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà làm chủ đầu tư. 

                                           
(15) Tại Thông báo số 4707/TB-VP ngày 21/11/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện 

Kon Plông. 
(16) Tại Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 01/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và Công văn  số 3802/SKHĐT-TH ngày 02/12/2022 của Sở Kế  hoạch  và  Đầu  tư.   
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Tổng diện tích quy hoạch là 690 ha (Gồm đất quy hoạch điểm 

dân cư là 110 ha, quy hoạch đất sản xuất là 580 ha); bố trí ổn 

định dân cư 300 hộ với 1.500 nhân khẩu, thiếu đất sản xuất do 

ngập lòng hồ thủy điện Plei Krông, dự án có tổng mức đầu tư 

149,125 tỷ đồng; tổng số vốn đã bố trí để thực hiện dự án là 

134,444 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương: 115,493 

tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 1,48 tỷ đồng; Vốn Tập đoàn Điện 

lực: 17,473 tỷ đồng). Dự án được triển khai thực hiện từ năm 

2009 và kết thúc vào năm 2018, hiện nay đã thực hiện xong 

việc quyết toán dự án hoàn thành; tuy nhiên, đánh giá tổng 

quan chung của dự án không đạt hiệu quả về mặt kinh tế - xã 

hội (Một số chính sách hỗ trợ sản xuất cho người dân chưa 

thực hiện; có 31/37 giếng đã đào, nghiệm thu nhưng không có 

nước; diện tích đất sản xuất bình quân giao cho mỗi hộ còn 

thấp so với mục tiêu Đề án nên rất khó khăn cho phát triển 

kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài của hộ dân, ảnh hưởng đến 

tình hình an ninh, chính trị tại khu tái định cư ...), một số hộ 

dân chưa lên khu tái định cư, với lý do đề nghị hỗ trợ sản 

xuất, đất sản xuất, nước sinh hoạt... Các tồn tại nêu trên là do 

đa số các hộ dân quen với tập quán sản xuất, canh tác cộng 

đồng trong khu tái định cư nên không muốn đi đến khu tái 

định cư mới mà muốn ở lại với các hộ dân khác trong làng 

được di dời lên khu tái định cư tại xã Đăk long.  

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản 

(Công văn số 323/UBND-NNTN ngày 28 tháng 01 năm 2022 

của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác bố trí dân cư tại 

các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 241/TB-

UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 về Kết luận của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việcvới Thường trực 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà)  chỉ đạo Ủy ban 
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nhân dân huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ thuộc 

đối tượng hưởng lợi của dự án di dời lên Khu tái định cư theo 

dự án được duyệt; lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, 

dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ người dân 

phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống tại các khu tái định cư; 

cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách cấp huyện để khắc phục các 

tồn tại, hạn chế. Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum đã có buổi kiểm tra, làm việc với 

Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà; qua 

đó đã có chỉ đạo cụ thể đối với huyện để sớm giải quyết các 

hạn chế nêu trên. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã ban hành 

Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 để 

chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết như điện, nước và tạo điều kiện, giải quyết các khó 

khăn, sắp xếp ổn định cho các hộ dân tại khu tái định cư.  

Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân 

tỉnh sẽ theo dõi, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và đề 

nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân huyện Đăk Hà tiếp tục tuyên truyền, vận động số hộ còn 

lại di dân lên Khu tái định cư; đồng thời thực hiện lồng ghép 

các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ người dân 

ổn định cuộc sống tại khu tái định cư. 
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