
HĐND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THƯỜNG TRỰC HĐND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:        /TB-TTHĐND Kon Tum, ngày       tháng       năm 2022 

  

THÔNG BÁO 

Kết quả Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Từ ngày 07/7 đến ngày 08/7/2022, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 

HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có 46/50 đại biểu 

HĐND tỉnh. 

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải, 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghe 

Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Kỳ họp đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an 

ninh 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; 

nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về hoạt động 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến 

nghị của Nhân dân địa phương; xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh, Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh; báo cáo giám sát việc giải quyết 

kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII; thảo luận, 

quyết định đối với các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình Kỳ họp. 

Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh 

Khóa XII, cụ thể như sau:  

1. Trên cơ sở thảo luận, phân tích, xem xét các báo cáo, tờ trình và tiếp 

thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; ý 

kiến tham gia của các vị đại biểu, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 22 Nghị 

quyết với sự đồng thuận, thống nhất cao (có phụ lục kèm theo). 

2. Kỳ họp thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 

2022 mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19, giá cả một số mặt hàng 

tiêu dùng thiết yếu, nhất là xăng, dầu và các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất 

tăng cao... nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương, của Tỉnh 

ủy; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, hưởng ứng tích 

cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh 

tiếp tục có bước phát triển tích cực. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 

9,69%, cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước (6,42%); tổng thu 

ngân sách nhà nước đạt 58,4% dự toán (tăng 55,1%) và tổng vốn đầu tư toàn xã 

hội ước tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2021; công tác phòng, chống các loại 

dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ, quyết liệt, theo 
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đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thực tiễn của địa phương; các chế 

độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; 

an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ 

vững... Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như: giải ngân vốn đầu tư công đạt 

thấp (mới đạt trên 30% kế hoạch); một số vướng mắc trong quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất nông nghiệp chậm được xử lý giải quyết; dịch bệnh trên cây trồng, 

vật nuôi diễn biến phức tạp; thu hút đầu tư còn thấp, chưa tương xứng với tiềm 

năng, thế mạnh của tỉnh; việc vi phạm lâm luật còn xảy ra, có một số vụ việc 

khối lượng lớn... cần phải có những giải pháp cụ thể, mạnh mẽ hơn để khắc phục 

tốt nhất các hạn chế này trong thời gian tới. 

HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của UBND 

tỉnh và các cấp, các ngành trong 6 tháng đầu năm 2022.  

3. Về hoạt động chất vấn: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra sôi 

nổi, đúng mục đích, đúng chủ đề, trọng tâm, trọng điểm và mang tính xây dựng 

cao; đã có 11 đại biểu HĐND tỉnh chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh và 09 thành 

viên UBND tỉnh về 16 vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm, gồm có: việc 

giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu; 

xem xét, thu hồi đất của các nông lâm trường giao cho các địa phương quản lý, 

sử dụng; việc chậm trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022; 

việc quản lý khoáng sản tận thu khi thi công tuyến đường tránh phía Đông thành 

phố Kon Tum; việc lắp đặt trạm cân xe tại các điểm mỏ khai thác khoáng sản; 

việc quản lý hành lang an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 24; việc khắc phục sai 

phạm trong xây dựng trên các thửa đất được giao cho các hộ xây dựng biệt thự 

khu vực thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong; việc mua sắm thiết bị phục vụ 

cho việc xét nghiệm hàm lượng Saponin trong Sâm Ngọc Linh; việc cho mượn 

đất chưa đúng quy định của UBND thị trấn Đăk Hà; việc phát hiện, ngăn chặn 

và xử lý các hành vi lừa đảo qua mạng xã hội; việc lựa chọn và cung ứng sách 

giáo khoa cho học sinh các cấp học phổ thông; tình trạng bác sĩ trong các cơ sở 

y tế công lập xin chuyển vùng hoặc bỏ việc, chuyển công tác đến các thành phố 

lớn; tình hình động đất ở khu vực huyện Kon Plong và công tác quy hoạch hệ 

thống các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh; về chỉnh trang hệ thống cáp 

quang, cáp viễn thông tại các đô thị; về xử lý số tiền bảo hiểm y tế bị từ chối 

thanh toán, xuất toán, thu hồi; việc một số hộ dân tự ý lấn chiếm, san lấp các 

điểm “tụ thủy” trên tuyến Quốc lộ 24 và tuyến đường tránh phía Đông thành phố 

Kon Tum. 

HĐND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh đã 

trả lời chất vấn cần quyết liệt thực hiện cam kết và báo cáo kết quả về HĐND 

tỉnh trước ngày 30/11/2022 để đại biểu, cử tri và Nhân dân biết, theo dõi, giám 

sát. Đồng thời, phải có những chỉ đạo, hành động cụ thể, thiết thực để tạo 

chuyển biến thực sự ở ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. HĐND tỉnh đã 

thống nhất thông qua Nghị quyết chất vấn và trả lời chất. 

4. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị 
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trong 6 tháng cuối năm các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

Một là, khẩn trương rà soát, đánh giá làm rõ nguyên nhân các tiêu chí 

chưa đạt kế hoạch, từ đó có giải pháp cụ thể, quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra. Phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu 

từng địa phương, đơn vị với từng chỉ tiêu đã xác định, đồng thời phải thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn 

đầu tư công, vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chỉ tiêu trồng rừng 

mới, trồng mới cây ăn quả, Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác. Chú ý 

chỉ đạo xử lý hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các loại cây 

trồng. 

Hai là, có giải pháp quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính, trọng 

tâm là cải cách thủ tục hành chính và phát huy vai trò tiên phong trong lãnh đạo, 

của người đứng đầu từng cấp, từng ngành để sớm cải thiện và nâng cao chỉ số 

năng lực canh tranh của tỉnh. Chủ động kêu gọi, đồng hành, sát cánh với nhà đầu 

tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trước hết là đối với các dự án đã 

được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang khảo sát, chuẩn bị đầu tư, bảo đảm 

cho các dự án này sớm đi vào hoạt động, khai thác và phát huy tốt nhất các tiềm 

năng, thế mạnh, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững 

hơn nữa theo tinh thần Nghị quyết 16 của Đảng bộ tỉnh. Trước mắt, khẩn trương 

rà soát, điều chỉnh, loại bỏ các quy hoạch không còn phù hợp; sớm hoàn thành 

và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời 2021-2025 

để việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh được thuận lợi và 

đúng theo quy trình, quy định của pháp luật. 

Ba là, đại dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, nhưng đã xuất hiện 

một số biến thể mới có độ lây lan nhanh hơn. Bên cạnh đó, bệnh sốt xuất huyết, 

cúm mùa... cũng đang có những diễn biến phức tạp, vì vậy các cấp, các ngành 

cần hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống các dịch bệnh, kịp 

thời khoanh vùng, dập tắt, không để lây lan ra diện rộng. Trong đó, cần đặc biệt 

quan tâm chỉ đạo quyết liệt “việc tiêm vắc-xin mũi 3, mũi 4 cho người 12 tuổi 

trở lên và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi” theo hướng dẫn, chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ(1) và hướng dẫn của Bộ Y tế, xem đây là nhiệm vụ 

trọng tâm để giữ vững ổn định, tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội phục hồi và 

phát triển nhanh hơn trong thời gian đến. 

Bốn là, tỉnh Kon Tum đã bước vào mùa mưa bão. Từng cấp, từng ngành 

cần khẩn trương rà soát, kiểm tra lại các công trình giao thông, thủy lợi, các khu 

vực dân cư có nguy cơ sạt lở, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó theo 

đúng phương châm 4 tại chỗ để giảm tối thiểu nhất mức độ thiệt hại do lũ lụt và 

sạt lở đất gây ra.  

                                           
(1) Tại văn bản số 4114/VPCP-KGVX ngày 2/7/2022 của Văn phòng Chính phủ, chuyển đạt ý kiến của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. 
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Năm là, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần tăng cường hơn nữa 

công tác giám sát để cùng với các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện, 

biểu dương những tấm gương, việc làm tốt, hiệu quả và chấn chỉnh các hạn chế, 

yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ 

phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Trước mắt, sớm xây dựng kế hoạch và 

tổ chức giám sát thật nghiêm túc việc thực hiện chỉ tiêu trồng rừng năm 2021 và 

chỉ tiêu trồng dược liệu năm 2022 đã được HĐND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh 

xác định để kịp thời rút kinh nghiệm và có giải pháp thực hiện các chỉ tiêu này 

tốt hơn trong năm 2023 và các năm tiếp theo. 

Trên đây là thông báo kết quả Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm 

kỳ 2021-2026./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Tuấn Duy 
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