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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 

của Thường trực HĐND tỉnh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế làm 

việc của Thường trực HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực 

HĐND tỉnh báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình công năm 

2023. Cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

1. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh 

- Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp 

thường lệ năm 2022(1), Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công Kỳ họp 

thứ 3 tại kỳ họp HĐND tỉnh đã xem xét, thống nhất thông qua 22 nghị quyết, 

trong đó có 03 nghị quyết quy phạm pháp luật, đang chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp 

thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước khi tổ chức mỗi kỳ 

họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh, Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tòa án 

nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị liên 

tịch để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp; thông báo(2) cho các cơ 

quan có nội dung trình chủ động trong công tác chuẩn bị và hoàn thiện các dự 

thảo văn bản trình kỳ họp. Căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội(3), để xem xét, quyết định các vấn đề (thuộc thẩm quyền) có tính cấp bách, 

cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ, 

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 04 kỳ họp chuyên đề. Tại 04 kỳ 

họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thống nhất thông qua 51 nghị quyết(4), trong đó 

có 10 nghị quyết quy phạm pháp luật. 

- Công tác tiếp xúc cử tri (viết tắt là TXCT) sau Kỳ họp thứ 2; trước và  

sau Kỳ họp thứ 3; trước Kỳ họp thứ 4, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Tổ 

                                           
(1) Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường 

lệ năm 2022. 
(2) Thông báo số 21/TB-TTHĐND ngày 13/5/2022 về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh 

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 54/TB-TTHĐND ngày 18/10/2022 về nội dung, thời gian tổ chức 

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
(3) Tại Nghị quyết số 629/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 30/01/2019 về hướng dẫn một số hoạt động của 

HĐND. 
(4) Kỳ họp chuyên đề tháng 4/2022 ban hành 18 nghị quyết. Kỳ họp chuyên đề tháng 6/2022 ban hành 9 nghị 

quyết. Kỳ họp chuyên đề tháng 8/2022 ban hành 13 nghị quyết. Kỳ họp chuyên đề tháng 11/2022 ban hành 11 

nghị quyết. 
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đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chia Tổ thành các nhóm đại biểu, duy trì việc lồng 

ghép Hội nghị TXCT của đại biểu HĐND 3 cấp trên cùng một địa bàn, trong 

cùng thời điểm nhằm tiết kiệm thời gian và việc đi lại, sinh hoạt của cử tri và 

Nhân dân. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, các Tổ đã phân 

công đại biểu chủ động tìm hiểu, trao đổi với cử tri để nắm tình hình thực tế về 

kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lựa chọn những vấn đề đang 

được cử tri, Nhân dân trong tỉnh quan tâm để đăng ký chất vấn tại kỳ họp. Đồng 

thời, căn cứ ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội(5), Thường trực HĐND tỉnh 

phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho một số 

đại biểu HĐND tỉnh(6) TXCT ngoài địa bàn ứng cử.  

- Về nội dung trình kỳ họp: Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động trong 

công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan có nội dung trình kỳ họp; phân công các 

Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp kịp 

thời, đúng quy định(7); đề nghị các Ban của HĐND tỉnh tiến hành khảo sát thực 

tế tại các đơn vị, địa phương(8), trên cơ sở đó tham gia ý kiến với cơ quan soạn 

thảo để các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành phù hợp với thực tiễn, có 

tính khả thi cao. 

- Công tác chuẩn bị kỳ họp được triển khai đúng quy trình, quy định như: 

Ban hành giấy triệu tập; giấy mời dự kỳ họp; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông 

tin trong sử dụng tài liệu phục vụ kỳ họp...  

- Công tác điều hành kỳ họp linh hoạt, khoa học, phát huy dân chủ. Chủ 

tọa kỳ họp đã gợi mở, định hướng cho đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, 

làm rõ những vấn đề trọng tâm, tạo được sự thống nhất cao trước khi biểu quyết 

thông qua nghị quyết. Đồng thời, chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh phối hợp cơ 

quan trình rà soát, chỉnh sửa các dự thảo nghị quyết trước khi HĐND tỉnh biểu 

quyết thông qua. 

                                           
(5) Tại văn bản số 321/UBTVQH15-CTĐB ngày 20/9/2022 về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội 

đồng nhân tỉnh. 
(6) Ngoài việc TXCT tại địa bàn ứng cử, Chủ tịch HĐND tỉnh TXCT xã Đăk Rơ Wa và phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh TXCT tại xã Bờ Y và thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc 

Hồi; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh TXCT tại xã Ia Dom và xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai. 
(7) Thông báo số 11/TB-TTHĐND ngày 30/3/2022 về phân công thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ 

họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII; Thông báo số 24/TB-TTHĐND ngày 27/5/2022 về phân công 

thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII; Thông báo số 

57/TB-TTHĐND ngày 26/10/2022 về phân công thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4 

Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII. 
(8) Ban Pháp chế: Khảo sát tình hình giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 

HĐND tỉnh Khóa XII. Ban Kinh tế - Ngân sách: Khảo sát tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc 

gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Văn hóa - Xã hội: Khảo sát các tuyến đường dự kiến đặt tên, điều 

chỉnh trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi. Ban Dân tộc: Khảo sát về việc triển khai thực hiện phổ 

biến giáo dục pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo Khoản 

3 Điều 3 Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg, ngày 08/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ 

giúp pháp lý cho người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó 

khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp, hoặc điển hình. 
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- Sau các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND 

tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết 

trình Chủ tọa kỳ họp ký, ban hành theo quy định; kịp thời thông báo kết quả kỳ 

họp đến các cơ quan liên quan(9) biết, triển khai thực hiện. Các nghị quyết của 

HĐND tỉnh sau khi ban hành được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để Nhân dân biết, giám sát việc triển khai thực 

hiện. 

2. Hoạt động giám sát  

- Thực hiện chương trình giám sát năm 2022(10), Thường trực HĐND tỉnh 

đã tích hợp giám sát 03 chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND và Ban Văn 

hóa - Xã hội HĐND tỉnh(11). Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực 

HĐND và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 14 chuyên đề(12). 

                                           
(9) Thông báo số 33/TB-TTHĐND ngày 14/7/2022 về kết quả Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 

2021-2026; Thông báo số 18/TB-TTHĐND ngày 05/5/2022 về kết quả Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, 

nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 28/TB-TTHĐND ngày 28/6/2022 về kết quả Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh 

Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 45/TB-TTHĐND ngày 30/8/2022 về kết quả Kỳ họp chuyên đề 

HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 65/TB-TTHĐND ngày 15/11/2022 về kết quả Kỳ 

họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
(10) Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng 

nhân dân tỉnh năm 2022; Nghị quyết số 29/NQ-TTHĐND ngày 21/12/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về 

chương trình giám sát năm 2022; Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 12/07/2022 của HĐND tỉnh về bổ sung 

chương trình giám sát năm 2022. 
(11) Gồm: Tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh 

đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ bảo hiểm y tế trên 

địa bàn tỉnh; Hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 trên 

địa bàn tỉnh; Tình hình thực hiện chính sách cho Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  
(12) Giám sát các chuyên đề như: 

1. HĐND tỉnh giám sát chuyên đề: Tình hình triển khai thực hiện Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn ngân 

sách địa phương uỷ thác qua ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; giám sát tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu 

Kế hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021, 2022. 

2. Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề: Tình hình hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum theo Luật Hợp tác xã năm 2012; giám sát tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đầu tư, phát triển 

và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

3. Ban Pháp chế giám sát 02 chuyên đề:  (1) Tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên 

địa bàn tỉnh; (2) Công tác xét xử của Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh.  

4. Ban Kinh tế-Ngân sách giám sát 04 chuyên đề: (1) Tình hình thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 

11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng, kết hợp phát triển cây Sâm Ngọc Linh tại huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông; Nghị quyết số 

10/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phương án giao rừng, cho thuê rừng để 

bảo vệ và phát triển rừng bền vững, kết hợp kinh doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán 

rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (2) Công tác đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và hiệu quả sử dụng các công 

trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh; (3) Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; (4) Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, 

chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

5. Ban Văn hoá - Xã hội giám sát 03 chuyên đề: (1) Việc công nhận gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá 

trên địa bàn tỉnh; (2) Việc triển khai xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

6. Ban Dân tộc giám sát 02 chuyên đề: (1) Về việc hỗ trợ tái định cư cho người dân (vùng đồng bào DTTS) 

có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở giai đoạn 2016-2020 thuộc nhóm đối tượng 1 tại Quyết định số 

882/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí dân cư trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2025; (2) Việc thực hiện Nghị quyết số 

44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 và Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 
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- Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị 

của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 và thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII theo quy định(13). 

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 124 ý kiến, kiến nghị của cử tri 

gửi đến Kỳ họp thứ 2 đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết(14); chuyển 96 ý 

kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3 đến UBND tỉnh để xem xét, giải 

quyết. Đến nay, UBND tỉnh đã tiếp thu, giải quyết và có văn bản trả lời 220 ý 

kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 và thứ 3 HĐND tỉnh. Thường 

trực HĐND tỉnh nhận thấy: UBND tỉnh đã xác định rõ trách nhiệm, chỉ đạo, đôn 

đốc các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các 

đơn vị liên quan xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Hầu hết cử tri 

cho rằng kết quả giải quyết, trả lời cơ bản sát, đúng với nội dung cử tri kiến 

nghị, bảo đảm quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng, nguồn lực của 

tỉnh, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đại đa số cử tri và Nhân dân trong 

tỉnh. 

- Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 01 phiên giải trình. 

Trên cơ sở kết quả theo dõi, giám sát và xem xét, xử lý đơn, thư của công dân, 

đề nghị của các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã lựa chọn 03 

nội dung về công tác quản lý nhà nước(15) và 03 vấn đề cử tri đã kiến nghị gửi 

đến các Kỳ họp HĐND tỉnh nhưng chưa được trả lời, giải quyết dứt điểm(16) để 

đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan giải trình. Tại phiên giải trình, đại 

biểu HĐND tỉnh đã tiếp tục nêu ra một số vấn đề đang được cử tri quan tâm 

như: Việc cây Sâm Ngọc Linh chết nhưng chưa có biện pháp, giải pháp để ngăn 

chặn; Các nhà máy thủy điện trên sông Đăk Psi thuộc huyện Đăk Hà xả lũ 

không đúng quy trình gây thiệt hại cho một số hộ dân; Tỉnh lộ 676 xuống cấp 

gây khó khăn cho việc đi lại của người dân khi tham gia cho giao thông; Việc 

quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các Quốc lộ đi qua địa bàn 

tỉnh; Việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 09 hộ dân ở đường 

Ngô Quyền, phường Thắng Lợi (thành phố Kon Tum) ... để đề nghị UBND tỉnh 

                                                                                                                                    
2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các dự án thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.  
(13) Giám sát qua báo cáo trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh; qua báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và Tổ 

đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thành phố Kon Tum.  
(14) Công văn số 15/TTHĐND-TH ngày 15/02/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp 

thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII. 
(15) Gồm: (1). Việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh; (2). Về thực trạng về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và kết quả tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục 

của hệ giáo dục thường xuyên tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian qua; (3) Công tác quản lý đất công tại làng Plei 

Rơhai, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum. 
(16) Gồm: (1) Việc thu hồi các trụ điện cũ của người dân ở thôn Ngọc Tiền, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi và xã 

Đăk H'Ring của huyện Đăk Hà; việc xây dựng Thủy điện Đăk Bla 3 tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum. (2) 

việc hỗ trợ cho các hộ dân có diện tích lúa bị vùi lấp khi thi công Quốc lộ 24 và các hộ dân bị nứt nhà do thi 

công đường Hồ chí Minh; (3) Việc bảo đảm nước tưới cho cây trồng ở một số thôn ở một số xã của huyện Ngọc 

Hồi và huyện Đăk Hà. 



5 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan giải trình. Qua theo dõi, Thường trực HĐND 

tỉnh nhận thấy UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến 

nội dung giải trình đã tiếp thu ý kiến của Chủ tọa phiên họp, khẩn trương xem 

xét, giải quyết những vấn đề đã nêu và có báo cáo kết quả giải quyết trình Kỳ 

họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII.  

- Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát các văn bản 

quy phạm pháp luật do UBND tỉnh và HĐND cấp huyện ban hành. Qua giám 

sát, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị Thường trực HĐND cấp huyện tiến 

hành rà soát lại Quy chế hoạt động HĐND cấp mình và cấp xã nhiệm kỳ 2021-

2026 đã ban  hành; kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp 

với quy định của cấp trên, đảm bảo các quy chế này được ban hành đúng trình 

tự, thủ tục và đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Nhìn chung, hoạt động giám sát được thực hiện đúng quy trình, quy định. 

Thành viên của Đoàn giám sát đã phát huy trách nhiệm, nghiên cứu kỹ vấn đề 

giám sát; qua quá trình làm việc đã nắm bắt được những hạn chế, khó khăn, 

vướng mắc của các đơn vị, địa phương.  Từ đó, đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

các sở, ngành, địa phương liên quan kịp thời có những giải pháp khắc phục hạn 

chế, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các địa phương thực hiện nhiêm vụ đạt hiệu quả 

hơn. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các Ban của 

HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. 

3. Công tác tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh 

Đã tổ chức 11 phiên họp định kỳ theo Quy chế và các cuộc họp chuyên đề 

(tính đến ngày 15/11/2022) để xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung do 

các cơ quan liên quan trình xin ý kiến, trong đó có 59 nội dung do UBND tỉnh 

trình (có Phụ lục 01 kèm theo). Các phiên họp diễn ra nghiêm túc, khách quan, 

dân chủ. Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, cho ý 

kiến đối với các nội dung trình với tinh thần trách nhiệm cao. Kết luận của 

Thường trực HĐND tỉnh được ban hành đảm bảo tiến độ theo Quy chế làm việc, 

đúng quy trình, quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn. Nhờ đó đã tạo 

điều kiện thuận lợi để UBND tỉnh và các cấp, các ngành liên quan thực hiện tốt 

công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. 

4. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND 

tỉnh 

- Trong năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các 

Ban của HĐND tỉnh thực hiện giám sát, khảo sát theo chức năng, nhiệm vụ; tiến 

hành giám sát theo hình thức tích hợp các chuyên đề giám sát phù hợp với tình 

hình thực tế. 
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- Trong công tác thẩm tra nội dung UBND tỉnh trình các kỳ họp, căn cứ 

nội dung trình và tình hình thực tế triển khai các nhiệm vụ, các Ban của HĐND 

tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã điều hòa, phân công đơn vị chủ trì, phối hợp 

một cách nhịp nhàng, hợp lý. Nhờ đó phát huy trí tuệ của tập thể, có nhiều ý 

kiến đóng góp xác đáng để hoàn thiện các nội dung trình. 

5. Công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, theo dõi việc giải quyết 

đơn, thư của công dân 

- Thường trực HĐND tỉnh tham gia phối hợp tiếp công dân định kỳ hàng 

tháng tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Tại các cuộc tiếp công dân, đã thực hiện 

nghiêm chức trách, nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh theo luật định. 

- Đã làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý, theo dõi việc giải quyết đơn, thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tính đến ngày 15/11/2022, 

Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 40 đơn/33 vụ việc (trong đó có 03 

đơn khiếu nại; 07 đơn tố cáo; 30 đơn kiến nghị, phản ánh). Qua xem xét, 

Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 11 đơn/11 vụ việc đến cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết; hướng dẫn 02 đơn; lưu 27 đơn không 

đủ điều kiện xử lý (đơn không đủ điều kiện xem xét, giải quyết hoặc đơn đã và 

đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết). Qua theo dõi, 08 đơn/08 

vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, báo cáo kết quả về 

Thường trực HĐND tỉnh. Qua nghiên cứu, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất 

với kết quả giải quyết đơn, thư của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. 

Hiện còn 02 đơn trong thời hạn giải quyết; 01 đơn đã đến hạn giải quyết nhưng 

Thường trực HĐND tỉnh chưa nhận báo cáo kết quả giải quyết của cơ quan có 

thẩm quyền(17).  

6. Chỉ đạo thực hiện chuyên mục Diễn đàn cử tri 

- Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thường trực 

Tỉnh ủy đối với chuyên mục Diễn đàn cử tri trên Báo Kon Tum và Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh. Đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo việc duy trì, từng 

bước nâng cao chất lượng chuyên mục Diễn đàn cử tri nhằm đáp ứng ngày càng 

cao yêu cầu của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. 

- Trong năm, Báo Kon Tum và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã nỗ 

lực duy trì, thực hiện “Diễn đàn cử tri” bảo đảm đúng định hướng chỉ đạo của 

Thường trực HĐND tỉnh và cấp có thẩm quyền. Tính đến ngày 15/11/2022, Báo 

Kon Tum đăng 20 bài; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng 20 phóng sự 

(có Phụ lục số 02 và Phụ lục số 03 kèm theo). Nội dung của chuyên mục đã kịp 

thời phản ánh, làm rõ những vấn đề được đông đảo cử tri và Nhân dân trong tỉnh 

quan tâm. Qua đó, giúp các cấp chính quyền và các cơ quan hữu quan xem xét, 

                                           
(17) Thường trực HĐND tỉnh chuyển đơn kiến nghị của công dân đến UBND huyện Ngọc Hồi xem xét, giải 

quyết (Phiếu chuyển số 07/TTHĐND-TH ngày 30/8/2022). 
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kiểm tra, giải quyết, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

đảm bảo cuộc sống và sinh hoạt của Nhân dân. 

7. Công tác khác 

- Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt các quy định về chức năng, nhiệm 

vụ trong quan hệ công tác với các cơ quan Trung ương đã được pháp luật quy 

định. Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh theo Quy chế làm việc đã ban 

hành. Phối hợp có hiệu quả với các cơ quan hữu quan trong triển khai các nhiệm 

vụ chính trị của đất nước, của tỉnh; thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà 

nước có liên quan đến hoạt động của HĐND tỉnh.  

- Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy: Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện 

các quy trình, thủ tục, trình HĐND tỉnh ban hành 01 Nghị quyết về xác nhận bầu 

bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá XII, nhiệm kỳ 2021-

2026; 01 Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ 01 đại biểu HĐND tỉnh do chuyển 

công tác ra khỏi địa bàn tỉnh; 01 Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh và 02 Nghị quyết chỉ định Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh tại huyện Ia H’Drai và Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Đăk Hà. 

- Tổ chức thành công Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với 

Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 

huyện Kon Plông, lần thứ Hai tại huyện Tu Mơ Rông; chỉ đạo, phối hợp các đơn 

vị liên quan tổ chức bồi dưỡng cho đại biểu HĐND các cấp và công chức tham 

mưu, giúp việc, phục vụ HĐND cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh tham gia các hoạt động chung 

của tỉnh đảm bảo quy định như: Tham gia Diễn tập phòng thủ dân sự và khu vực 

phòng thủ tỉnh KT-22. 

- Thực hiện và chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện 

các công tác đảm bảo mọi hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban 

của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thuận lợi. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Trong năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình, 

kế hoạch đã đề ra. Chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp tục được nâng cao, nổi 

bật là: Kịp thời chuẩn bị tổ chức các kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh và các phiên 

họp Thường trực HĐND tỉnh định kỳ; hoạt động giám sát chuyên đề được tích 

hợp đạt kết quả; công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện tốt; kịp thời cho ý kiến 

đối với những nội dung UBND tỉnh trình xin ý kiến đảm bảo chất lượng; làm tốt 

công tác chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; tiếp nhận và xử 

lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định; chỉ đạo thực hiện có 
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hiệu quả chuyên mục Diễn đàn cử tri; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu 

quan trong công tác. 

- Tổ chức thành công Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với 

Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ Nhất, lần thứ Hai nhiệm kỳ 

2021 - 2026, tạo diễn đàn để gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và 

tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa Thường 

trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực HĐND 

các huyện, thành phố và giữa các huyện, thành phố trong tỉnh. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp vẫn còn những hạn chế như: Một số cơ 

quan gửi tài liệu trình kỳ họp chậm so với yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh 

đã gây khó khăn cho việc nghiên cứu của đại biểu HĐND tỉnh, việc thẩm tra của 

các Ban HĐND tỉnh và việc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy trước khi khai mạc kỳ họp. Một số Tổ đại biểu HĐND tỉnh gửi báo cáo 

kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp còn chậm so với thời hạn quy định(18); có Tổ 

gửi báo cáo chưa đảm bảo theo yêu cầu(19). 

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023 

Trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tập trung triển khai thực hiện 

các nội dung công tác trọng tâm sau: 

1. Phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp của 

HĐND tỉnh đúng quy định. 

2. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 và 

thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát 

năm 2022 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; xem xét báo cáo việc thực 

hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các 

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban 

của Quốc hội và Đoàn ĐBQH khi tiến hành giám sát, khảo sát tại tỉnh. 

3. Giám sát chuyên đề: Trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh dự 

kiến giám sát chuyên đề về việc thi hành Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần đầu cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; giám sát công tác quy hoạch, đầu tư và hiệu quả hoạt động của Khu 

kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; giám sát tình 

hình triển khai thực hiện một số dự án, công trình đầu tư công được HĐND tỉnh 

phê duyệt từ năm 2021 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh.  

4. Chuẩn bị và tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh định kỳ và 

đột xuất. Triển khai thực hiện chất vấn, giải trình tại Phiên họp Thường trực 

HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định. 

                                           
(18) Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tu Mơ Rông. 
(19) Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện: Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Đăk Hà và thành phố Kon Tum. 
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5. Xem xét, cho ý kiến đối với nội dung UBND tỉnh trình xin ý kiến 

Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

6. Tiếp tục chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND 

tỉnh, nhất là việc tổ chức thực hiện chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề 

năm 2023 và xây dựng chương trình giám sát, khảo sát năm 2024.   

7. Thực hiện tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, theo dõi việc giải quyết đơn, 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân theo quy định. 

8. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện chuyên mục “Diễn đàn cử 

tri” trên Báo Kon Tum và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

9. Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường 

trực HĐND các huyện, thành phố định kỳ lần thứ Ba, lần thứ Tư. Tham dự Hội 

nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây 

Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 (nếu có); tham gia các hội nghị, hội thảo, tập 

huấn do Trung ương, địa phương tổ chức. 

10. Tổ chức Đoàn của HĐND tỉnh đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt 

động của HĐND tại một số tỉnh, thành phố trong nước. 

11. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ đảm bảo mọi hoạt động của 

HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu 

HĐND tỉnh tiến hành thuận lợi. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình công 

tác năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (báo cáo);  

- Chính phủ (báo cáo);  

- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (báo cáo);  

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Hải 
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