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Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội
tháng 4 và 4 tháng năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
I. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG NĂM 2022
1. Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân tỉnh trong tháng 4 năm 2022
a) Về kinh tế
- Phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025 và định
hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum(1). Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa
phương tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ về trồng rừng, bảo vệ,
phát triển rừng; chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ, xử lý trách nhiệm đối với chủ rừng
và các tập thể, cá nhân có liên quan đã để xảy ra vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp
tại Tiểu khu 486 thuộc lâm phần do Ủy ban nhân dân thị trấn Măng Đen, huyện
Kon Plông quản lý. Đồng thời, rà soát, tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển
sâm Ngọc Linh năm 2022 và đến năm 2025 để triển khai thực hiện đảm bảo mục
tiêu kế hoạch phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên động vật; trong đó khẩn trương rà soát,
tổ chức tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng các bệnh, bảo đảm tỷ lệ
đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin; đồng thời chủ động giám sát
dịch bệnh, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện,…
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an
toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ(2). Đồng thời theo dõi chặt chẽ tình
hình dư chấn động đất, kịp thời phát hiện, thông tin về động đất và dư chấn do
động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho Nhân dân, tránh
hoang mang, nhất là đối với các hộ người đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai
lực lượng, phương tiện hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả (trong trường
hợp xảy ra sự cố) để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
- Chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai nghiêm túc các thủ tục thực hiện dự án
đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là việc khắc phục tình trạng trình cấp thẩm quyền
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhiều lần liên quan đến thay đổi các nội
dung chi tiết của dự án (như quy mô đầu tư dự án, cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ
Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2022.
Trong đó, tập trung rà soát, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công
trình và vùng hạ du, thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương theo phương châm “bốn tại
chỗ”; cập nhật tình hình khí tượng, thủy văn để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện phương án bảo
đảm an toàn công trình thủy lợi; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng đảm bảo ứng phó ngay khi có sự cố
xảy ra.
(1)

(2)

2
đầu tư,...). Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chấn chỉnh, rút kinh nghiệm
trong việc trình cấp thẩm quyền bố trí vốn thực hiện dự án, đảm bảo quy định về
thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn
2021-2025, tránh để xảy ra tình trạng bố trí vốn thực hiện dự án dàn trải, ngắt
quãng, quá thời gian quy định trong thời gian tới; chấn chỉnh hoạt động đấu giá
quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất được
công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tăng
cường công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn
vốn nhà nước (gồm dự án sử dụng vốn đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà
nước ngoài đầu tư công), đảm bảo các dự án được quyết toán vốn đầu tư xây
dựng sau khi hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây
dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó, kêu gọi tài trợ kinh phí lập quy hoạch đô thị,
quy hoạch xây dựng trên địa bàn cho phù hợp, việc sử dụng kinh phí tài trợ lập
quy hoạch phải đảm bảo theo quy định. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung
thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2035 với quy mô
nghiên cứu quy hoạch: 14.806,63 ha. Đồng thời, giao Ủy ban nhân dân huyện
Kon Plông tổ chức lập đồ án Quy hoạch chung.
b) Về văn hóa - xã hội
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, từng bước “bình thường hóa” với dịch
bệnh COVID-19 và tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID19(3). Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3
năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19
bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng; bảo
vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca
bệnh nặng, tử vong do dịch COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội
trên địa bàn tỉnh(4). Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn tháo
gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác phòng, chống dịch
COVID-19(5).
- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Đề án “Giáo
dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông
giai đoạn 2018 -2025” trên địa bàn tỉnh(6).
- Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động
về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo triển
Hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 4 năm 2022, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5
đến dưới 12 tuổi trong Quý II năm 2022. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4 cho các đối tượng
cần tiêm, nhất là người cao tuổi (từ 60 trở lên), người có bệnh nền, công nhân trong các khu công nghiệp, người lao động ở
khu đông người (sau khi có hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế).
(4)
Kế hoạch số 922/UBND-KGVX ngày 04 tháng 4 năm 2022.
(5)
Văn bản số 864/UBND-KGVX ngày 28 tháng 3 năm 2022.
(6)
Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ như: tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp đối với thanh, thiếu niên từ
14 đến 18 tuổi trong và ngoài trường học; tổ chức phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú các hình thức tư vấn hướng nghiệp;
xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về các ngành nghề, dự báo thị trường lao động, hỗ trợ phát triển cung, cầu lao
động; có giải pháp phù hợp thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo;…
(3)
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khai các hoạt động trọng lĩnh vực văn hóa - xã hội như: tăng cường các biện
pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trên
địa bàn tỉnh; Tăng cường phối hợp triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử
lý vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật
sử dụng các nền tảng số quốc gia dùng chung, kết nối, mở, chia sẻ dữ liệu giữa
các hệ thống, cơ sở dữ liệu của đơn vị, địa phương với các nền tảng số quốc gia
nhằm đồng bộ, liên thông, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số, phát triển chính phủ
số, kinh tế số, xã hội số.
c) Về nội vụ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại
- Tổ chức Họp báo “Công tác chỉ đạo, kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu
thông tin một số nội dung phản ánh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua”(7).
- Chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên
quan khẩn trương triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư,
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 20222025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố tiếp tục quán triệt quan điểm về Chiến lược phòng, chống ma túy ở
Việt Nam dựa trên 03 yếu tố “giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy”;
đồng thời, tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống HIV/AIDS, mại
dâm năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
- Ban hành các Kế hoạch và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu
phòng, chống mua bán người(8); phòng, chống tội phạm(9) năm 2022 trên địa bàn
tỉnh.
2. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2022
a) Về kinh tế
- Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản:
(7)
Theo đó, tại buổi họp báo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin về các nội dung: Việc triển khai thực hiện Kết luận số
222/KL-TTCP ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện pháp luật quản lý, sử dụng đất đai và
quản lý đầu tư xây dựng; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất
đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư; sai phạm trong công tác quản lý đất đai, quản
lý bảo vệ rừng; bồi thường, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Đăk Đrinh tại huyện Kon Plông; Dự án khu
đô thị phía Bắc Trung tâm thị trấn M ăng Đen; giải pháp để huyện Kon Plông trở thành một trong những vùng kinh tế động
lực của tỉnh. Đồng thời trả lời, giải đáp các vấn đề, nội dung thắc mắc của các cơ quan báo chí.
(8)
Theo đó, bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan tội phạm mua bán người được tiếp nhận,
phân loại và tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác
minh, khi đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ
án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố; 95% số vụ án mua bán người hằng năm được giải quyết và truy tố; 90%
số vụ án mua bán người được giải quyết, xét xử.
(9)
Theo đó, giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thống kê năm 2019 (thời điểm chưa xảy ra dịch Covid19); tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tộỉ phạm đạt trên 75% và các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên
90% tổng số án khởi tố; giảm ít nhất 5% các tội phạm xâm hại trẻ em so với năm 2021. Bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về
tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý với tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Chuyển hóa thành công ít
nhất 60% tổng số địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an t oàn xã hội được lựa chọn thực hiện; 85% các địa bàn đã chuyển
hóa thành công không tái phức tạp trở lại. Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị
truy tố, bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt trên 95% và nâng cao chất lượng xét xử với tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên
88%.
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+ Về trồng trọt: Tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2022, tổng diện tích các cây
trồng vụ Đông Xuân đạt 10.730,6 ha, đạt 103,9% so với kế hoạch và bằng
112,6% so với cùng kỳ năm trước (10). Đến nay, các loại cây trồng chủ lực của
tỉnh không có nhiều biến động so với thời điểm quý I(11); hiện cây ăn quả, Mắc
Ca, Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác đều chưa có diện tích trồng mới.
Các địa phương đã giao chỉ tiêu trồng mới đến từng xã, phường, thị trấn; đồng
thời chuẩn bị các loại giống cần thiết để gieo trồng(12). Bệnh khảm lá sắn còn tồn
tại rải rác trên một số diện tích sắn trái vụ, lưu vụ tại một số địa phương; đối với
diện tích sắn lưu vụ nhiễm bệnh khảm lá (khoảng 20 ha) trên địa bàn huyện Kon
Rẫy đã được thu hoạch và tiêu hủy, tàn dư thực vật trên ruộng. Các cây trồng
khác sâu bệnh hại ở mức bình thường và đã triển khai các biện pháp phòng trừ
kịp thời, không để lây lan trên diện rộng.
+ Về chăn nuôi, thủy sản: Chăn nuôi tiếp tục ổn định, tổng đàn gia súc đạt
261.755 con, bằng 95,4% kế hoạch và bằng 103,1% so với cùng kỳ, trong đó,
tổng đàn bò khoảng 84.215 con, đạt 99,7% kế hoạch, tăng 4,2% so với cùng kỳ.
Trong tháng 4 đã xuất hiện nhiều ổ dịch bệnh trên vật nuôi; trong đó đã phát
sinh và tiêu hủy: 17 con heo mắc dịch tả lợn Châu Phi tại xã Đăk Xú, huyện
Ngọc Hồi; 1.700 con gà mắc cúm gia cầm A/H5N1 tại phường Ngô Mây, thành
phố Kon Tum; 08 con trâu mắc bệnh tụ huyết trùng tại thị trấn Măng Đen,
huyện Kon Plông. Đến nay, cơ bản các ổ dịch đã được khống chế và qua 17
ngày không phát sinh thêm gia súc, gia cầm nhiễm bệnh. Diện tích nuôi trồng
thủy sản ao hồ nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 775,8 ha, đạt 96,4% kế hoạch
và tăng 9,1% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thủy sản ước 1.845 tấn, đạt 25,1%
kế hoạch và tăng 34,57% so với cùng kỳ.
+ Về lâm nghiệp: Đến nay hầu hết các địa phương, đơn vị đều đang tổ chức
rà soát, đảm bảo quỹ đất trồng rừng năm 2022; bên cạnh đó, theo thống kê, các
tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh đã gieo ươm đáp ứng khoảng 80%
số lượng cây giống trồng rừng năm 2022, số còn lại các địa phương, đơn vị liên
hệ và mua từ các tổ chức, cá nhân từ tỉnh khác theo quy định. Công tác quản lý
bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật
Cụ thể: Đã gieo trồng cây lương thực vụ Đông xuân 2021-2022 là 7.941,5 ha, đạt 101,0% so với kế hoạch và bằng
101,6% so với cùng kỳ năm trước; cây thực phẩm là 1.347,8 ha, đạt 86,6% kế hoạch và bằng 104,7% so với cùng kỳ. Trong
đó: Diện tích lúa nước vụ Đông xuân 2021-2022 là 7.257,0 ha, đạt 102,8% kế hoạch và bằng 101,9% so với cùng kỳ; Diện
tích ngô đã trồng là 684,0 ha, đạt 85,4% kế hoạch và bằng 98,6% so với cùng kỳ; Diện tích mía 931,10 ha, đạt 102,3% kế
hoạch (trong đó, diện tích mía lưu gốc 688,30 ha và diện tích mía trồng mới niên vụ 2021-2022 là 242,80 ha); diện tích lạc
29,0 ha; diện tích cây rau các loại là 1.258,0 ha, đạt 95,1% kế hoạch và bằng 104,4% so với cùng kỳ; diện tích đậu đỗ các loại
là 90,0 ha, đạt 38,5% kế hoạch và bằng 109,2% so với cùng kỳ; diện tích khoai lang 38,0 ha; hoa các loại 35,0 ha; diện tích
các loại cây hàng năm khác là 263,0 ha, đạt 132,3% so với cùng kỳ .
(11)
Đến nay, tổng diện tích cây cà phê khoảng 28.986 ha, bằng 99% kế hoạch; diện tích cao su khoảng 76.841 ha, bằng
101,1% kế hoạch; diện tích cây M ắc ca khoảng 1.219 ha, đạt 54,9% kế hoạch; diện tích cây ăn quả khoảng 6.375 ha, đạt
68% kế hoạch; Sâm Ngọc Linh khoảng 1.240,7 ha, đạt 71,3% kế hoạch; cây dược liệu khác khoảng 2.664 ha, đạt 57,1% kế
hoạch
(12)
Đối với giống cây ăn quả, cây M ắc ca: giống do các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong tỉnh chỉ đáp ứng được
khoảng 30% nhu cầu cho người dân, khoảng 70% phải nhập từ ngoài tỉnh về trồng. Đối với giống Sâm Ngọc Linh: số lượng
giống mà người dân chuẩn bị được khoảng 130.000 cây; Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Công ty cổ phần
Vingin, Công ty TNHH M TV lâm nghiệp Đăk Tô và các doanh nghiệp khác đã chuẩn bị được khoảng hơn 4.880.000 cây
giống; như vậym giống sâm Ngọc Linh đủ để thực hiện kế hoạch phát triển mới năm 2022. Đối với giống cây dược liệu khác:
huyện Tu M ơ Rông có 07 hợp tác xã, doanh nghiệp tổ chức ươm giống Đảng sâm và các cây dược liệu khác để phục vụ trồng
mới năm 2022; các huyện khác đã chủ động liên kết hoặc ký hợp đồng với các chủ cơ sở sản xuất giống dược liệu đảm bảo
chất lượng đề cung ứng cho người dân.
(10)
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được triển khai quyết liệt. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không phát sinh điểm
nóng mới vi phạm Luật Lâm nghiệp; đã phát hiện 15 vụ với khối lượng vi phạm
74,798 m3 gỗ và diện tích thiệt hại 0,808 ha. Nâng tổng số vụ vi phạm Luật Lâm
nghiệp phát hiện từ đầu năm đến nay: 43 vụ; khối lượng vi phạm 163,395 m3 gỗ;
diện tích thiệt hại 31,229 ha(13).
- Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ:
+ Về sản xuất công nghiệp: Tình hình sản xuất công nghiệp cơ bản được
duy trì, ổn định. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 năm 2022 ước
tính tăng 3,95% so với cùng kỳ năm trước (14). Tính chung 4 tháng đầu năm 2022,
chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 30% so với cùng kỳ năm
trước, trong đó tăng chủ yếu ở ngành sản xuất và phân phối điện tăng
(+63,67%); ngành công nghiệp khai khoáng tăng 14,89%; trong khi ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo giảm 9,36% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản
lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 4,44%. Một số sản phẩm chủ yếu 4 tháng
đầu năm có sản lượng tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện sản xuất đạt 838
triệu Kwh, tăng 68,06%; Đá xây dựng khác đạt 113.090 m3, tăng 18,12%; Gạch
xây dựng bằng đất sét nung (trừ gốm, sứ) quy chuẩn đạt 46,9 triệu viên, tăng
12,17%; … Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản
lượng giảm sâu hoặc tăng thấp so với cùng kỳ năm trước: Tinh bột sắn đạt
95.996 tấn, giảm 13,68%; Đường RE 7.188 tấn, giảm 14,18%; Gỗ cưa hoặc xẻ
(trừ gỗ xẻ tà vẹt) đạt 9.763 m3, giảm 14,12%.
+ Về thương mại, dịch vụ: Hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng 4
tháng đầu năm 2022 có xu hướng phục hồi khi dịch COVID-19 được kiểm soát,
nhu cầu tiêu dùng của người dân đã tăng trở lại; Các doanh nghiệp đã sẵn sàng
thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 trong hoạt động sản xuất kinh
doanh. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh
tháng 4 năm 2022 ước đạt 2.768,36 tỷ đồng, giảm 0,69% so với tháng trước (15)
và tăng 39,11% so với cùng kỳ năm trước (16). Tính chung 4 tháng, tổng mức lưu
chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường ước đạt 11.194 tỷ
đồng, bằng 39,3% kế hoạch và tăng 38,8% so với cùng kỳ.
+ Về ngoại thương: Xuất khẩu trong tháng 4 tiếp tục ổn định với tổng giá
trị ước đạt 25,1 triệu USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu
tháng 4 ước đạt 0,3 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu
năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 94,9 triệu USD, bằng 35,1% kế
So với cùng kỳ năm 2021, tổng số vụ vi phạm giảm 40 vụ (48,2%); khối lượng vi phạm giảm 60,306 m 3 gỗ các loại
(27%); diện tích thiệt hại giảm 20,70 ha (39,9%).
(14)
Trong đó tăng chủ yếu ở ngành sản xuất và phân phối điện (+16,84%); ngành công nghiệp khai khoáng tăng 3,96% ngành
công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 14,03%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm
6,57%.
(15)
Nguyên nhân giảm nhẹ so tháng 3 năm 2022 là do: giá xăng dầu trên thị trường tăng, gây sức ép lớn về chi phí vận
chuyển, sản xuất cho các doanh nghiệp, làm tăng chi phí sản xuất các mặt hàng sử dụng xăng dầu làm đầu vào cho sản xuất,
từ đó kéo theo giá cả một số mặt hàng sẽ tăng nên sức mua của tháng này sẽ giảm.
(16)
Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 2.430,31 tỷ đồng, chiếm 87,79% trong tổng số, giảm 0,67% so với tháng trước
và tăng 41,40% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 215,97 tỷ đồng, chiếm 7,80%
trong tổng số, tăng 3,02% so với tháng trước và tăng 32,48% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác đạt 122,08 tỷ
đồng, chiếm 4,41% trong tổng số, giảm 6,85% so với tháng trước và tăng 12,73% so với cùng kỳ năm trước.
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hoạch và tăng 22,8% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,2 triệu
USD, bằng 18,2% kế hoạch và tăng 27% so với cùng kỳ.
+ Về du lịch: Nhiều hoạt động hưởng ứng, thúc đẩy phát triển du lịch của
tỉnh đã được tổ chức thành công; đặc biệt là chuỗi hoạt động trong khuôn khổ
Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022(17) và công
bố Kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào Việt Nam giai đoạn 2025 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với quy mô cấp quốc
gia. Tính riêng trong tháng đã thu hút được khoảng 200.000 lượt khách, tăng gấp
5 lần so với cùng kỳ, tổng doanh thu chuyên ngành khoảng 35,5 tỷ, tăng gấp 3,5
lần so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được khoảng 480.000
lượt khách, đạt 53,3% kế hoạch và tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước;
tổng doanh thu ước đạt 108 tỷ đồng, đạt 43,2% kế hoạch, tăng 81,5% so với
cùng kỳ.
- Thu, chi ngân sách: Trong tháng, thu ngân sách Nhà nước ước khoảng
316,8 tỷ đồng, chi ngân sách ước đạt 627,4 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm,
thu ngân sách Nhà nước ước 1.724 tỷ đồng, đạt 43,1% dự toán địa phương giao
và bằng 165,1% so với cùng kỳ (trong đó: thu nội địa 1.620 tỷ đồng, đạt 43,4%
dự toán; thu hoạt động xuất nhập khẩu 103,7 tỷ đồng, đạt 38,4% dự toán ); nếu
so với dự toán Trung ương giao (2.787 tỷ đồng) thì thu ngân sách Nhà nước toàn
tỉnh đạt 61,8%; tổng chi ngân sách địa phương ước khoảng 2.962 tỷ đồng, đạt
34,5% nhiệm vụ chi và bằng 112,1% so với cùng kỳ (trong đó: chi đầu tư phát
triển khoảng 1.200 tỷ đồng, bằng 54,8% dự toán; chi thường xuyên khoảng
1.615,6 tỷ đồng, bằng 32,2% dự toán).
- Thị trường ngân hàng, tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn
ước đạt 19.600 tỷ đồng, tăng 4,9% (tăng 919 tỷ đồng) so với cuối năm 2021 và
tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước 2,8%. Tổng dư nợ tín dụng toàn địa bàn
ước đạt 40.300 tỷ đồng, tăng 4,8% (tăng 1.861 tỷ đồng) so với cuối năm 2021 và
tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến 31 tháng 3 năm 2022, tổng dư
nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn là 8.106 tỷ đồng, các tổ chức
tín dụng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên
nhóm nợ cho 137 khách hàng(18); đồng thời, cho vay mới với lãi suất ưu đãi cho
4.466 khách hàng với doanh số lũy kế đạt 13.089 tỷ đồng.
Như: Lễ đón nhận Bằng di tích Chiến thắng Đăk Tô năm 1967 và Điểm Cao 875 lịch sử tại xã Sa Loong, huyện Ngọc
Hồi; Hội thảo khoa học nhân Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972-24/4/2022); Tổ chức chương trình
Famtrip; Tổ chức khai mạc bay Khinh khí cầu chào đón khách du lịch đến Kon Tum và kích cầu du lịch năm 2022; Tổ chức
không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh; Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng
Đăk Tô - Tân Cảnh và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049;
Giải Dù lượn mở rộng huyện Sa Thầy; Tổ chức Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và các hoạt động quảng bá du lịch và các sản
phẩm đặc hữu huyện Tu M ơ Rông năm 2022; Tổ chức du lịch Caravan từ Thành phố Hồ Chí M inh đến Kon Tum; Đăng cai
tổ chức giải Quần vợt Vô địch Nam - Nữ Quốc gia cúp Sâm Ngọc Linh Kon Tum năm 2022.
Ngoài ra, tại Diễn đàn, đã diễn ra hoạt động ký kết các Chương trình, Thỏa thuận hợp tác, như: Chương trình hợp tác toàn
diện giữa tỉnh Kon Tum và Tổng công ty hàng không Việt Nam giai đoạn 2022-2026; Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch
06 tỉnh: Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Ngãi; Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch
tỉnh Kon Tum giữa Hiệp hội du lịch TP. Hà Nội, Hiệp hội du lịch TP. Đà Nẵng, Hiệp hội du lịch TP. Hồ Chí M inh và Sở Văn
hóa - TTDL tỉnh Kon Tum; Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ tăng khách du lịch đến tỉnh Kon Tum giữa Liên Chi hội lữ hành Việt
Nam và Sở Văn hóa - TTDL tỉnh.
(18)
Trong đó: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 81 khách hàng với tổng giá trị nợ đã được cơ cấu lại thời
hạn trả nợ lũy kế là 653,78 tỷ đồng (gốc: 570,63 tỷ đồng và lãi: 83,15 tỷ đồng); M iễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho
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- Về đầu tư: Công tác phân bổ và đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
công được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm, đồng thời, chỉ đạo tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư nhằm đảm bảo việc sử dụng
nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả. Tổng kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2022 đã được địa phương giao hơn 3.166,5 tỷ đồng; tính đến 20 tháng
4 năm 2022, đã giải ngân 505/1.880 tỷ đồng, đạt 26,86% so với thực nguồn kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa phương đã giao, cao hơn so với cùng kỳ
năm 2021 (20,28%). Cụ thể: ngân sách địa phương giải ngân gần 249,7/755,5 tỷ
đồng, đạt 33,06% kế hoạch thực nguồn giao; ngân sách trung ương giải ngân
255,2/1.124,5 tỷ đồng, đạt 22,7% kế hoạch thực nguồn giao (riêng nguồn vốn
nước ngoài đến nay chưa giải ngân).
- Về phát triển doanh nghiệp, Hợp tác xã: Trong tháng, đã thu hút 06 dự án
đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký 26,9 tỷ đồng;
không có dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế được chấp thuận chủ trương
đầu tư. Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã có 15 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký
gần 1.359,4 tỷ đồng; trong đó, có 09 dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế với
tổng vốn đăng ký gần 78,6 tỷ đồng, 06 dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế
với tổng vốn đăng ký 1.280,8 tỷ đồng. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh
của các doanh nghiệp cơ bản được duy trì, trong tháng, thành lập mới khoảng 20
doanh nghiệp; nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới tính đến nay là 132
doanh nghiệp, đạt 42,6% kế hoạch và tăng 50% so với cùng kỳ; tổng vốn điều
lệ khoảng 2.152 tỷ đồng, đạt 39,4% kế hoạch và bằng 79,8% so với cùng kỳ.
Trong tháng, có 03 hợp tác xã được thành lập mới (lũy kế có 16 hợp tác xã
thành lập mới) và 03 hợp tác xã giải thể; số hợp tác xã hiện có là 208 hợp tác xã
với tổng số lao động thường xuyên khoảng 995 người.
- Xây dựng nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm : Tính đến
nay, toàn tỉnh đã có 36 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn từ 15
đến 18 tiêu chí, 26 xã đạt chuẩn từ 10 đến 14 tiêu chí, 01 xã đạt chuẩn 8 tiêu chí
(không có xã đạt chuẩn dưới 8 tiêu chí). Bình quân đạt 16,15 tiêu chí trên xã.
Đối với 08 xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022, đến nay đã có
01 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; 01 xã đạt từ 15 đến 16 tiêu
chí; 06 xã đạt từ 12 đến 14 tiêu chí. Bên cạnh đó, các địa phương đơn vị đã hoàn
thành việc lựa chọn thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện điểm
về xây dựng thôn nông thôn mới giai đoạn 2022 -2023. Toàn tỉnh hiện có 148
sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao (trong đó có 01 sản phẩm 5 sao, 06 sản
phẩm tiềm năng 5 sao, 14 sản phẩm 4 sao và 127 sản phẩm đạt 3 sao).
b) Về văn hóa - xã hội
- Về y tế: Công tác phòng chống dịch bệnh được các cấp, ngành triển khai
hiệu quả. Trong tháng (tính đến ngày 20 tháng 4), ghi nhận 658 ca mắc mới
COVID-19 và chỉ ghi nhận 01 ca mắc sốt xuất huyết; ngoài ra không ghi nhận
56 khách hàng với tổng giá trị nợ đã được miễn, giảm lãi lũy kế là 32,56 tỷ đồng, số tiền lãi đã được miễn, giảm lũy kế là
0,69 tỷ đồng.
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ca mắc mới các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác (19). Công tác triển khai chiến
dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tiếp tục được duy trì, đảm bảo an
toàn tiêm chủng và phòng chống dịch COVID-19(20). Công tác kiểm tra việc
thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm được triển khai tích
cực, đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm. Tính đến
30 tháng 4 năm 2022, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 90,35%, bằng 99,5%
kế hoạch.
- Về giáo dục, lao động, việc làm: Hiện nay, tất cả các cơ sở sở giáo dục
trên địa bàn toàn tỉnh đang triển khai hình thức dạy trực tiếp đối với tất cả các
cấp học, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (số học sinh
đi học trực tiếp chiếm tỉ lệ 86,5 %), một số trường duy trì hình thức dạy học trực
tuyến ở một số bộ môn vào một số buổi trong tuần để đảm bảo dạy học 02 buổi
trên ngày. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được duy trì; trong
tháng, các ngành, địa phương đã thực hiện tư vấn việc làm, học nghề cho 275
lượt lao động(21); cung ứng, giới thiệu việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh cho 65 lao
động. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai tích
cực, ước thực hiện 4 tháng, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao
động trong độ tuổi lao động là 18,34%, đạt 93,8% kế hoạch và tăng 7,1% cùng
kỳ năm trước; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp là 11,79%, đạt 99,7% kế
hoạch(22).
- Về văn hóa, an sinh xã hội: Hoạt động tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ
trong năm được quan tâm thực hiện, kết hợp với quảng bá, thúc đẩy du lịch của
tỉnh(23). Đã phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô
- Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2022), đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia
đặc biệt di tích lịch sử Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 và chuỗi sự kiện trong
khuôn khổ hoạt động của Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển
vọng” năm 2022. Công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa,
truyền thống của các dân tộc thiểu số triển khai tích cực (24). Phong trào thể dục,
Tính đến ngày 20 tháng 4 năm 2022: Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19), không có tử
vong, ghi nhận 28.170 ca mắc; Tay - chân - miệng, không có tử vong, ghi nhận 03 ca mắc, giảm 35 ca; Thủy đậu, không có
tử vong, ghi nhận 57 ca mắc, giảm 58 ca; Quai bị, không có tử vong, ghi nhận 08 ca mắc, bằng so với cùng kỳ; Sốt xuất
huyết, không có tử vong, ghi nhận 16 ca mắc, bằng so với cùng kỳ; Sốt rét, không có tử vong, ghi nhận 02 ca mắc, giảm 01
ca; không ghi nhận mắc các bệnh: Cúm A (H5N1, H7N9), hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona
(M ERS-CoV), cúm A(H1N1), bệnh do vi rút Zika, viêm não Nhật Bản, viêm gan vi rút A, bạch hầu, dại, ho gà và sởi.
(20)
Tính đến ngày 26 tháng 4 năm 2022, tổng số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn
tỉnh đạt tỷ lệ 99,61%, trong đó tiêm đủ liều cơ bản đạt tỷ lệ 98,51%. Đối tượng 12 tuổi - 17 tuổi đã tiêm vắc xin phòng
COVID-19 đạt 99,84%, trong đó đã tiêm đủ liều cơ bản đạt 96,09%. Đối tượng từ 12 tuổi trở lên đã tiêm vắc xin phòng
COVID-19 đạt 99,67%. Tỷ lệ tiêm vắc xin trên tổng dân số: 67,46%.
(21) Lũy kế trong 4 tháng đầu năm, số lượt người được tư vấn tìm việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động là 860 /2000
người, đạt 43% kế hoạch. Trong đó: Nam: 509 lượt lao động; Nữ: 351 lượt lao động; DTTS: 663 (Nam: 442 lượt lao động;
Nữ: 221 lượt lao động). Bên cạnh đó, đã tạo 739 việc làm thông qua nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm.
(22) Thực hiện quý I năm 2022, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 18,29%,
đạt 93,55% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp là 11,76%, đạt 99,5% kế hoạch.
(23) Tuyên truyền Kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2022); chào mừng
Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2022); Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày giỗ tổ Hùng
Vương 10/3 (âm lịch); Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng năm 2022”… Thực hiện chương trình Nghệ
thuật tại Hội thảo và Lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh.
(24) Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa di sản văn hóa phi vật thể “Nghề dệt thủ công truyền thống của dân tộc Ba
Na tỉnh Kon Tum” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Xây dựng Kế hoạch bảo tồn và phát huy bền vững giá
trị di sản văn hóa hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi cồng chiêng,
xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ I, năm 2022 đang được triển khai.
(19)
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thể thao cũng được chú trọng; đã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện,
thành phố; hiện đang tổ chức thi đấu các môn thể thao trong chương trình thi
đấu Đại hội TDTT tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022(25) và phối hợp đăng cai
tổ chức Giải Quần vợt vô địch Nam - Nữ Quốc gia Cúp Sâm Ngọc Linh Kon
Tum K5 2022. Các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được
quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời(26).
- Về khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông: Trong tháng, tổ chức
nghiệm thu 02 đề tài, dự án để chuyển giao ứng dụng trong thực tiễn sản xuất(27);
Ký hợp đồng triển khai thực hiện đối với đề tài “Trồng thực nghiệm cây sả JaVa
ở vùng lạnh trên địa bàn huyện Kon Plông”; tiếp nhận 9/10 hồ sơ tuyển chọn,
xét giao trực tiếp đối với đề tài, dự án đã được phê duyệt năm 2022, qua đó, tiến
hành thẩm định kinh phí 06 đề tài, dự án. Hạ tầng công nghệ thông tin dùng
chung của tỉnh được nâng cấp đáp ứng nhu cầu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều
hành được an toàn, thông suốt(28); công tác đảm bảo an ninh mạng và bảo mật
thông tin được chú trọng. Chương trình chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm
2025, định hướng đến năm 2030 được triển khai tích cực.
c) Công tác nội vụ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại
- Về nội vụ, công tác cải cách hành chính: Đã kiểm tra đột xuất công tác
cải cách hành chính và việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ
cương hành chính tại 09 đơn vị trên địa bàn tỉnh(29), qua đó, kịp thời chấn chỉnh,
nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương
hành chính của cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị(30). Công tác chuẩn bị
tổ chức tuyển dụng công chức năm 2022 đang được khẩn trương triển khai(31).
Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Kon Tum năm 2021 chỉ đạt
58,95 điểm, đứng thứ 61/63 tỉnh, thành cả nước, nằm trong nhóm xếp hạng
Tương đối thấp. So với kết quả năm 2020, PCI năm 2021 của tỉnh Kon Tum
giảm 3,07 điểm và giảm 5 bậc; trong số 10 chỉ số thành phần, chỉ có 03 chỉ số
tăng điểm(32); các chỉ số có điểm giảm nhiều nhất là Gia nhập thị trường (giảm
(25) Bao gồm các môn Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng đá.
(26) Thực hiện cắt giảm đối tượng từ trần: 21 người; giải quyết tăng: 03 đối tượng; trợ cấp một lần và mai táng phí: 19 người.
Đề xuất khắc tên các chiến sĩ Đặc Công đã hy sinh tại Nhà Bia tưởng niệm xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei. Chỉ đạo các đơn vị,
địa phương thực hiện các hoạt động kỷ niệm nhân Ngày người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
(27) Đề tài “M ô hình thử nghiệm nuôi tôm càng xanh (M acrobranchium rosenbergii) trong ao đất trên địa bàn tỉnh Kon
Tum”; Đề tài “Đánh giá miễn dịch cộng đồng đối với bệnh bạch hầu trong cộng đồng dân cư tỉnh Kon Tum”.
(28) 100% cơ quan, địa phương được đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, lắp đặt hệ thống mạng LAN, kết nối Internet
tốc độ cao; 177 cơ quan quản lý nhà nước đã kết nối M ạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II; 100% cán bộ, công chức có
máy tính kết nối Internet phục vụ công tác chuyên môn.
(29) Cụ thể: (1) Huyện Tu M ơ Rông có 02 đơn vị (UBND xã Tê Xăng, UBND xã Ngọc Lây); (2) Huyện Đăk Tô có 03 đơn
vị (UBND xã Kon Đào, Phòng Tài nguyên và M ôi trường, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); (3) Huyện Kon PLông có 04
đơn vị (UBND xã M ăng Bút, UBND xã Đăk Tăng, UBND xã Pờ Ê, UBND xã Hiếu).
(30) Qua kiểm tra, cán bộ, công chức các đơn vị cơ bản chấp hành tốt giờ giấc làm việc; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
cho người dân cơ bản đúng hẹn, trước hẹn; thực hiện nghiêm Quy chế văn hóa công sở... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả
đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: M ột số công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại các đơn vị chưa lập Sổ theo dõi hồ sơ;
chưa lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ hoặc có lập Phiếu nhưng ghi thông tin chưa đầy đủ, không có phiếu hẹn
trả kết quả...
(31) Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 từ Trung tâm phục vụ hành chính công (512 phiếu); lựa chọn
nhân sự tham gia Hội đồng tuyển dụng công chức, Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức năm 2022, xem xét cơ cấu, số
lượng thành phần Hội đồng tuyển dụng công chức; Ban giám sát.
(32) Cụ thể các chỉ số thành phần: Tính minh bạch đạt 6,23 điểm, cao hơn 0,32 điểm so với năm 2020 (5,91 điểm); Tính năng
động của chính quyền tỉnh đạt 6,42 điểm, cao hơn 0,69 điểm so với năm 2020 (5,73 điểm); Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
đạt 5,93 điểm, cao hơn 0,03 điểm so với năm 2020 (5,90 điểm).
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1,26 điểm), Đào tạo lao động (giảm 1 điểm), Thiết chế pháp lý & An ninh trật tự
(giảm 0,75 điểm), Chi phí thời gian (giảm 0,72 điểm)…
- Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Công tác tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt. Trong tháng, toàn tỉnh đã
tiếp nhận 160 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong
đó, số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải
quyết của các cấp, các ngành là 72/160 đơn, chiếm tỷ lệ 45%, đã được giải quyết
xong 21/72 đơn, chiếm tỷ lệ 29,2%; số đơn còn lại đang trong thời gian giải
quyết. Đã triển khai 12 cuộc thanh tra, kiểm tra và kết thúc 04 cuộc. Qua thanh
tra đã kiến nghị các đơn vị khắc phục các khuyết điểm còn tồn tại; bên cạnh đó,
kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến
sai phạm. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không có trường hợp nào phải xem xét,
xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham
nhũng.
- Về trật tự an toàn xã hội; quốc phòng, an ninh: Quốc phòng, an ninh
được giữ vững, ổn định. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các
cấp; theo dõi, nắm chắc tình hình vùng trời, biên giới, nội địa, ngoại biên. An
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đảm bảo an toàn
giao thông và phòng cháy, chữa cháy được chỉ đạo thường xuyên, tai nạn giao
thông trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm
2021; trong đó, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông (giảm 03 vụ),
làm chết 09 người (giảm 02 người), không có người bị thương (giảm 08
người)(33).
- Về đối ngoại: Công tác đối ngoại được thực hiện phù hợp với diễn biến
dịch COVID-19. Trong tháng, có 07 đoàn cán bộ tỉnh ra nước ngoài; đón tiếp và
làm việc với 05 đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh. Trong đó, đã tiếp
Đoàn của Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội
đến thăm, làm việc, chào xã giao Lãnh đạo tỉnh; tổ chức Đoàn cán bộ cao cấp
của tỉnh đi thăm, chúc Tết các tỉnh Nam Lào và tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, Stưng-treng
Vương quốc Campuchia; cho phép Đoàn cán bộ huyện Ngọc Hồi và Đoàn cán
bộ huyện Đăk Glei đi thăm, chúc Tết các huyện giáp biên của Lào.
(Có phụ lục tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 4
và 4 tháng năm 2022 kèm theo)
3. Đánh giá chung
a) Ưu điểm
Trong tháng 4 năm 2022, tỉnh đã tập trung xây dựng kế hoạch triển khai
thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo động lực
đột phá để khôi phục và phát triển kinh tế sớm nhất. Qua đó, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả: nhiều chỉ tiêu quan
trọng của tỉnh tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ (thu ngân sách nhà nước; giải
(33) Tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2022 (so với cùng kỳ năm 2021), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 24 vụ tai nạn
giao thông (giảm 03 vụ), làm chết 25 người (giảm 02 người), bị thương 12 người (giảm 08 người).
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ngân vốn đầu tư công; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; tổng
lượng khách du lịch; kim ngạch xuất khẩu; số doanh nghiệp, số hợp tác xã
thành lập mới;…); công tác chuẩn bị giống và các điều kiện cần thiết để trồng
mới các cây trồng chủ lực của tỉnh được chú trọng; du lịch phát triển mạnh mẽ,
nhiều sự kiện, hoạt động quảng bá du lịch được tổ chức tốt, gây ấn tượng trong
lòng du khách; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được tăng cường; công tác
tuyền truyền, khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa được chú
trọng; hoạt động thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi; các chế độ, chính sách về an
sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; tình hình dịch bệnh tương đối ổn
định, kiểm soát tốt; công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp được triển khai
quyết liệt; hoạt động đối ngoại được chú trọng, tăng cường; quốc phòng, an ninh
được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
b) Hạn chế, khuyết điểm
- Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều dịch bệnh trên vật
nuôi xuất hiện trở lại gây ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.
- Động đất xảy ra thường xuyên tại huyện Kon Plông(34) và chưa rõ nguyên
nhân gây tâm lý hoang mang cho Nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh
vực khoáng sản tại một số địa phương còn thiếu chặt chẽ, để xảy ra tình trạng
khai thác trái phép (35).
- Việc thu hút đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại các khu, cụm công
nghiệp còn nhiều khó khăn. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến
độ thực hiện một số dự án quan trọng của tỉnh còn chậm(36). Giải ngân kế hoạch
vốn ODA còn nhiều khó khăn.
- Môi trường đầu tư, kinh doanh chưa được cải thiện; Chỉ số Năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh giảm mạnh so với năm trước.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2022
Trong tháng 5 năm 2022, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy vai trò, trách
nhiệm, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò,
trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong việc đẩy mạnh thực
hiện nghị quyết, quyết định, chương trình hành động triển khai thực hiện của các
cấp, các ngành; khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm nêu trên; nhất
là các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18
tháng 4 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI “lãnh đạo thực
hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị quý II năm 2022” và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Đồng thời,
tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Về kinh tế
Trong tháng 4 (tính đến ngày 24 tháng 4 năm 2022), trên địa bàn huyện Kon Plông đã xảy ra 23 trận động đất; lũy tính từ
đầu năm đến nay xảy ra tổng cộng 56 trận động đất. Theo số liệu thống kê, các trận động đất có cấp độ rủi ro thiên tai từ cấp
0 đến cấp 1, có độ lớn chủ yếu dưới 4.0; riêng có 01 trận động đất có độ lớn 4.5 là cao nhất.
(35)
Như tại địa bàn xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi để xảy ra hành vi khai thác, vận chuyển đất san lấp trái phép (đã Kiểm
điểm rút kinh nghiệm đối với 01 tập thể (Ủy ban nhân dân xã Đăk Nông) và 03 cá nhân có liên quan).
(36)
Như: dự án nâng cấp Quốc lộ 24 đoạn qua tỉnh Kon Tum; đường dẫn các cầu qua sông Đăk Bla; dự án đường bờ bao phía
Nam sông Đăk Bla...
(34)
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- Tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo động lực
phát triển kinh tế - xã hội. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch
tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành Quy
hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất
giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh. Thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ủy
ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, nhất là đối
với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.
- Tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân
sách. Đẩy nhanh triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
- xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ điều
tra, đảm bảo rà soát, thống kê đầy đủ, đúng đối tượng để sớm triển khai các
chính sách đã có quy định, hướng dẫn. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư
của các dự án thuộc Chương trình; đảm bảo các dự án có thể triển khai thực hiện
ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phân bổ vốn.
- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thu hoạch vụ Đông Xuân; hướng dẫn các địa
phương chuẩn bị điều kiện cần thiết để sản xuất vụ mùa 2022 gắn với tăng
cường công tác quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng. Tăng cường công
tác quản lý chất lượng các loại giống cây trồng và đảm bảo nguồn cung ứng
giống đầy đủ, kịp thời, nhất là các cây trồng chủ lực của tỉnh như cây dược liệu,
cây ăn quả, cây mắc ca.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng,
phòng cháy chữa cháy rừng và phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô
năm 2022 gắn với triển khai hiệu quả kế hoạch trồng rừng năm 2022. Thực hiện
nghiêm túc Phương án Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh (37) và
chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về
tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum(38). Theo dõi chặt chẽ tình hình
dư chấn động đất, kịp thời phát hiện, thông tin về động đất và dư chấn do động
đất; chủ động triển khai công tác phòng ngừa ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do
thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra trên địa bàn tỉnh theo phương châm 04 tại chỗ.
- Tăng cường kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết đến
khảo sát, đầu tư trên địa bàn, nhất là đầu tư phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch
vụ, các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh, như chế biến nông, lâm sản, phát
triển điện gió, mặt trời, sinh khối, khai thác và chế biến khoáng sản... Tăng
cường công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, nhất là đẩy nhanh tiến độ triển khai
lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Kon Tum để
phục vụ công tác thu hút đầu tư phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội. Chủ
động kêu gọi, theo dõi, làm việc với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong thu hút đầu tư để các dự án đã có chủ trương đầu tư sớm được
triển khai.
- Thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới, khẩn trương lựa chọn xã
có khả năng đạt đầy đủ các tiêu chí và đẩy mạnh công tác giúp đỡ, hướng dẫn để
(37)
(38)

Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017.
Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018.
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phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong quý II năm 2022. Tổ
chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện điểm tại các cấp (tỉnh, huyện,
xã) về xây dựng nông thôn mới tại thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số
theo danh sách được duyệt.
2. Về văn hóa - xã hội
- Hướng dẫn tổ chức hoạt động hè trong các cơ sở giáo dục mầm non và
phổ thông trên địa bàn tỉnh với các hoạt động ý nghĩa, thiết thực và tăng cường
các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ
em. Khẩn trương rà soát các điều kiện (cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội
ngũ,...) lớp 3, lớp 7, lớp 10 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Triển khai thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 và ban hành Kế hoạch
làm việc để chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức tốt Kỳ thi.
- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị
trường lao động năm 2022. Tăng cường công tác tuyên truyền và chuẩn bị tổ
chức có hiệu quả Ngày việc làm lần thứ X năm 2022.
- Quán triệt, triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 04
tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP
ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống
dịch COVID-19; từng bước “bình thường hóa” với dịch bệnh COVID-19. Tăng
cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia, hưởng ứng để hoàn
thành việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; đặc biệt là đối tượng trẻ em từ
5 đến dưới 12 tuổi.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút, phát triển du lịch trên địa bàn
tỉnh; trong đó sớm triển khai các Chương trình, Thỏa thuận hợp tác đã được ký
kết trong khuôn khổ Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng”
năm 2022. Tiếp tục triển khai Kế hoạch lập hồ sơ khoa học Lễ ăn than của dân
tộc Giẻ Triêng đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; tổ
chức tốt Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ
Nhất, năm 2022. Hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao
tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022 và tổ chức thi đấu các môn thể thao trong
chương trình thi đấu gắn với hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA
Games) lần thứ 31.
- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chính sách an sinh xã
hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm
lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ
em mồ côi. Tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai
nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bảo
đảm duy trì các dịch vụ trợ giúp xã hội.
3. Về nội vụ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại
- Khẩn trương rà soát, đánh giá, phân tích và làm rõ yếu kém, nguyên nhân,
trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến kết quả của từng
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chỉ số thành phần trong Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021. Tiếp tục
triển khai các nội dung liên quan để tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm
2022 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2022.
- Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng,
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những
vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là những vụ khiếu kiện đông
người liên quan đến đất đai, tài nguyên, môi trường... Tăng cường đối thoại trực
tiếp để giải quyết có hiệu quả những bức xúc của nhân dân phù hợp với quy định
của pháp luật, nhất là các điểm nóng tranh chấp, khiếu kiện.
- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư,
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 20222025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên triển khai nắm
bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh trấp áp, ngăn
chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, tín dụng đen, phá rừng
trái phép… đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu Kế hoạch phòng, chống mua bán
người và phòng, chống tội phạm năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
- Thường xuyên triển khai nắm bắt tình hình an ninh chính trị, kiểm soát
đường biên, cột mốc quốc giới. Chuẩn bị kỹ lượng nội dung diễn tập khu vực
phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện
tốt công tác đối ngoại phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19. Tổ
chức đánh giá tình hình hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với 04 tỉnh Nam Lào, 02
tỉnh Đông Bắc Campuchia trong 5 năm qua và xây dựng nội dung hợp tác trong
thời gian đến để chuẩn bị tổ chức Hội nghị song phương đánh giá việc triển khai
Biên bản và ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn 2022-2026.
Trên đây là báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình
hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5
năm 2022./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
KT. CHỦ TỊCH
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
PHÓ CHỦ TỊCH
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- Các Ban của HĐND tỉnh (b/c);
- Đảng ủy khối cơ quan và DN tỉnh (đ/b);
- Chủ tịch, các PCT, thành viên UBND tỉnh (đ/b);
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh (đ/b);
- UBND các huyện, thành phố (đ/b);
- Lưu: VT, KTTH, VTH.

Nguyễn Ngọc Sâm

