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CHƯƠNG TRÌNH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2022
của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế
liên kết vùng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Chính
phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội,
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xây dựng Chương trình để triển khai thực hiện
với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Nhằm quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành, tạo sự thống
nhất để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, góp phần thực hiện
thắng lợi Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về
các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội.
2. Yêu cầu
- Cụ thể hóa các nội dung được lãnh đạo, chỉ đạo tại Nghị quyết của Chính
phủ để thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo đảm
quốc phòng - an ninh trên địa tỉnh Kon Tum nhằm góp phần thúc đẩy liên kết
chính quyền địa phương trong vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh vùng, huy
động đa dạng các nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động, dự án liêt kết vùng, tận
dụng nội lực và ngoại lực của các địa phương trong vùng, bảo đảm phát triển
kinh tế - xã hội vùng bền vững.
- Chương trình phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ, nêu cao trách
nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương, gắn với việc triển
khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XVI thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI,
nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Kế hoạch số 4661/KH-UBND ngày 18
tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (ban hành theo Quyết định số
43/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm
vụ, giải pháp sau:
1. Nhiệm vụ chung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
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tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
a) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh
giao tại Văn bản số 3392/UBND-KTTH ngày 09 tháng 9 năm 2020 về triển khai
thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về
đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực.
b) Rà soát các quy hoạch liên quan (trong thẩm quyền, chức năng, nhiệm
vụ của mình) phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xây
dựng mới hoặc điều chỉnh phù hợp với nhu cầu phát triển của vùng và Luật quy
hoạch 2017.
c) Chủ động đề ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát
triển vùng và chủ động triển khai liên kết vùng; đồng thời kịp thời tham mưu đề
xuất với cấp có thẩm quyền những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách vùng.
d) Chủ động phối hợp, tham mưu trong xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin
của ngành, địa phương và thông tin vùng nhằm hướng tới tăng cường chia sẻ
thông tin và tiếp cận thông tin, tạo điều kiện cho nâng cao tần suất, hiệu quả
phối hợp giữa các địa phương trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;
phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu nhằm đạt được mục tiêu
chung và thúc đẩy phát triển bền vững của các vùng.
đ) Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ cán
bộ tham gia công tác liên quan tới phát triển vùng và liên kết vùng.
e) Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cán bộ,
công chức, viên chức liên quan về lợi ích của liên kết vùng và các hệ lụy do
thiếu hợp tác đối với nền kinh tế quốc gia, vùng và địa phương.
g) Thường xuyên nắm bắt thông tin, trao đổi với các bộ, ngành và địa
phương tham gia điều phối vùng và cộng đồng doanh nghiệp để nắm bắt nhu
cầu, các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quản lý xây dựng và triển khai chính
sách phát triển vùng, từ đó có giải pháp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem
xét, tháo gỡ kịp thời.
2. Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Khẩn trương hoàn thành xây dựng và tham mưu trình phê duyệt Quy
hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng tiến
độ đã đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 911/UBND-KTTH
ngày 01 tháng 4 năm 2022 (Lập xong quy hoạch: Tháng 6 năm 2022; Thẩm định
Quy hoạch: Tháng 8 năm 2022; Phê duyệt quy hoạch: Tháng 10 năm 2022).
- Chủ động tham mưu huy động tối đa các nguồn lực, kết hợp nguồn vốn
giữa Trung ương và địa phương, tranh thủ nguồn vốn ODA, vốn tư nhân và các
nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các dự án trọng điểm, có tính đột phá tạo
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ra liên kết vùng trên địa bàn tỉnh.
b) Sở Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh đề xuất, kiến nghị với Trung ương trong quá trình xây dựng,
ban hành cơ chế phân chia lợi ích, chia sẻ tài chính và các nguồn thu từ các
chương trình, dự án liên kết vùng; tham mưu đề xuất, kiến nghị Trung ương khi
dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản
hướng dẫn dưới luật tạo cơ chế thuận lợi cho việc phối hợp nguồn lực giữa các
địa phương nhằm thực hiện các mục tiêu chung của vùng, sau khi Bộ Chính trị
thông qua Đề án “Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách nhà
nước để bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của
ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan”.
- Tham mưu kịp thời đề xuất với các cấp có thẩm quyền những cơ chế,
chính sách thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc của tỉnh Kon Tum trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách
vùng.
c) Sở Giao thông vận tải:
- Tập trung hoàn thiện các dự án, công trình giao thông trọng điểm của
tỉnh; chú trọng phát triển hạ tầng giao thông kết nối với các khu vực tập trung
nhu cầu vận chuyển lớn.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị, đề xuất với các Bộ, ngành,
Chính phủ sớm triển khai đường Cao tốc kết nối từ Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đi
thành phố PleiKu tỉnh Gia Lai; đầu tư nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn đèo
Lò Xo, huyện Đăk Glei đến Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum; các đoạn
còn lại của Quốc lộ 24 đoạn qua tỉnh Kon Tum, Quốc lộ 40, Quốc lộ 14C, Quốc
lộ 40B.
d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ chức thực hiện có hiệu quả
công tác đào tạo nghề cho lao động, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao góp
phần chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với tạo việc làm,
đáp ứng yêu cầu khi tham gia liên kết vùng.
đ) Sở Nội vụ: Chủ trì đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được
Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 3392/UBND-KTTH ngày 09 tháng 9
năm 2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm
2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh
vực; Định kỳ 6 tháng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6
năm 2020 của Chính phủ theo chỉ đạo Chính phủ tại điểm a, khoản 1, mục III,
Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2022 nêu trên.
e) Các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo chức
năng quản lý Nhà nước được phân công nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng
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và liên kết vùng, trong đó ưu tiên nghiên cứu rà soát và đề xuất với cơ quan có
thẩm quyền sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và làm
đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ được
giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Chương
trình. Trước ngày 10 tháng 12 hàng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp triển khai
Chương trình.
2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm
trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển
khai và kết quả thực hiện Chương trình này./.
Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (t/h);
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu VT, KTTH.PHD.
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