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THÔNG BÁO
Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2022
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh
Kon Tum, nhiệm kỳ 2021-2026;
Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, ý kiến của
các đại biểu dự họp và kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp
thường kỳ tháng 5 năm 2022 (tổ chức vào ngày 03 tháng 6 năm 2022); Ủy ban
nhân dân tỉnh kết luận:
I. Về công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình
hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2022:
Trong tháng 5 và 5 tháng năm 2022, 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 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;…);
các cây trồng chủ lực của tỉnh hiện đã có diện tích trồng mới theo tiến độ thời
vụ; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện tốt; 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; công tác tuyên trên, phòng chống
dịch dịch bệnh truyền nhiễm trên người được triển khai hiệu quả; hoạt động tiêm
vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi được diễn ra an toàn;
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.
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế, yếu kém và khó
khăn, thách thức như: Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là
việc phát triển các loại cây trồng chủ lực của tỉnh (1) và trồng rừng(2). Thiên tai
Hiện nay không có tổ chức, cá nhân thu mua dược liệu được người dân trồng trong khu vườn nhà, bờ lô đất trồng cây công
nghiệp (Nghệ vàng, Gừng, Xả, Đinh lăng, Ca ri, Sa chi...); chưa có chính sách hỗ trợ phát triển diện tích trồng tập trung cây
ăn quả chuyên canh (như Sầu riêng, Bơ, Ổi, mít, xoài, chuối, dứa, chanh dây,…), việc tiêu thụ sản phẩm không ổn định mà
chủ yếu thị trường trong tỉnh nên người dân chưa mạnh dạn tự đầu tư; giá cây giống của cây Mắc ca cao (khoảng 60.000-
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như mưa giông, gió lốc, lũ quét gây thiệt hại về người và ảnh hưởng đến hoạt
động sản xuất nông nghiệp, đời sống của Nhân dân (3). Công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện một số dự án quan trọng của tỉnh còn
chậm. Giải ngân kế hoạch vốn ODA còn nhiều khó khăn. Công tác cải cách
hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh chưa được cải thiện; kết quả các Chỉ
số PAPI, PAR INDEX, SIPAS năm 2021 của tỉnh giảm mạnh so với năm 2020.
Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế
nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị
thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục thực
hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và phấn đấu
hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh trong năm 2022 đã đề ra 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”; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm sau đây:
1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố:
- Khẩn trương hoàn thành các nội dung trình kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ
3 Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Khẩn trương triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về
vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia(4) và chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội(5); đảm bảo
các chương trình, dự án đủ điều kiện để phân bổ vốn theo đúng quy định và chỉ
đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1598/UBND-KTTH ngày 27
tháng 5 năm 2022.
- Hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050; hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 cấp
tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, nhất là đối với các
chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và thực hiện
nghiêm các biện pháp đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn theo đúng
quy định.

65.000 đồng/cây) trong khi chưa có chính sách hỗ trợ nên cũng khó khăn trong việc phát triển diện tích, đặc biệt là người
đồng bào dân tộc thiểu số.
(2) Các xã đã chủ động thuê đơn vị tư vấn để đo đạc diện tích, có xã đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thẩm định, phê duyệt dự
án trồng rừng; đối tượng trồng là cây Thông, Bạch đàn, Dổi, Sơn tra. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay nhiều diện tích sau khi đo
đạc để trồng rừng không phải là đất lâm nghiệp, không thuộc đối tượng hỗ trợ.
(3) Do ảnh hưởng của mưa lũ, gió lốc và giông sét đã làm: 01 người chết (ông A Né, sinh năm 1955, tại thôn Kon Hia 1, xã
Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, nguyên nhân bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua suối); 05 nhà ở và 01 phòng học tại điểm
trường thôn Plei Jơ Rộp, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum bị tốc mái; khoảng 9,5 ha cây trồng bị ngã đỗ; 01 trụ điện bị gãy
đổ.
(4) Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân bổ ngân
sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình
mục tiêu quốc gia.
(5) Văn bản số 450/TTg-KTTH ngày 20 tháng 5 năm 2022 và Công điện 452/CĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2022 liên quan
đến danh mục và thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
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- Theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2022; tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển nông
lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2022; trong đó tập trung huy động hệ thống chính trị
cấp xã vào cuộc nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp
tục rà soát, đăng ký diện tích để phát triển cây ăn quả, cây Mắc ca, dược liệu,
trồng rừng còn thiếu; hướng dẫn mua cây giống tại các cơ sở uy tín, có nguồn
gốc xuất xứ rõ ràng.
- Tổ chức tốt Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ” kết hợp
hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/6/2022); tăng cường công tác quản lý,
bảo vệ rừng; rà soát, chủ động chuẩn bị cây giống để trồng lại diện tích rừng
trồng có tỷ lệ cây sống thấp ngay trong mùa vụ trồng rừng năm 2022. Tích cực
theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra, đánh giá địa chất và khoáng sản
trên địa bàn. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư và phương tiện, kịp thời huy
động lực lượng để ứng phó sự cố do thiên tai gây ra, thực hiện hiệu quả phương
châm 4 tại chỗ.
- Tiếp tục thực hiện 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; tiến tới “bình thường hóa” với dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục
chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5
đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh, tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho các đối
tượng theo Hướng dẫn của Bộ Y tế bảo đảm an toàn trong tiêm chủng.
- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp
THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 được triển khai an
toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho thí sinh và thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch
COVID-19. Tập trung tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em,
đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè năm học 2021-2022.
- 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 chỉ số thành
phần trong các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2021.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến
năm 2050 đảm bảo tiến độ, chất lượng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo
Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy
định.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương khẩn trương nghiên cứu,
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kịp thời Nghị quyết của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
- xã hội để đảm bảo địa phương được phân bổ vốn theo quy định.
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- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu kỹ lưỡng, chu đáo
các nội dung tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW
ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế-xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010 và Kết
luận số 12-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2011 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết
số 10-NQ/TW.
- Hoàn thành việc thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật
của các nhà đầu tư trong việc thực hiện 27 dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon
Plông; trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm
quyền xử lý nghiêm đối với các vi phạm (nếu có).
- Tham mưu tổ chức tốt Chương trình “Cà phê Doanh nghiệp - Doanh
nhân”; 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; đồng thời tăng cường kêu gọi, thu
hút các nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết đến khảo sát, đầu tư trên địa bàn
tỉnh.
3. Sở Tài chính: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực
hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương năm 2022; theo dõi, đôn đốc các
đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án khai thác
quỹ đất, tổ chức đấu giá theo quy định để tăng nguồn thu tiền sử dụng đất. Đẩy
mạng công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà
nước trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu
bàn giao nhà ở xã hội cho Sở Xây dựng để quản lý, vận hành, đưa vào sử dụng;
tham mưu thủ tục chuyển trường Dân tộc nội trú huyện Ngọc Hồi về cho ngành
quản lý
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2022 gắn với tăng cường công tác
quản lý, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng; tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển nông
lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2022.
- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi
để phát hiện, tổ chức phòng chống kịp thời khi dịch bệnh xảy ra; chuẩn bị nhân
lực, vật lực tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 đảm bảo kế
hoạch.
- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; rà soát, chủ động chuẩn bị cây
giống để trồng lại diện tích rừng trồng có tỷ lệ cây sống thấp ngay trong mùa vụ
trồng rừng 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. Khảo sát, hỗ trợ và triển khai xây dựng
“thôn làng mới, xã Mường Hoong”, huyện Đăk Glei theo bộ tiêu chí thôn nông
thôn mới.
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- Theo dõi sát tình hình thời tiết, kịp thời dự báo và thông tin đến người dân
về thiên tai, mưa bão, gió lốc; 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.
5. Sở Công Thương: Tổ chức chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”
đến xã Đăk Na, Ngọc Yêu huyện Tu Mơ Rông; tăng cường quảng bá, giới thiệu
sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của tỉnh, nhất là các sản phẩm OCOP; hướng dẫn,
giới thiệu doanh nghiệp tham gia các sự kiện tại các tỉnh thành trên cả nước
trong tháng 6 như Tuần lễ sản phẩm tại Nghệ An, Hội chợ tại Ninh Thuận, Hội
chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái Nguyên 2022”….
6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Khẩn trương hoàn thành Kế hoạch sử
dụng đất giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động
điều tra, đánh giá địa chất và khoáng sản trên địa bàn, không để ảnh hưởng đến
môi trường, không làm thay đổi cảnh quan tự nhiên của rừng; phát hiện kịp thời
và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động nêu trên để khai thác khoáng
sản trái pháp luật.
7. Sở Y tế:
- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ
đạo phòng chống COVID-19, Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19
theo Nghị quyết số 128/NQ-CP và Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ; đặc
biệt chuẩn bị các kịch bản phòng chống COVID-19 chủng mới và các dịch bệnh
khác có thể xảy ra trong thời gian tới.
- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác tiêm vắc xin COVID-19
cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh, tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4)
cho các đối tượng theo Hướng dẫn của Bộ Y tế bảo đảm an toàn trong tiêm
chủng.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động hướng dẫn các biện
pháp phòng, chống sốt xuất huyết Dengue; bệnh tay - chân - miệng ở trẻ em;
bệnh viêm gan cấp ở trẻ em chưa xác định được nguyên nhân; bệnh đậu mùa
khỉ….
8. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp
THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Tổ chức tuyển
sinh đầu cấp năm học 2022-2023; sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án “Dạy
và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
giai đoạn 2019-2025. Xây dựng Đề án Tổ chức lại Trường THPT Lương Thế
Vinh trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Lương Thế Vinh và Phân hiệu trường
THPT Lương Thế Vinh, huyện Đăk Glei.
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- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
nghiên cứu, tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phân luồng học
sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.
9. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:
- Xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển
khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon
Tum giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch chuyển đổi số
trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
và Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022
trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai các hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong các doanh
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ
người lao động, người sử dụng lao động theo các chính sách, chương trình hỗ
trợ của Trung ương.
- Chuẩn bị các nội dung để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Phát động và tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022.
10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tiếp tục triển khai các nội dung
phục hồi hoạt động du lịch theo Kế hoạch số 724/KH-UBND ngày 17 tháng 3
năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phục hồi, phát triển hoạt động du lịch
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 địa bàn tỉnh
Kon Tum. Tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm
2022 và tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Khẩn trương
hoàn thành việc xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn
gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới.
11. Sở Khoa học và Công nghệ:
- Xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt: Kế hoạch
triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum năm
2023; Kế hoạch đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất trên địa bàn
tỉnh Kon Tum; Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bổ sung
thực hiện năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.
- Triển khai các nội dung cần thiết để tổ chức Cuộc thi và Ngày hội khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022 (kế hoạch tổ chức, thể lệ cuộc
thi, phân công nhiệm vụ,…).
12. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Nghiên cứu xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban
hàanh: Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát
triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát
triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển
chính phủ số, kinh tế số, xã hội số”; Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử
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dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu của tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình
phối hợp triển khai hoạt động thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu
vực biên giới cấp tỉnh giai đoạn 2021-2030 và xây dựng quy chế hoạt động của
Ban Chỉ đạo Chương trình giai đoạn 2021-2030.
13. Sở Nội vụ:
- Hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm
2022.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, trình
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến tổ chức Hội nghị để đánh giá kết
quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh
tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; trong đó làm rõ những yếu
kém, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan
đến kết quả của từng chỉ số nội dung, tiêu chí thành phần trong các Chỉ số PAPI,
PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2021.
14. Sở Giao thông vận tải:
- Chỉ đạo đơn vị nhà thầu tập trung thi công và nghiệm thu thanh toán Dự
án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 (Dự án thành phần 2)
đoạn qua tỉnh Kon Tum, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ (trước ngày 30 tháng
6 năm 2022) và đạt chất lượng theo yêu cầu.
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hành lang an toàn đường bộ và
hoạt động vận tải. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan triển khai
thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1265/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm
2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tăng cường nâng cao trách nhiệm, chất lượng
trong hoạt động vận tải, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe lái xe; triển khai
chuẩn bị thực hiện bổ sung môn thi sát hạch mô phỏng các tình huống giao
thông kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.
15. Sở Ngoại vụ: Xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Việt Nam - Lào, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp Việt Nam - Lào và 55
năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia; tổng hợp, báo cáo tình
hình hợp tác và dự thảo Biên bản hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với 04 tỉnh Nam
Lào và 02 tỉnh Đông Bắc Campuchia để tham mưu tổ chức Hội nghị song
phương giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh nhằm đánh giá nội dung biên bản đã ký
kết, đồng thời ký kết Biên bản hợp tác trong thời gian đến.
16. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị: Mở các đợt cao
điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh, triệt phá ngay từ khi có dấu
hiệu hình thành tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, “bảo kê”, đòi nợ
thuê, “tín dụng đen”... đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu Kế hoạch phòng, chống
mua bán người; phòng, chống tội phạm và thực hiện công tác xây dựng phong
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trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 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. Tiếp tục chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức diễn
tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.
II. Về các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của
tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh:
1. Thống nhất thông qua và giao cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương
hoàn chỉnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với 02 dự thảo, cụ thể:
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc,
tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm cho
các ngành, các cấp của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021-2030, giai đoạn I: 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ
thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và
trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân
phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2. Cơ bản thống nhất thông qua và giao cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn
trương tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiên họp để
hoàn chỉnh và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với 05 dự thảo, cụ thể:
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án giảm
nghèo bền vững đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc,
tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của
địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai
đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức học phí
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa
bàn tỉnh Kon Tum.
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 2
Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum .
3. Cơ bản thống nhất thông qua và giao cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp
với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh dự thảo, trình tập thể lãnh đạo
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với Dự thảo Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức
người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2022-2025, định
hướng đến năm 2030.
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III. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổng hợp kết quả triển khai nhiệm vụ
nêu trên, báo cáo tại Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tiếp theo.
Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (b/c);
- Các Ban của HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT, thành viên UBND tỉnh (đ/b);
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh (t/h);
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- Văn phòng UBND tỉnh (đ/b):
+ Chánh, các Phó Văn phòng;
+ Các Phòng trực thuộc.
- Lưu: VT, KTTH. VTH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đặng Quang Hà

