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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn
tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn
đã kiểm tra thực tế một số địa điểm trên địa bàn huyện Sa Thầy và làm việc với
huyện Sa Thầy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời xem xét, giải
quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của huyện. Tham dự buổi làm việc
có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông
vận tải, Xây dựng, Ban Quản lý các dự án 98, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
Thường trực Huyện ủy Sa Thầy; Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và
lãnh đạo các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy; Giám đốc Công
ty cổ phần Bò sữa công nghệ cao Kon Tum. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các
thành viên tham dự buổi làm việc báo cáo, tham gia ý kiến; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Kết luận như sau:
1. Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện 6 tháng đầu năm 2022:
Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo
huyện Sa Thầy thời gian qua trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Trong điều kiện dịch Covid-19
vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, giá cả thị trường biến động mạnh ảnh hưởng tiêu
cực đến các hoạt động sản xuất và đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện, nhưng
với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và
sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện trong công tác
phòng chống dịch, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đã đạt
được nhiều kết quả đáng khích lệ: Thu cân đối ngân sách huyện đạt 73,5% dự
toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư ngân sách tỉnh đạt 83% kế hoạch; nhiều chỉ
tiêu về kinh tế - xã hội khác đạt và vượt kế hoạch đề ra(1); Các chính sách an
sinh xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời cho các đối tượng và theo chế độ
quy định; Quốc phòng, an ninh được giữ vững.
Diện tích gieo trồng cây hàng năm là 7.769,7 ha, đạt 83,57% kế hoạch; Diện tích cây lâu năm là 19.032,4 ha,
đạt 99,57% kế hoạch; Chăn nuôi phát triển ổn định, quy mô đàn gia súc có 18.851 con, đạt 73,91% kế hoạch;
Diện tích nuôi trồng thủy sản (ao, hồ nhỏ) 84,58 ha, đạt 99,98% kế hoạch; Giá trị sản xuất Công nghiệp - xây
dựng thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 là 1.236.738 triệu đồng, đạt 58,65% kế hoạch; Giá trị sản xuất Thương
mại - Dịch vụ thực hiện 6 tháng đầu năm là 652.140 triệu đồng, đạt 60% kế hoạch; giới thiệu cho 437 lao động
đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đạt 81,52% kế hoạch;...

(1)
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế
và khó khăn, thách thức. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn đạt thấp (như giải
ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách huyện mới đạt 21%, chỉ tiêu phát triển
đàn lợn, tỷ lệ học sinh chuyên cần,...); Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp và
Luật An toàn vệ sinh thực phẩm có lúc, có nơi vẫn còn xảy ra; Tình hình giá cả
hàng hóa trên địa bàn biến động tăng so với cùng kỳ năm 2021, nhất là vật tư đầu
vào phục vụ sản xuất nông nghiệp gây khó khăn cho người nông dân;...
2. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thời gian tới:
Trong thời gian tới, đề nghị Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân
huyện Sa Thầy tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng để tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn
tại, hạn chế nhằm phấn đấu đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội
năm 2022 đã được giao. Trong đó, đề nghị tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện về đất đai, giống, hỗ trợ kỹ
thuật để sản xuất vụ Mùa; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, chủ
động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại
do thiên tai gây ra. Triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nông nghiệp, lâm nghiệp
quan trọng được tỉnh giao như: Cây ăn quả, dược liệu, trồng rừng,... Đẩy mạnh
tiến độ đầu tư, xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã Hơ Moong đạt chuẩn xã
nông thôn mới trong năm 2022 theo kế hoạch.
- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; hoàn thành việc chuyển giao
diện tích rừng trồng do xã quản lý trước đây về cho các chủ rừng theo quy đúng
quy định. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên rừng, tài nguyên
khoáng sản; công tác phòng chống thiên tai, phòng chống sốt xuất huyết.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là biến
thể phụ BA.5 của Omicron; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Triển khai tốt
công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo lộ trình đã được tỉnh đề ra;
trong đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức trong
việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- Thực hiện tốt 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
trên địa bàn huyện; trong đó lưu ý tập trung giải ngân hết vốn ngân sách trung
ương năm 2022 đã được cấp thẩm quyền giao và bố trí đầy đủ vốn đối ứng
ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc
gia theo quy định.
- Tập trung thực hiện hoàn thành các dự án lớn, trọng điểm của huyện có
khả năng hoàn thành trong năm 2022 như: Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ
giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; Dự án Đường
giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai,
huyện Sa Thầy;… Trường hợp có khó khăn vướng mắc về nguồn vốn, Ủy ban
nhân dân huyện Sa Thầy báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và
Đầu tư) để xem xét, xử lý theo quy định.
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- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện và
khảo sát các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, nhất là các dự án trọng
điểm như: Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Công ty
cổ phần bò sữa nông nghiệp công nghệ cao Kon Tum; Dự án Nhà máy điện mặt
trời KN Ialy Kon Tum; Dự án Nhà máy thủy điện Ia Ly mở rộng; các dự án
trồng rừng, chăn nuôi,… của các doanh nghiệp, tập đoàn.
- Tăng cường theo dõi tiến độ thu ngân sách, quản lý thu, chống thất thu,
xử lý nợ đọng thuế hiệu quả; quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn; tập trung
các biện pháp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 ở
mức cao nhất. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, các địa phương, các ngành liên
quan đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội nhất là
các chính sách ưu đãi người có công, người nghèo, người đồng bào dân tộc
thiểu số. Thực hiện tốt, đạt chỉ tiêu công tác giảm nghèo năm 2022.
- Tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn, nhất là địa bàn biên giới, vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đảm bảo quốc phòng, an ninh khu
vực biên giới.
3. Đối với việc thực hiện các dự án trọng điểm và các kiến nghị của Ủy
ban nhân dân huyện Sa Thầy:
a) Đối với Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của
Công ty cổ phần bò sữa nông nghiệp công nghệ cao Kon Tum:
- Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy phối hợp với Công ty cổ phần bò sữa
Nông nghiệp công nghệ cao Kon Tum sớm hoàn thành công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng và bàn giao cho Nhà đầu tư đối với phần diện tích còn lại là
79,11 ha để triển khai thực hiện dự án.
- Công ty cổ phần bò sữa Nông nghiệp công nghệ cao Kon Tum bố trí đầy
đủ nhân lực và vật lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án theo đúng
tiến độ được phê duyệt tại chủ trương đầu tư; đồng thời quản lý chặt chẽ, sử
dụng hiệu quả đối với phần diện tích đất đã được địa phương bàn giao thực hiện
dự án, không để người dân lấn chiếm sử dụng.
b) Đối với Dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy:
- Ban quản lý các dự án 98:
+ Khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành việc khắc
phục sự cố kỹ thuật do thiên tai gây ra tại Dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa
Thầy (Tủ điện tại Khu xử lý của nhà máy,...) trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.
+ Bàn giao cho Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy quản lý, vận hành và đưa
vào sử dụng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy theo quy định trước
ngày 15 tháng 8 năm 2022.
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- Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy: Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, nguồn kinh
phí và các điều kiện khác (đầu tư các đường ống cấp 3,...) để đảm bảo đưa hệ
thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy vào khai thác, sử dụng phục vụ đời
sống, sinh hoạt của người dân ngay sau khi được bàn giao từ Ban Quản lý các
dự án 98.
c) Đối với kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy: Các Sở, ngành
có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét giải quyết theo thẩm
quyền đối với các kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tại Báo cáo số
561/BC-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022 và các kiến nghị tại buổi làm việc
ngày 20 tháng 7 năm 2022, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét, chỉ đạo; trong đó:
- Về việc đăng ký Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022 để đấu giá quyền
sử dụng đất tại Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã
Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng khu dân
cư dọc tuyến đường Điện Biên Phủ và đường Trần Quốc Toản, thị trấn Sa Thầy:
Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà
soát, báo cáo rõ và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nội dung nêu trên
theo quy định.
- Về bố trí vốn hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách khác cho huyện Sa
Thầy trong giai đoạn 2021-2025: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tham mưu
cấp thẩm quyền bố trí số vốn còn lại trong giai đoạn 2021-2025 cho huyện Sa
Thầy trong năm 2022 nếu đảm bảo khả năng cân đối vốn; trường hợp không
đảm bảo khả năng cân đối, ưu tiên bố trí đủ trong năm 2023.
- Về việc đề nghị cho chủ trương và cấp kinh phí đầu tư xây dựng công
trình: Khôi phục, Cải tạo cầu Km26+740 Tỉnh lộ 675 do ảnh hưởng mưa bão
(Tờ trình số 66/TTr-SGTVT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Sở Giao thông vận
tải): Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn
vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, theo quy định.
Báo để các đơn vị, địa phương, biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và
PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương,
Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính;
- Ban Quản lý các dự án 98;
- Thường trực Huyện ủy Sa Thầy;
- UBND huyện Sa Thầy;
- Công ty CP Bò sữa công nghệ cao Kon Tum;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ CVP và các PCVP;
+ Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KTTH.PHD.
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