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THƯỜNG TRỰC HĐND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /BC-TTHĐND 

 

                 Đăk Tô, ngày          tháng  7  năm  2022 
 
 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ Đại biểu HĐND huyện về 

các nội dung trình Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương, ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Thông báo số 04/TB-HĐND, ngày 25/5/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa 

XIV, 

Trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV, các Tổ đại biểu HĐND 

huyện đã tổ chức họp Tổ để thảo luận các nội dung trình Kỳ họp. Sau khi nhận 

được Báo cáo tình hình thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường 

trực HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND 

huyện đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện (riêng Tổ đại biểu HĐND tại thị trấn Đăk Tô và xã Văn Lem 

không có ý kiến tham gia), cụ thể như sau: 

1. Đối với Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực 

hiện 6 tháng cuối năm 2022 

1.1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2022 

a) Về lĩnh vực kinh tế: 

- Tại trang 2, phần I, mục 1:  

+ Về chuẩn bị điều kiện để trồng rừng năm 2022: Tổng diện tích nhân dân 

đã đăng ký triển khai trồng rừng năm 2022 là 554 ha, đến nay đã khảo sát đợt 1 

được 341,79 ha/554 ha đăng ký (diện tích đủ điều kiện thực hiện trồng rừng năm 

2022). Đề nghị UBND huyện bổ sung số liệu diện tích đã chuẩn bị, diện tích đã 

trồng… trong tổng diện tích đủ điều kiện trồng rừng năm 2022. Đồng thời, đánh 

giá kết quả thực hiện trồng rừng tập trung năm 2022 đến nay đạt bao nhiêu ha so 

với Kế hoạch huyện giao là 450 ha. Nếu không đạt chỉ tiêu kế hoạch giao trồng 

rừng trong năm 2022, đề nghị nêu rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

không đạt chỉ tiêu kế hoạch giao, đánh giá rõ việc triển khai trồng rừng năm 

2021 hiện nay cây phát triển như thế nào? Tỷ lệ cây sống? Từ đó đề ra các giải 

pháp trồng dặm trong 6 tháng cuối năm 2022.  

+ Trong quá trình kiểm tra, khảo sát một số diện tích đất đăng ký trồng 

rừng của các hộ dân bị chồng lấn với diện tích của các đơn vị chủ rừng, hiện 

Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với Đơn vị tư vấn và UBND các 
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xã, thị trấn tiếp tục khảo sát diện tích đất đủ điều kiện tham gia trồng rừng trong 

năm 2022. Đề nghị bổ sung số liệu diện tích đủ điều kiện trồng rừng đã rà soát. 

- Đối với Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp của huyện: Báo cáo chỉ 

mới nêu UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc triển 

khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp năm 2022; đồng thời, tập 

trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai đến các hộ dân để thực hiện đăng 

ký các nội dung của Đề án. Tuy nhiên, tiến độ, kết quả thực hiện đến nay như 

thế nào. Đề nghị cần làm rõ thêm các kết quả triển khai thực hiện (về số liệu, 

tiến độ thực hiện…)  

- Theo kế hoạch của năm 2022 dự kiến chuyển đổi trồng sắn sạch bệnh và 

đầu tư chăm sóc để đạt năng xuất cao là 100 ha, tuy nhiên đến nay mới chỉ thực 

hiện được 34,55 ha ở 02 xã Đăk Trăm và Kon Đào. Đề nghị UBND huyện đánh 

giá làm rõ thêm nguyên nhân không đạt. 

- Đề nghị UBND huyện đánh giá thêm diện tích trồng rừng, cây ăn quả 

cho đến nay, đánh giá hiệu quả diện tích trồng rừng, cây ăn quả như thế nào? 

Biện pháp lãnh đạo trong thời gian tới. 

- Hiện nay việc triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ 

sản phẩm với các doanh nghiệp còn ít, hiệu quả vẫn còn nhiều hạn chế; một số 

xã triển khai vẫn còn lúng túng trong việc chọn sản phẩm và tìm đầu mối liên 

kết. Đề nghị UBND huyện định hướng cụ thể cho các xã để thực hiện. 

- Đề nghị UBND huyện báo cáo thêm về tình hình hoạt động các Hợp tác 

xã trên địa bàn huyện (trong đó có Hợp tác xã Tiến Đạt – xã Diên Bình). 

- Tại trang 3, phần I, mục 2, đề nghị đánh giá lại nội dung giá cả mặt hàng 

tiêu dùng.  

- Tại trang 3, phần I, mục 2: Hoàn thành công tác công tác kiểm tra, rà 

soát tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

được nhà nước cho thuê đất tại Cụm công nghiệp và Dịch vụ 24/4; Đồng thời có 

hướng xử lý nghiêm đối với các trường hợp cá nhân, Doanh nghiệp sử dụng đất 

không đúng mục đích (có 21/65 cơ sở, trong đó: 06 Doanh nghiệp và 15 cơ sở 

hộ kinh doanh sử dụng đất không hiệu quả, có biểu hiện vi phạm mục đích sử 

dụng đất). Đề nghị UBND huyện cho biết đã có Văn bản chỉ đạo xử lý hoặc đã 

xử lý các Doanh nghiệp và cơ sở hộ kinh doanh sử dụng đất không hiệu quả, có 

biểu hiện vi phạm mục đích sử dụng đất ở trên chưa? Trường hợp chưa xử lý, đề 

nghị UBND huyện đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian đến. 

- Việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đấu giá đất năm 2022; những 

giải pháp để đạt chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao là 130 tỷ đồng thu từ 

nguồn sử dụng đất. 

- Kết quả triển khai Chỉ thị số 12 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây 

dựng thôn Nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với các thôn chọn 

điểm của huyện, xã  đến nay đã thực hiện được những nội dung gì, đề nghị làm 

rõ thêm. 

b) Về lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:  
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- Đề nghị bổ sung kết quả học tập ở 3 cấp học trong năm học 2021-2022; 

kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện. 

- Đề nghị bổ sung số liệu tỷ lệ tham gia Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện 

là bao nhiêu %. 

- Đề nghị bổ sung số liệu, đánh giá tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với cùng 

kỳ năm 2021. 

c) Về lĩnh vực nội chính: 

- Đề nghị đánh giá thêm tình hình an ninh nông thôn, công tác tôn giáo 

trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm. 

- Đề nghị bổ sung số liệu về tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2021. 

- Đề nghị so sánh số lần, số lượt tiếp công dân và giải quyết đơn thư, 

khiếu nại, tổ cáo của cấp huyện, xã so với cùng kỳ năm 2021. 

- Tại trang 9, phần III, mục 1, Báo cáo có nêu: “Lực lượng Công an huyện 

đã phát hiện 211 vụ - 215 đối tượng, trong đó: lĩnh vực trật tự xã hội là 01 vụ - 

05 đối tượng; lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế: 01 vụ - 01 đối tượng”. Đề nghị 

UBND huyện làm rõ về số liệu liên quan đến vụ việc lĩnh vực trật tự xã hội có 

đúng hay không? 

d) Về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 

Qua nghiên cứu Báo cáo và tình hình thực tế, các Tổ đại biểu nhận thấy 

việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số 

tồn tại, hạn chế  trong các lĩnh vực van hóa xã hội, an ninh quốc phòng, tiến độ 

giải ngân chậm... nhưng chưa được đề  cập trong báo cáo . 

- Đề nghị tách riêng giữa phần tồn tại, hạn chế và phần khó khăn vướng 

mắc; từ đó mới đề ra được giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế trong 6 tháng 

cuối năm.  

        - Tại trang 13, phần II, mục 1 Báo cáo có nêu “Hiện nay tỉnh vẫn chưa phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022…”; tuy nhiên, Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 của huyện đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 

292/QĐ-UBND, ngày 18/5/2022 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

của huyện Đăk Tô; đề nghị xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp. 

1.2. Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 

Đề nghị bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp sau: 

- Giải pháp để trồng dặm rừng trồng của năm 2021. 

- Đề nghị bổ sung thêm nội dung lãnh đạo Diễn tập trong khu vực phòng 

thủ cho các xã Ngọk Tụ, Văn Lem, Diên Bình theo kế hoạch số 31/KH-UBND, 

ngày 14 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện. 

- Đề nghị UBND huyện tăng cường tiến hành kiểm tra đột xuất các điểm 

kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện về các quy định trong kinh doanh xăng 

dầu như đo lường, niêm yết giá… 

- Tại trang 5, phần I, mục 4 về công tác quản lý, quy hoạch; tài nguyên 

môi trường và phòng chống thiên tai, đề nghị cơ quan chuyên môn cấp huyện, 

UBND huyện quan tâm, sớm có ý kiến chỉ đạo về chủ trương phát triển kinh tế, 
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quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy định về luật đất đai cho Nhân dân 

được biết để thuận lợi trong công tác quản lý quy hoạch, tài nguyên môi trường. 

Đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ: Thực hiện tốt công tác định kỳ chuyển 

đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022  

2. Đối với Báo cáo 267/ BC-UBND, ngày 11/7/2022 của UBND huyện 

về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022:  

a) Về tình hình thực hiện chương trình công tác và quy chế làm việc của 

Ủy ban nhân dân 

Tại trang 2, phần 3: Đề nghị UBND huyện đánh giá công tác phối hợp với 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban vận động Qũy Vì người nghèo các cấp, 

Chính quyền địa phương về việc xóa nhà tạm, xây dựng nhà đại đoàn kết, khắc 

phục, sửa chữa và làm mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai gay ra… 

Từ đó, cần đánh giá cụ thể hơn những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong các 

lĩnh vực này. Đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo trong thời gian 

đến.  

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND 

huyện về các nội dung trình Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV đề nghị 

UBND huyện giải trình, làm rõ những nội dung trên./. 

 
Nơi nhận:                                                     
- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, THHĐ. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Sâm 
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