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I. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ 
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2022 

1. Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân tỉnh trong tháng 3 năm 2022 

a) Về kinh tế 

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục kiểm tra, xác 
minh, làm rõ các đối tượng khai thác gỗ trái phép tại khoảnh 11, tiểu khu 486, 

thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông và xử lý nghiêm theo quy định của pháp 
luật; đồng thời, chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuần tra, truy quét các điểm 

nóng, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng theo quy 
định(1). Chỉ đạo các địa phương, các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản 
lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; đẩy nhanh việc kiểm tra, rà soát, xây 

dựng kế hoạch giao rừng cho cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân quản lý, bảo vệ 
trong giai đoạn 2022-2023. 

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025(2). Chỉ đạo các đơn vị, địa phương 
tăng cường vai trò, trách nhiệm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2022(3) và triển khai Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 18 
tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 
cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

- Giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022 (đợt 
2) với tổng kế hoạch vốn phân bổ là 278.036 triệu đồng(4). Chỉ đạo đẩy nhanh 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công tại các vị trí đã được 
bàn giao mặt bằng đối với các dự án do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu 

tư(5); đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành các 

                                        
(1) Công điện số 02/CĐ-CTUBND ngày 12 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
(2) Quyết định số 671/QĐ-BCĐ ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. 
(3) Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022; theo đó, mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022 

gồm: có thêm 08 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới theo quy định; có thêm 06 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng 

cao; phấn đấu 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục lựa chọn và chỉ đạo thực hiện xây dựng khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cần xây dựng có ít nhất 01 khu dân cư 

nông thôn kiểu mẫu theo bộ tiêu chí);… 
(4) Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022. 
(5) Như: dự án đường Trường Chinh; dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư 

phía Nam thành phố Kon Tum; dự án Đường trục chính phía Tây, thành phố Kon Tum.  
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nhiệm vụ về công tác lập quy hoạch đối với Phương án chỉnh trị sông Đăk Bla, 
Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen, 

quy hoạch xây dựng thay thế Quy hoạch xây dựng khu du lịch quốc gia Măng 
Đen. 

- Tiếp tục đề nghị Trung ương bổ sung Khu công nghiệp sản xuất, chế biến 

dược liệu tập trung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam 
và điều chỉnh giảm quy mô Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Đề nghị Bộ 

Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 bàn giao một phần diện tích đất Quốc 
phòng để thực hiện đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum với 
tổng diện tích khoảng 15,06 ha(6). 

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan đôn đốc các nhà thầu huy động máy móc, 

thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu, tăng ca... đẩy nhanh tiến độ 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. 

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá lại đối với toàn bộ các dự án đã được Ủy ban 
nhân dân tỉnh cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh(7). 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp với Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trong thẩm định hồ sơ chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án, trong đó, rút ngắn thời gian xem xét đối với thủ 
tục hành chính chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ 35 ngày xuống còn 20 

ngày. 

b) Về văn hóa - xã hội 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện 

nghiêm, quyết liệt, hiệu quả Chiến dịch tiêm chủng vắc xin(8), tiếp cận nhanh các 
biện pháp điều trị, thuốc điều trị, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành nghiêm 

túc, có hiệu quả các quy định phòng, chống dịch của người dân; kiên quyết 
chống tiêu cực, tham nhũng trong phòng, chống dịch COVID-19. Ban hành Kế 

hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 
12 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022(9). Yêu cầu mỗi cơ sở giáo dục đều 

phải có phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 khi xuất hiện F1, F0 

                                        
(6) Cụ thể: Diện tích đất quốc phòng nằm trong diện thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án với diện tích 5,06 ha 

(bao gồm các dự án: Chỉnh trang khu đô thị phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum; Đường vào trụ sở 

làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum; Đường Phan Đình Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành 

phố Kon Tum); Diện tích đất quốc phòng nằm trong phạm vi không đảm bảo cự ly về an ninh, quốc phòng (Đất 

Kho đạn do Sư đoàn 10 đang quản lý): 10 ha. 
(7) Theo đó, cho phép tiếp tục thực hiện  khảo sát, nghiên cứu đầu tư, triển khai các bước tiếp theo đối với 94 dự 

án; gia hạn chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư đối với 17 dự án và thu hồi chủ trương khảo sát, nghiên cứu 

đầu tư đối với 19 dự án đã hết thời hạn khảo sát nhưng nhà đầu tư chưa hoàn thành việc lập dự án và các thủ tục 

có liên quan. 
(8) Như: rà soát và lập danh sách người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đủ liều cơ 

bản để khẩn trương tiêm đủ liều vắc xin, đảm bảo độ bao phủ vắc xin cao; đồng thời đẩy mạn h hơn nữa việc 

triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo đến hết quý I/2022 phải bao phủ mũi 3 cho 

những người đã đến lịch tiêm chủng; bố trí các điểm tiêm chủng tập trung, lưu động, tại nhà một cách khoa học, 

hợp lý, linh hoạt để mọi đối tượng được tiêm chủng miễn phí, kịp thời, đúng quy định. 
(9) Kế hoạch số 786/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022. 
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trong trường học và tổ chức diễn tập để đảm bảo đáp ứng với tình huống dịch 
bệnh theo chỉ đạo của trung ương. 

- Chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp về chính sách bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; trong đó, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên 
truyền về chính sách BHXH, BHYT với nhiều hình thức thiết thực; Tổ chức 

thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các 
đơn vị sử dụng lao động, nhất là các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng, chậm 

đóng BHXH, BHYT; giải quyết kịp thời chế độ cho lao động nghỉ việc do bị 
nhiễm COVID-19 theo quy định;… 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác rà  
soát, thực hiện hiệu quả các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo; ưu tiên 

bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội phục 
vụ hiệu quả công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; quan tâm hỗ trợ, 

chăm sóc người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã 
hội, nhất là những người nghèo bị ảnh hưởng, tác động bởi thiên tai, đại dịch 

COVID-19. 

- Ban hành Kế hoạch hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí, truyền 

thông năm 2022(10); đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác 
phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, 

Nhân dân quan tâm năm 2022 theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

c) Về nội vụ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại 

- Phê duyệt Quy trình nội bộ trong thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum(11). Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 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. 

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án nhà 
ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện pháp luật về 
phát triển nhà ở xã hội để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại, bất cập, 

tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tránh tình trạng lợi dụng chính 
sách ưu đãi của Nhà nước trong lĩnh vực nhà ở xã hội. 

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm các nội dung còn tồn tại theo Kết luận số 
2963/KL-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

về xây dựng nhà ở thương mại, phân lô, bán nền trái pháp luật trên địa bàn thành 
phố; việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng dọc đường Hồ Chí Minh, đoạn từ 
tỉnh lộ 675 đến thị trấn Đăk Hà; việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng tại 

phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum. 

                                        
(10) Kế hoạch số 737/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2022. 
(11) Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022. 



4 
 

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành 
lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường, nhất là các tuyến quốc 

lộ, đường tỉnh, các tuyến đường đô thị, khu đông dân cư trên địa bàn; kịp thời 
phát hiện vi phạm mới phát sinh để có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả, đảm  

bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo việc đón, tiếp và làm việc 
Đoàn Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc. 

2. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2022 

a) Về kinh tế 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I năm 2022 (theo giá so 

sánh 2010) ước đạt 3.552 tỷ đồng, tăng 10,54% so với cùng kỳ năm trước, 
trong đó: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản tăng 4,46%; Khu vực Công 

nghiệp và Xây dựng tăng 23,79%; Khu vực Dịch vụ tăng 4,84%. 

- Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản:  

+ Về trồng trọt: Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2022, tổng diện tích các cây 

trồng vụ Đông Xuân đạt 10.139,4 ha, đạt 98,2% so với kế hoạch và bằng 
110,8% so với cùng kỳ năm trước(12). Các loại cây trồng chủ lực của tỉnh tiếp tục 

được chú trọng phát triển, 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 Mắc 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. Do 
thời tiết khô hạn và chưa đến mùa vụ nên trong quý chưa tiến hành trồng mới 

các loại cây như: cây ăn quả, Mắc Ca, Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu 
khác. Tuy nhiên, tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện trồng mới, 

phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2022 đã đề ra. Tình hình sâu, bệnh hại trên 
các loại cây trồng được chủ động nắm bắt(13) và 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 

256.295 con, đạt 93,4% kế hoạch năm 2022, bằng 102,7% so với cùng kỳ, 
trong đó, tổng đàn bò khoảng 84.020 con, đạt 99,4% kế hoạch, tăng 4,1% so với 

                                        
(12) Trong đó: Diện tích lúa nước 7.178,0 ha, đạt 101,7% kế hoạch và bằng 100,8% so với cùng kỳ; diện tích ngô 

đã trồng là 666,0 ha, đạt 83% kế hoạch và bằng 96,2% so với cùng kỳ; diện tích mía 848 ha, đạt 93,2% kế hoạch 

(trong đó, diện tích mía lưu gốc 688,30 ha, diện tích mía trồng mới niên vụ 2021-2022 là 159,87 ha, diện tích 

mía hết chu kỳ trồng lại 36,39 ha); diện tích lạc 25 ha; diện tích cây rau các loại là 1.094,0 ha, đạt 82,7% kế 

hoạch và bằng 101,6% so với cùng kỳ; diện tích đậu đỗ các loại là 91,0 ha, đạt 38,9% kế hoạch và b ằng 114,6% 

so với cùng kỳ; diện tích khoai lang 15,0 ha; diện tích các loại cây hàng năm khác là 222,0 ha, đạt 151,8% so với 

cùng kỳ. 
(13) Đối với cây lúa: Hướng dẫn biện pháp quản lý các loại sinh vật gây hại ngay từ đầu vụ sản xuất; có một số 

đối tượng sinh vật gây hại như: Bọ trĩ, ốc bươu vàng, ruồi đục nõn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, 

bệnh đạo ôn lá,… phát sinh với mức độ thấp, gây hại không đáng kể. Đối cây sắn đã kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn biện pháp xử lý bệnh khảm lá do vi rus gây ra. Đến nay, hầu hết diện tích sắn chính vụ, sắn lưu vụ nhiễm 

bệnh khảm đã được thu hoạch. Đối với sắn trái vụ đang giai đoạn cây con, phát triển thân lá, nuôi củ: bệnh khảm 

lá phát sinh gây hại rải rác. Các loại cây trồng khác như: Ngô, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, cây ăn quả các loại, 

cây lâm nghiệp, có phát sinh một số loại sâu bệnh hại thông thường và ở mức thấp. 
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cùng kỳ; riêng đối với bò sữa, hiện nay Tập đoàn TH đang triển khai xây dựng 
trang trại, chưa đưa vào hoạt động. Công tác phòng, chống dịch Lở mồm long 

móng, dịch tả lợn Châu Phi được triển khai kịp thời, đến nay cơ bản được khống 
chế(14). Diện tích nuôi trồng thủy sản ao hồ nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 

776 ha, đạt 96,4% kế hoạch, bằng 109,1% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thủy 
sản ước 1.296 tấn, đạt 17,6% kế hoạch, bằng 107,6% so với cùng kỳ.  

+ Về lâm nghiệp: Kế hoạch trồng mới rừng năm 2022 được giao chi tiết 

cho từng đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo rà soát 
các nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị, địa phương thực 
hiện nhiệm vụ trồng rừng. Đến nay, các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị cây 

giống, diện tích đất rừng và các điều kiện cần thiết khác để phấn đấu thực hiện 
đạt mục tiêu trồng năm 2022. Toàn tỉnh hiện có 29 mô hình quản lý rừng cộng 

đồng với diện tích 6.484,44 ha đang được các cộng đồng quản lý bảo vệ tốt; 
phương án thí điểm giao 241,03 ha rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình 

phát triển kinh tế rừng được tiếp tục thực hiện tốt. Công tác phòng cháy, chữa 
cháy rừng trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện ngay 

từ những tháng đầu mùa khô(15). Công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình 
trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật được triển khai quyết liệt. 

Trong quý I, các lực lượng chức năng đã phát hiện 29 vụ vi phạm Luật Lâm 
nghiệp với khối lượng vi phạm 158,099 m3 gỗ, diện tích thiệt hại 30,532 ha; so 

với cùng kỳ giảm 26 vụ (47,27%), khối lượng vi phạm giảm 34,151 m3 gỗ các 
loại (17,76%); diện tích thiệt hại giảm 5,66 ha (15,6%) so với cùng kỳ. Trong 
đó, đã xảy ra 01 vụ phá rừng tại khoảnh 11, tiểu khu 486, thị trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plông gây bức xúc trong dư luận; hiện tỉnh đang chỉ đạo các lực 
lượng chức năng vào cuộc để kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo 

quy định(16).  

- Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ: 

+ Về sản xuất công nghiệp: Tình hình sản xuất công nghiệp cơ bản được 

duy trì, ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp quý I năm 2022 (giá so sánh 2010) 
ước đạt 1.950 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 23,6% so  với kế hoạch(17). 

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành quý I tăng gần 41% so với cùng kỳ năm 

                                        
(14) Trong Quý I, dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP), Cúm gia cầm đã xảy ra tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Tính 

đến ngày 06-4-2022, trên địa bàn tỉnh đã phát sinh 08 ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi và 01 ổ Cúm gia cầm A/H5N1, cụ thể 
như sau: Bệnh DTLCP: đã phát sinh và tiêu hủy 169 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi/tổng trọng lượng tiêu hủy  6.998kg 

tại 08 ổ dịch trên địa bàn 04 huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy, Kon Plông và Đăk Tô. Đến nay, về cơ bản trên địa bàn tỉnh đã kiểm soát  

và khống chế dịch bệnh DTLCP. Bệnh Cúm gia cầm A/H5N1: đã phát sinh và tiêu hủy 1.700 con gia cầm (600 gà, 1.100 vịt) 
mắc bệnh cúm gia cầm do chủng vi rút độc lực cao A/H5N1 gây ra trên đàn gia cầm của 01 hộ chăn nuôi phường Ngô Mây, 

thành phố Kon Tum. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như bệnh lở mồm long móng, bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò,....  

không phát sinh gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy. 

(15) Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường 

công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
(16) Tại Công điện số 02/CĐ-CTUBND ngày 12-3-2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
(17) Trong đó: Công nghiệp khai thác khoáng sản ước thực hiện là 105 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ và đạt 

12,7% so với kế hoạch; Công nghiệp chế biến, chế tạo ước thực hiện là 1.320 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ 

và đạt 36,8% so với kế hoạch; Công nghiệp phân phối điện nước ước thực hiện 525 tỷ đồng tăng 71% so với 

cùng kỳ và đạt 13,7% so với kế hoạch. 
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trước(18). Các ngành công nghiệp có lợi thế và một số sản phẩm chủ yếu đảm bảo 
mức tăng trưởng ổn định như: Khai thác đá, cát, sỏi đạt 16,5%, tăng 23,7% so 

với cùng kỳ, điện thương phẩm đạt 25,6% so với kế hoạch, ổn định so với cùng 
kỳ; điện sản xuất đạt 20,4% so với kế hoạch, tăng 92,7% so với cùng kỳ; nước 

máy đạt 24,5% so với kế hoạch, tăng 11,2% với cùng kỳ. Ngành năng lượng tái 
tạo tiếp tục được quan tâm thu hút, đến nay, đã có 02 dự án điện mặt trời có 

trong Quy hoạch phát triển điện lực(19) và dự án điện gió được Thủ tướng Chính 
phủ đồng ý bổ sung quy hoạch phát triển điện lực (20). Hiện đang trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, bổ sung Khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập 
trung (diện tích 200 ha) vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt 

Nam; trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy mô Khu kinh tế cửa khẩu quốc 
tế Bờ Y (giảm từ 70.438 ha xuống còn 16.000 ha).  

+ Về thương mại, dịch vụ: Hoạt động thương mại được duy trì ổn định. 
Chương trình bình ổn thị trường  trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 

2022 được triển khai tích cực; giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh tương đối ổn 
định, không có hiện tượng găm hàng, tăng giá đột biến. Tổng mức lưu chuyển 

hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường quý I năm 2022 ước đạt 
8.494 tỷ đồng, bằng 29,8% so với kế hoạch và tăng 39,8% so với cùng kỳ. 

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận 
thương mại được thực hiện tốt, đã xử lý 115 vụ vi phạm hành chính với tổng số 

tiền xử phạt gần 21 triệu đồng, tịch thu hàng hóa với giá trị trên 12 triệu đồng.  

+ Về ngoại thương: Hoạt động xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng trong quý 

I với tổng giá trị ước đạt 69,8 triệu USD, bằng 25,9% kế hoạch và tăng 33,2% 
so với cùng kỳ; trong đó mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn là cao su (kim ngạch 

55,56 triệu USD, chiếm tỷ trọng 79,6%) và tinh bột sắn (kim ngạch 12,1 triệu 
USD, chiếm tỷ trọng 17,33%). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 0,9 triệu USD, đạt 

13,9% so với kế hoạch và tăng 28,7% so với cùng kỳ. 

+ Về du lịch: Sau khi áp dụng Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngành du lịch 

của tỉnh đã có khởi sắc và tăng trưởng mạnh mẽ, ước tính trong quý I năm 2022, 
thu hút được 280.000 lượt khách, đạt 31,1% kế hoạch và tăng gấp 03 lần so với 

cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu ước đạt 50 tỷ đồng, đạt 20,2% kế hoạch, 
tăng nhẹ so với cùng kỳ. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 

số 724/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022 về việc 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; đồng thời, nhiều hoạt động hưởng ứng, thúc đẩy phát 

                                        
(18) Trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 20,52%; Ngành công n ghiệp chế biến, chế tạo giảm 8,24%; 

Ngành Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 

85,58%; Ngành Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,64%.  
(19) Trong đó, Dự án điện mặt trời Sê San 4 công suất 49MWp đã hoàn thành đóng điện tháng 12 năm 2020 và 

Dự án KN Ialy Kon Tum có quy mô công suất 200MWp đang triển khai đầu tư. 
(20) Tại công văn số 795/TTg-CN ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ, bao gồm: Dự án Nhà máy điện gió 

Tân Tấn Nhật-Đăk Glei (50MW), Nhà máy điện gió Kon Plông (103,5MW). 
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triển du lịch trong năm 2022 đang được các cơ quan, đơn vị tích cực triển 
khai(21). 

- Thu, chi ngân sách: Thu ngân sách Nhà nước quý I đạt khoảng 1.407 tỷ 

đồng, đạt 35,2% dự toán địa phương giao và bằng 174,7% so với cùng kỳ, 
trong đó: Thu nội địa 1.314 tỷ đồng, đạt 35,2% dự toán; thu hoạt động xuất nhập 

khẩu 93 tỷ đồng, đạt 34,3% dự toán. Nếu so với dự toán Trung ương giao (2.787 
tỷ đồng) thì thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh đạt 50,48%. Tổng chi ngân sách 

địa phương khoảng 2.335 tỷ đồng, đạt 27,2% nhiệm vụ chi và bằng 109,8% so 
với cùng kỳ. Công tác thu hồi nợ đọng thuế được triển khai tích cực, tổng nợ 
thuế đến thời điểm hiện tại là 258,5 tỷ đồng, tăng 12,7 tỷ đồng (tăng 5,2%) so 

với tổng nợ tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

- Về đầu tư: 

+ Hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh cơ bản được duy trì ổn định, tăng so 
với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I năm 2022 đạt là 4.870 tỷ đồng, 
đạt 21,2% kế hoạch và tăng 30,1% so với cùng kỳ; trong đó, vốn đầu tư từ khu 

vực tư nhân là 3.338 tỷ đồng, đạt 20,4% kế hoạch và tăng 15,4% so với cùng 
kỳ. Thị trường ngân hàng, tín dụng được duy trì và có sự tăng trưởng so với 

cùng kỳ; các tổ chức tín dụng đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ 
khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19(22). 

+ Đầu tư công: 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 31 tháng 
3 năm 2022, đã giải ngân 415/1.845 tỷ đồng, đạt 22,49% so với thực nguồn kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa phương đã giao, tăng khoảng 1,4 lần so với 
cùng kỳ năm 2021. 

- Về phát triển doanh nghiệp, Hợp tác xã: Trong quý I, đã thu hút 09 dự án 

đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1.332,5 tỷ đồng; trong đó, có 03 dự án tại khu 
công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký gần 51,7 tỷ đồng, 06 dự án ngoài 

khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký 1.280,8 tỷ đồng, ngoài ra, có 
rất nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh 
như: Sun Group, Hùng Nhơn, Công ty CP Him Lam, Hoàng Anh Gia Lai.... 

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản được 
duy trì, trong quý, thành lập mới khoảng 112 doanh nghiệp, đạt 36,1% kế 

hoạch và tăng 96,5% so với cùng kỳ; tổng vốn điều lệ khoảng 1.500 tỷ đồng, 

                                        
(21) Như: Kế hoạch Tổ chức Diễn đàn “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022 và công bố Kế hoạch phát 
triển du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào -Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (dự kiến 

có trên 200 doanh nghiệp du lịch của các địa phương trên cả nước tham gia (thời gian dự kiến từ ngày 21/4/2022 đến ngày 

24/4/2022)); Đăng cai tổ chức giải Quần vợt Vô địch Nam - Nữ quốc gia VTF Masters 500-1-2022) tại Kon Tum (từ ngày 

25/4/2022 đến 02/5/2022); Tổ chức đoàn Du lịch Caravan với hơn 150 thành viên từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Kon Tum 

(từ ngày 24/4/2022 - 26/4/2022). 
(22) Đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và miễn giảm lãi cho 142 khách hàng với dư nợ 1.567 tỷ đồng. Đồng thời, cho vay mới lãi 

suất ưu đãi với dư nợ đến nay đạt 916 tỷ đồng cho 217 khách hàng. 
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đạt 27,5% kế hoạch và bằng 67,5% so với cùng kỳ; thành lập mới 13 hợp tác 
xã, đạt 43,3% kế hoạch, gấp 13 lần so với cùng kỳ. 

- Xây dựng nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm : Công tác 

xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Trong quý I 
có thêm 01 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới (xã Đăk Tờ Re, huyện 

Kon Rẫy), nâng tổng số xã đạt 19/19 tiêu chí trên địa bàn toàn tỉnh lên 36 xã. Có 
21 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 27 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 01 xã đạt 08 tiêu 

chí (không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí); bình quân đạt 16,15 tiêu chí trên xã; đối 
với 08 xã mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2022 đều đã 
đạt chuẩn từ 14 đến 17 tiêu chí. Đã có 06 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu và 18 thôn tại các huyện biên giới đạt chuẩn thôn nông thôn mới 
theo bộ tiêu chí. 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). 

- Về quy hoạch: Đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch 

nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tổ chức điều chỉnh 
Quy hoạch chung thành phố Kon Tum; Quy hoạch chung đô thị Kon Plông và 
trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh 

thái Măng Đen. Công tác lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 được triển khai tích 
cực, đến nay, đã cơ bản hoàn thành ý tưởng Khung Quy hoạch tỉnh và hoàn 

thiện các nội dung chính theo Nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025 đã cơ 

bản hoàn thành, dự kiến trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định trong 
tháng 4 năm 2022; tính đến nay, đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

thời kỳ 2021-2030 đối với 08/10 huyện, thành phố; các huyện còn lại hiện 
đang tiếp tục hoàn thiện để trình phê duyệt theo quy định. 

b) Về văn hóa - xã hội 

- Về giáo dục và đào tạo: Công tác xóa bỏ phòng học tạm, mượn trên địa 
bàn tỉnh được quan tâm thực hiện, đến nay, đã xóa được 20 phòng học tạm. Cơ 

sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng đủ về số 
lượng để phục vụ cho việc tổ chức dạy học, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 theo đúng lộ trình. Các giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm 
chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo phù hợp với điều kiện 

dịch COVID-19 được triển khai đồng bộ. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn 
quốc gia tiếp tục được chú trọng, đến nay, toàn tỉnh có 185 trường được công 

nhận đạt chuẩn quốc gia, tăng 01 trường so với thời điểm cuối năm 2021. 

- Về y tế: Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 

được triển khai tích cực trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn về phòng chống dịch của 
Trung ương; thực hiện bám sát tình hình dịch trong nước và thực tiễn địa bàn để 

đáp ứng kịp thời với diễn biến dịch. Các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
khác được kiểm soát và ổn định(23). Hoạt động tiêm chủng mở rộng được duy trì 

                                        
(23) Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022: Tay - chân - miệng, không có tử vong, ghi nhận 03 ca mắc, giảm 18 ca; Thủy đậu, 

không có tử vong, ghi nhận 57 ca mắc, tăng 58 ca; Quai bị, không có tử vong, ghi nhận 08 ca mắc, bằng so với cùng kỳ năm 
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thường xuyên, trong đó, đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 mùa Xuân 2022 đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch 

COVID-19(24). 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. Tổng số người tham gia bảo hiểm y tế khoảng 
492.530 người nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 90,24%, bằng 99,4% 

kế hoạch. 

- Về lao động, việc làm: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục 
được duy trì, đến nay đã thực hiện giải quyết việc làm mới cho 1.100/5.800 lao 
động(25), đạt 19% kế hoạch. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

được triển khai tích cực, ước thực hiện quý I, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội so 
với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 18,29%, đạt 93,6% kế hoạch 

và tăng 6,8% cùng kỳ năm trước; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp là 11,78%, 
đạt 99,7% kế hoạch. 

- Về văn hóa: Hoạt động tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ trong năm được 

thực hiện thường xuyên và phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch COVID-
19(26); các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022 được tổ chức 
đảm bảo thiết thực, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong nhân dân. 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(27). Các di tích lịch sử được bảo tồn và phát huy, 

trong quý I năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 01 di tích được xếp hạng di tích cấp 
Quốc gia đặc biệt (di tích Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049)(28); 01 di tích được 

xếp hạng cấp tỉnh (di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô năm 1967 và điểm cao 
875 lịch sử); hiện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc 

gia xe tăng T59, số hiệu 377. Tổ chức Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa 
các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ III, năm 2022 tại huyện 

Kon Plông; Đại hội thể dục thể thao cấp huyện, thành phố. 

- Về bảo đảm an sinh xã hội: Các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc 

lợi xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đã thực hiện thăm, tặng 

                                                                                                                          
trước; Sốt xuất huyết, không có tử vong, ghi nhận 15 ca mắc, tăng 04 ca; Sốt rét, không có tử vong, ghi nhận 02 ca mắc, tăng 

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 (MERS-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. 
(24) Tính đến ngày 06-4-2022, tổng số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 

99,45%, trong đó tiêm đủ liều cơ bản đạt tỷ lệ 98,42%. Đối tượng 12 tuổi - 17 tuổi đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt 

99,52%, trong đó đã tiêm đủ liều cơ bản đạt 95,64%. Đối tượng từ 12 tuổi trở lên đã tiêm vắc xin phòng COVID -19 đạt 

99,46%. Tỷ lệ tiêm vắc xin trên tổng dân số: 67,38% 
(25) Trong đó: cung ứng lao động thông qua Trung tâm DVVL 255 người; thông qua nguồn vốn vay Quỹ  quốc gia về việc làm 

533 người; thông qua các chương trình khác 312 người. 
(26) Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần; 

Kỷ niệm 120 ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022); Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon 

Tum (16/03/1975-16/03/2022... 
(27) Đã triển khai xây dựng mô hình điểm sinh hoạt văn hoá gắn với phát triển du lịch của đồng bào dân tộc thiểu số và tổ 

chức lớp truyền dạy về văn hoá truyền thống của dân tộc Xơ - Đăng (nhóm Ha Lăng) huyện Sa Thầy và dân tộc Ba Na (nhóm 

Giơ Lăng) huyện Kon Rẫy; xây dựng 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. 
(28) Tại Quyết định số 93/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ về Xếp hạng di tích quốc gia đặc 
biệt, trong đó bổ sung di tích Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 vào quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt địa điểm Chiến 

thắng Đăk Tô - Tân Cảnh. 



10 
 

10.017 suất quà cho đối tượng người có công(29); trình Chủ tịch Nước gửi thiếp 
chúc thọ và tổ chức thăm mừng thọ cho 290 cụ tròn 100 và 90 tuổi với tổng số 

tiền là 328,657 triệu đồng; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 1.905 cụ với tổng số 
tiền là 827,6 triệu đồng,... Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo 

thực hiện, đã thực hiện cấp 55.861 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo; 
thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho 24.809 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 

với kinh phí thực hiện là 2.809,5 triệu đồng. Công tác giải quyết đất ở, đất sản 
xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm, đến nay, tỷ lệ 

hộ dân tộc thiểu số có đất ở 96,63% đạt 99,6% kế hoạch; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu 
số có đất sản xuất khoảng 96,59%, đạt 99,4% kế hoạch. 

- Về khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông: Hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng các đề tài, dự án khoa học, công nghệ vào đời sống và sản xuất được 

triển khai thực hiện thường xuyên. Trong quý I, tổ chức nghiệm thu 03 đề tài, dự 
án; tổ chức 08 Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh, nhiệm vụ thuộc chương trình phát triển sở hữu tài 
sản trí tuệ. Triển khai việc kiểm tra, xác nhận về nguồn gốc sản phẩm sâm củ 

“Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” khi đủ điều kiện. 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(30); 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 cải cách hành chính: Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ 
đạo quyết liệt. 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 22 cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh, 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. Việc cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến 
phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được 

duy trì thực hiện, đến nay, tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3 
và 4 đã tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đạt 100%, trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 81%; Tỷ lệ thủ tục hành chính được tích hợp, 
triển khai thanh toán trực tuyến đạt 100%. Trong quý I năm 2022, đã ban hành 

quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành, địa phương; chỉ đạo 
tổ chức lại Trường CĐCĐ Kon Tum; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; sắp 

xếp sáp nhập 03 lớp nhô tại xã Mô Rai vào Trường Phổ thông trung học DTNT 
huyện Sa Thầy. 

                                        
(29) Với tổng kinh phí là 2.810 triệu đồng. Trong đó: Quà của Chủ tịch nước: 5.109 suất với kinh phí là 1.546 triệu đồng; Quà 

của tỉnh: 100 suất, với kinh phí là 150 triệu đồng; Quà của các huyện/TP: 2.756 suất với kinh phí 692,2 triệu đồng; Quà của 

xã/phường: 1.594 suất với kinh phí là 262,4 triệu đồng; Quà xã hội hóa (của cá nhân, doanh nghiệp): 458 suất với kinh phí 

159,2 triệu đồng. 
(30) 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 Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II; 100% cán bộ, công chức có 

máy tính kết nối Internet phục vụ công tác chuyên môn. 
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- 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. Tính đến ngày 15 tháng 3 

năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 367 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 227/367 đơn, chiếm tỷ 
lệ 61,85%, đã được giải quyết xong 198/227 đơn, chiếm tỷ lệ 87,22%; số đơn 

còn lại đang trong thời gian giải quyết. Đã triển khai 33 cuộc thanh tra, kiểm tra 
và kết thúc 22 cuộc. Qua đó, đã phát hiện sai phạm với số tiền trên 1,6 tỷ đồng, 

đồng thời, kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá 
nhân liên quan đến sai phạm(31). 

- 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. Tổ 
chức Lễ giao, nhận quân năm 2022 chặt chẽ, đúng kế hoạch(32); Đã chỉ đạo xây 

dựng Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. 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 3 tháng đầu năm giảm 01 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021 (cụ thể, tính 

đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ tai nạn 
giao thông, làm chết 16 người, bị thương 12 người; giảm 01 người chết, số vụ 

tai nạn giao thông và số người bị thương bằng so với cùng kỳ năm 2021); đã xảy 
ra 04 vụ cháy làm thiệt hại giá trị tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng, giảm 04 vụ so với 
cùng kỳ. Công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm được chỉ đạo 

thực hiện quyết liệt(33). 

- Về đối ngoại: Công tác đối ngoại được thực hiện phù hợp với diễn biến 
dịch COVID-19. Trong đó, đã tổ chức 01 đoàn ra nước ngoài; tổ chức đón, tiếp 

và làm việc với 04 đoàn vào với 23 lượt người(34) đến thăm, trao đổi hợp tác và 
đánh giá việc triển khai các dự án vốn viện trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

Công tác quốc tế được thực hiện thường xuyên thông qua các hội nghị trực 
tuyến(35). 

(Có phụ lục tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quý I 
năm 2022 kèm theo) 

3. Đánh giá chung 

                                        
(31) Các cuộc thanh tra vừa mới kết thúc, đang trong thời gian thực hiện kết luận thanh tra. 
(32) Tổng 800 công dân, trong đó: Đơn vị của Bộ 200 công dân (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 170; Lữ đoàn công binh 
293: 30); đơn vị của Quân khu: 600 công dân (Sư đoàn BB2: 90; Trung đoàn BB990: 510). Các địa phương (thành phố Kon 

Tum 170, huyện Đăk Hà 105, Ngọc Hồi 100, Đăk Tô 75, Đăk Glei 93, Sa Thầy 75, Kon Rẫy 55, Tu Mơ Rông 55, Kon Plông: 

65, Ia H’Drai 07). 
(33) Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2022, đã phát hiện 108 vụ trật tự xã hội làm chết 02 người, 23 người bị thương; phát hiện 

34 vụ tội phạm về ma túy, thu giữ 37,827 g Heroin, 3.939,349 g ma túy tổng hợp; phát hiện 06 vụ vi phạm pháp luật về kinh 
tế; 02 vụ vi phạm pháp luật về môi trường… 
(34)  Từ các nước: Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc, Lào. 
(35) Hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2022; Hội nghị tổng kết giữa kỳ Đề án phát triển quan hệ giữa Việt 

Nam và Trung Đông - châu Phi giai đoạn 2016 - 2025; Hội nghị “Thị trường Halal Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình 

Dương Tiềm năng và cơ hội”; Hội thảo Triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 “Chủ động thích ứng, góp 
phần lan tỏa giá trị và quảng bá sản phẩm Việt Nam”; Hội thảo APEC về đàm phán nội dung minh bạch hóa trong các 

FTA/RTA. 
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a) Ưu điểm 

Trong quý I 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 tăng cao so với cùng kỳ (thu ngân sách nhà nước; tổng vốn đầu tư 
toàn xã hội; số doanh nghiệp, số hợp tác xã thành lập mới; kim ngạch xuất 

khẩu; tổng lượng khách du lịch, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu, …) ; các cây 
trồng chủ lực của tỉnh tiếp tục được chú trọng phát triển; môi trường đầu tư kinh 
doanh tiếp tục được cải thiện; các chế độ, chính sách về an sinh xã hội và giảm 

nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; cơ sở vật chất giáo dục 
được quan tâm, đầu tư; tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, kiểm soát tốt; 

chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện; cải cách thủ tục hành chính được 
thực hiện mạnh mẽ; công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp được triển khai 

quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; 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, dịch bệnh trên cây trồng, 
vật nuôi chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi. 

- 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 một số 
dự án quan trọng của tỉnh còn chậm. Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm 
còn chậm(36). Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn biến phức tạp, có 

những vụ vi phạm với khối lượng lớn(37). Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng 
chưa được ngăn chặn triệt để. 

- Công tác giáo dục, đào tạo tại vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số 

còn khó khăn, tỷ lệ chuyên cần của học sinh dân tộc thiểu số chưa đảm bảo, nhất 
là ở thời điểm mùa vụ nông nghiệp. Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, 

làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí có lúc 

chưa kịp thời, nhất là việc đăng tải các thông tin tích cực về tình hình kinh tế-xã 
hội của tỉnh. Công tác theo dõi, định hướng dư luận xã hội, phản bác các thông 

tin xuyên tạc, chưa được kiểm chứng trên báo chí, mạng xã hội chưa linh hoạt, 
kịp thời. 

4. Nguyên nhân  

a) Nguyên nhân khách 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... 
(37) Như: Vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng xảy ra tại tiểu khu 486, lâm phần UBND thị trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plông quản lý; vụ phá rừng xảy ra tại thôn Ia Đơr, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai... 
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- Giá cả một số mặt hàng vật tư nông nghiệp, xăng dầu tăng cao, một số 
loại nông sản khó khăn trong công tác tiêu thụ, làm hạn chế khả năng đầu tư 

thâm canh của người dân vào sản xuất trồng trọt. 

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhất 
việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định 

pháp luật về sản xuất, kinh doanh. Đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng còn 
bất cập, chưa tạo được sự đồng thuận của người dân vùng bị ảnh hưởng.  

b) Nguyên nhân chủ quan  

- Một số sở, ban ngành, địa phương chưa thật sự chủ động, quyết liệt, sâu 
sát trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; tính năng động, tiên 

phong của lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương chưa được phát huy. 

- Công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ rừng và các 

lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ rừng còn lúng túng, thiếu chặt chẽ.  

- Việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng công trình của một số 
chủ đầu tư chưa quyết liệt, chưa kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

để đẩy nhanh tiến độ. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2022 

Trong quý II 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; các 
nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03 tháng 12 

năm 2021 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 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 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực để đầu tư kết 
cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. 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. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn 
trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân vốn đầu 

tư công, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo nhà thầu đẩy 
mạnh thi công xây dựng công trình, kịp thời, xử lý dứt điểm những tồn tại, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng, tái định canh, tái định cư, đấu thầu… phấn đấu 

đến hết quý II năm 2022 giải ngân trên 50% thực nguồn kế hoạch vốn được 
giao. 

- Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022; phấn đấu hoàn thành 
đến hết quý II năm 2022 trồng được 166 ha cây dược liệu; 250 ha cây ăn 



14 
 

quả và 100 ha cây mắc ca. 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; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét đột xuất để kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp theo 
quy định. 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. 

- Thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu có thêm 01 xã 
đạt chuẩn nông thông mới trong quý II năm 2022; khẩn trương lựa chọn để 

tiến hành xây dựng các thôn (làng) điểm đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng Chỉ 
thị số 12-CT/TU ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

Công văn số 734/UBND-NNTN ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh. 

- Chủ động kêu gọi, theo dõi, làm việc với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc, đồng thời quán triệt, đẩy nhanh thực hiện thủ tục liên 
quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút, 
triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án của các nhà đầu tư chiến 

lược… Tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các hiệp hội, doanh 
nghiệp để kịp thời đề xuất tháo gỡ ngay theo thẩm quyền các vướng mắc trong 

quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật nhằm cải thiện thực chất môi 
trường đầu tư kinh doanh. 

- Tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân 

sách; trong đó, 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; kịp thời 

thông báo nguồn thu khi có phát sinh để tạo nguồn vốn triển khai các dự án trên 
địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư vào 
các ngành công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như: chế biến nông lâm 

sản, phát  triển điện gió, mặt trời, sinh khối, khai thác và chế biến khoáng sản.  
Tiếp tục đầu tư phát triển hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp 

hiện có và đầu tư mới các khu, cụm công nghiệp tại các địa bàn thuận lợi, nhất 
là Khu công nghiệp tại huyện Đăk Tô, các cụm công nghiệp tại huyện Đăk Hà 

và thành phố Kon Tum để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hoàn thiện hồ 
sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y và phê duyệt bổ sung Khu công nghiệp sản xuất, chế biến 
dược liệu tập trung. 

2. Về văn hóa - xã hội 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm 
chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo phù hợp với điều kiện 

dịch COVID-19; trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 
học và quản lý đào tạo. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp 
Trung học phổ thông 2022 tại tỉnh. Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh 
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công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ 
thông. 

- Tăng cường kết nối cung cầu, giải quyết việc làm, lao động gắn với kiểm 

tra, giám sát hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn từng 
huyện, thành phố. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách 

hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các  loại dịch bệnh trên 

người. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tiêm chủng thường xuyên, 
tăng cường chất lượng công tác tiêm chủng, tăng tỷ lệ tiêm chủng, quản lý đối 
tượng tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động, chính sách kích cầu, phục hồi hoạt 

động du lịch trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung chuẩn bị tốt phương án tổ chức 
các sự kiện, hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh; Diễn đàn Du lịch Kon Tum “Tiềm năng và Triển vọng”; Lễ kỷ niệm 50 
năm Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh và đón nhận Bằng di tích cấp quốc gia đặc 

biệt; công tác chuẩn bị cho Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum; Đại hội 
Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ 
VII năm 2022 và tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. 

- 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 

- Triển khai có hiệu quả Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; nghiêm túc tổ chức rà soát, chấn chỉnh 
trong thực hiện sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường công tác thanh tra công 
vụ, kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm 

quyền xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, đạo đức công vụ trên địa bàn tỉnh (nếu có). 

- 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. 

- 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… Nâng cao chất lượng phong 
trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. 



16 
 

 - Thường xuyên triển khai nắm bắt tình hình an ninh chính trị, kiểm soát 
đường biên, cột mốc quốc giới, xâm canh, vượt biên qua biên giới, di cư tự do 

và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - 
Campuchia. Chuẩn bị nội dung về diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ 

dân sự tỉnh năm 2022; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại thành phố Kon 
Tum, huyện Ngọc Hồi. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại phù 

hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19. 

Trên đây là báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình 
hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 
2022./.  

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- 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.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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