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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 

6 tháng cuối năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình công tác năm 2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính 

phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Chương trình công tác năm 2022 

(Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT ngày 20/01/2022), trong đó đã đề ra 146 nhiệm vụ 

cụ thể, trong đó 24 nhiệm vụ trong tâm. Tình hình triển khai thực hiện cụ thể như 

sau: 

I. Tình hình triển khai, kết quả đạt được. 

1. Công tác xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và tổng hợp báo cáo 

- Về công tác quy hoạch: Công tác triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cơ bản đảm bảo tiến độ. Đến nay, đơn vị tư 

vấn lập quy hoạch tỉnh đã cơ bản hoàn thành nội dung quy hoạch và các nội dung 

tích hợp vào quy hoạch và lấy ý kiến của các ngành, đơn vị, địa phương liên quan, 

dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2022.  

- Công tác tham mưu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kịp thời, đảm 

bảo chất lượng, trong đó, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Chính phủ về những giải 

pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh hàng tháng, quý, 6 tháng. 

Công tác tham mưu triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung 

ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực kinh tế - xã hội đảm bảo thời 

gian và chất lượng.  

2. Đề xuất cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và 

tổ chức thực hiện 

- Sở đã chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất kịp thời một số cơ chế, 

chính sách chung của tỉnh để triển khai và điều hành về phát triển kinh tế - xã 

hội(1). Xây dựng đề án về hỗ trợ doanh nghiệp và huy động, phát triển các nguồn 

(1) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 
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lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn(2). Nhìn chung, các chính sách do 

Sở đề xuất ban hành cơ bản đảm bảo tính khả thi, sát thực và đúng định hướng, 

nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngoài ra, trên cơ sở quy định của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Sở đã kịp 

thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các 

nghị quyết về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư để điều hành phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 

3. Công tác quản lý đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa 

phương, hợp tác đối ngoại, kết quả thực hiện công tác thu hút đầu tư  

- Quản lý đầu tư trong nước 

+ Công tác tham mưu phân bổ vốn đầu tư: 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, đã 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 đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được Trung ương giao 

cho tỉnh Kon Tum là 2.232.135 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 

849.620 triệu đồng và ngân sách trung ương là 1.382.515 triệu đồng. 

Trên cơ sở mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 được Trung ương giao 

và rà soát tình hình thực tế các nguồn thu của địa phương, địa phương đã giao với 

tổng mức vốn là 3.274.115 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương là 1.891.600 

triệu đồng và ngân sách trung ương là 1.382.515 triệu đồng. Đến thời điểm hiện 

nay kế hoạch năm 2022 đã phân bổ chi tiết là 3.147.692 triệu đồng, số vốn còn lại 

chưa phân bổ là 65.570 triệu đồng (thuộc các nguồn vốn NSĐP). 

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 20 tháng 5 

năm 2022, tổng kế hoạch vốn năm 2022 đã giải ngân 639.726 triệu đồng, đạt 

29,95% trên thực nguồn kế hoạch đến thời điểm báo cáo (639.726 triệu đồng 

/2.136.098 triệu đồng(3)). Nếu không tính các nguồn vốn vừa được bổ sung trong 

tháng 5 vừa qua(4), thì tỷ lệ giải ngân đạt 30,86% (639.726 triệu đồng/2.072.768 

triệu đồng). 

+ Công tác thẩm định dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thực hiện 

nghiêm túc và đúng các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo thời gian 

2022. Tham mưu xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện các CT MTQG; Tham mưu Quy định về 

lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ và Quy định về nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các CT MTQG; Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải thiện môi 

trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; 
(2) Xây dựng Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến năm 2025, định hướng 2030;  
(3)Do nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 chưa đảm bảo, thực nguồn đạt được khoảng 302.351 triệu đồng trên 

tổng kế hoạch năm 2022 là 1.162.621 triệu đồng; nguồn vốn ODA mới thông báo chi tiết được 88.450 triệu 

đồng/192.168 triệu đồng. 
(4)Gồm: nguồn tăng thu tiết kiệm chi 23.854 triệu đồng; nguồn vốn năm 2021 chuyển nguồn sang 21.476 triệu 

đồng và nguồn xổ số kiến thiết 18.000 triệu đồng, 
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và chất lượng. Quy trình, thủ tục thẩm định dự án đầu tư, thời gian nhận và trả hồ 

sơ dự án được thực hiện công khai, minh bạch. Các dự án tổ chức thẩm định, phê 

duyệt được xem xét, cân nhắc kỹ về tính khả thi nguồn vốn và khả năng cân đối 

nguồn vốn để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương(5). Ngoài ra, Sở cũng 

tăng cường công tác kiểm tra thực địa để xác định chính xác nội dung thẩm định 

trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

+ Công tác giám sát, đánh giá đầu tư: đã ban hành văn bản hướng dẫn, đôn 

đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo 

quy định(6); tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về công tác kiểm 

tra các chương trình dự án đầu tư công(7) và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát 

theo đúng quy định. 

- Quản lý đầu tư nước ngoài: 

+ Quản lý nguồn hỗ trợ chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài: 

Quá trình vận động, đề xuất vay lại nguồn vốn vay nước ngoài để đầu tư các dự 

án trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định. Nghiên cứu tiếp cận, huy động 

nguồn vốn ODA với các điều kiện ưu đãi cao để đầu tư thực hiện dự án, tập trung 

tại một số lĩnh vực thiết yếu, quan trọng; đảm bảo khả năng vay, trả nợ của địa 

phương(8). Trên địa bàn tỉnh hiện triển khai 04 dự án đầu tư sử dụng vốn ODA với 

tổng vốn ODA ký kết là 985.310 triệu đồng. Tổng kế hoạch vốn giao năm 2022 

là 340.568 triệu đồng (vốn NSTW cấp phát là 292.168 triệu đồng, vốn vay lại là 

48.400 triệu đồng). Đến hết 20/5/2022, chưa giải ngân vốn ODA. 

+ Viện trợ viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (Viện trợ không 

hoàn lại không thuộc ODA): Trên địa bàn tỉnh hiện có 06 tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài cam kết tài trợ 537.850 USD tương đương 6.579 triệu đồng để triển 

khai 07 dự án viện trợ. Trong đó, có 04 dự án chuyển tiếp với tổng vốn cam kết 

336.249 USD tương đương 1.911 triệu đồng và 03 dự án vận động mới với tổng 

vốn cam kết 201.601 USD tương đương 4.677 triệu đồng. Các dự án tập trung 

trên lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, nông nghiệp và giáo dục và đào tạo. Về cơ bản, 

các tổ chức khi triển khai thực hiện dự án tuân thủ theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

(5) Đến ngày 25 tháng 5 năm 2022  đã tổ chức thẩm định, phê duyệt là 16 dự án, với tổng mức 409 tỷ đồng; thẩm 

định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt được 137 gói thầu của 26 dự án, tổng giá 

các gói thầu 723 tỷ đồng.  
(6)Như Công văn số 1331/SKHĐT-ĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường  

công tác giám  sát, đánh  giá đầu tưcác dự án sử dụng vốn ngân  sáchnhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
(7)Kế hoạch số  07/KH-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch 

kiểm tra giám sát, chương trình dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2022. 
(8) Dự án Hiện đại hóa thủy lợi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 306/QĐ-TTg 

ngày 4/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã đăng ký đề xuất đối với các chương 

trình/dự án: Dự án vay vốn WB giai đoạn 2021-2025; Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu 

tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum; Hợp phần Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Kon 

Tum; Dự án Phát triển  hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, vay vốn ADB; 

Dự án giảm thiểu tác động của dịch bệnh Corona tới kinh tế và xã hội thông qua bảo vệ, phục hồi và phát triển bền 

vững rừng ở Tây Nguyên   
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- Hoạt động kinh tế đối ngoại và hợp tác: Hoạt động hợp tác với các địa 

phương trong Khu vực Tam giác phát triển CLV tiếp tục tăng cường(9). Tham dự 

các Hội nghị, hội thảo quốc tế theo hình thức trực tuyến để chủ động nắm bắt các 

định hướng hợp tác trong thời gian tới(10). 

- Công tác xúc tiến đầu tư và kết quả thu hút đầu tư 

+ Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được tăng cường(11). Rà soát danh mục 

dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; Phối hợp với tổ chức Chương trình 

khảo sát, giới thiệu các khu vực tiềm năng để tìm hiểu cơ hội đầu tư về du lịch 

trên địa bàn tỉnh thuộc Diễn đàn Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng năm 

2022; Tham mưu UBND tỉnh Chương trình Cà phê Doanh nghiệp – Doanh nhân; 

đã thực hiện tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư, lập thủ tục đầu 

tư cho 40 lượt doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Từ đầu năm đến 

nay đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 06 dự án với tổng 

vốn đăng ký khoảng 1.280 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương 14 dự án; chấm dứt 

hoạt động đối với 01 dự án(12). 

+ Công tác giám sát, đôn đốc các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có dự án 

đang hoạt động, đang triển khai trên địa bàn tỉnh, qua đó đề xuất xử lý kịp thời 

các trường hợp vi phạm về đất đai, quy hoạch xây dựng và chậm tiến độ nhằm tạo 

quỹ đất thu hút đầu tư các dự án khác và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Hoạt 

động hỗ trợ khởi nghiệp được triển khai thực hiện(13).  

4. Công tác tổng hợp và quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế 

tập thể, kinh tế tư nhân 

- Công tác giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp, cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp và giải quyết việc đăng ký cho các loại hình khác được 

thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. Tính từ đầu năm đến nay, số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn 

là 176 doanh nghiệp và 150 đơn vị trực thuộc với số vốn đăng ký là 3.500 tỷ đồng. 

Đạt 128% so với cùng kì năm ngoái và đạt 59,7% so với kế hoạch năm 2022. 

(9) Tham gia ý kiến đối với dự thảo Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai kết quả Cuộc họp thường niên 

lần thứ XXXI giữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam – Lào; Đề xuất các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia. 
(10) 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”.  
(11) Đến ngày 25/5/2022; đã có 238 tin, bài, hình ảnh liên quan đến các hoạt động Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi 

nghiệp được đăng trên trang web của Trung tâm (ipckontum.gov.vn). 
(12) Dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH MTV Mãn Hà của Công ty TNHH MTV Mãn Hà. 
(13) Như: Hỗ trợ doanh nghiệp, chủ dự án, cá nhân tham gia trưng bày giới thiệu các sản phẩm tại Phiên chợ khởi 

nghiệp tại Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng (tháng 1/2022); Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm đặc hữu tại 

huyện Tu Mơ Rông (tháng 4/2022).  Đưa các doanh nghiệp tham gia trưng bày tài liệu quảng bá, sản phẩm đặc 

trưng của tỉnh tại gian hàng Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc tại Bình Định (11-14/5/2022). 



5 

 

- Về kinh tế tập thể: Công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển khu vực 

kinh tế tập thể được tăng cường; thường xuyên đôn đốc Ban chỉ đạo Phát triển 

kinh tế tập thể các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo quản lý nhà nước 

về kinh tế tập thể ở địa phương. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 194 hợp tác xã 

với 9.733 thành viên và 01 Liên hiệp hợp tác xã. Trong đó: 69 hợp tác xã hoạt động 

hiệu quả; 48 hợp tác xã hoạt động trung bình; 62 hợp tác xã hoạt động còn hạn 

chế; 15 hợp tác xã và 01 Liên hiệp hợp tác xã ngưng hoạt động. Có 100% hợp tác 

xã hoạt động theo Luật HTX năm 2012. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Đã thực hiện hoàn thành 01 cuộc thanh tra 

về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Giáo dục và Đào tạo và đang thực hiện 01 

cuộc thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật 

của các nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon 

Plong. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 

nhà nước với số tiền 52,958 triệu đồng. Đã triển khai thực hiện 01 cuộc kiểm tra 

việc chấp hành các quy định pháp luật của các doanh nghiệp hoạt động trên địa 

bàn huyện Đăk Tô. 

- Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Đã xây 

dựng và đăng tải 05 lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư lên trang thông tin điện tử và kế hoạch tiếp công dân thường xuyên của Thanh 

tra Sở; đồng thời Giám đốc Sở chủ trì, cùng Chánh thanh tra và Chánh văn phòng 

Sở đã thực hiện tiếp công dân định kỳ vào ngày 29 hàng tháng; phân công công 

chức của Thanh tra Sở luân phiên thường xuyên thực hiện tiếp công dân vào các 

ngày làm việc. Từ đầu năm đến nay, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư không có công 

dân nào đến khiếu nại, tố cáo. 

6. Thực hiện chức năng phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan 

và các huyện, thành phố 

Chủ động phối kết hợp với các sở, ban, ngành, huyện thành phố trong việc 

thực hiện một số nhiệm vụ như: Theo dõi, hướng dẫn triển khai thực hiện các 

Chương trình MTQG; tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra công nhận đạt chuẩn 

phổ cập ở các cấp học và kiểm tra trường đạt chuẩn; Tham gia công tác quyết toán 

dự án hoàn thành; Phối hợp với các sở, ngành xây dựng một số Chương trình, Quy 

hoạch, Đề án, Kế hoạch, Chính sách... 

* Đánh giá tổng quát: Trong những tháng đầu năm, dưới lãnh đạo của 

Đảng bộ và sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở, tập thể CBCCVC và người lao 

động Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ: Xây dựng, triển 

khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, góp phần 

hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ: tỷ lệ giải 

ngân vốn đầu tư công; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; số doanh nghiệp, số hợp tác 

xã thành lập mới; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được chú trọng;… 
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Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số khó khăn, 

hạn chế: Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện 

môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hiệu quả chưa 

cao; Công tác thu hút đầu tư vào khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng; Công tác 

theo dõi, đôn đốc và tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư 

công có lúc kịp thời; Công tác phối hợp với các địa phương trong thực hiện nhiệm 

vụ có lúc chưa nhịp nhàng;... 

* Nguyên nhân: 

- Việc phối hợp rà soát danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 

chưa được các địa phương quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, việc đánh giá, chấm 

điểm Chỉ số PCI của doanh nghiệp về một số chỉ tiêu chưa thật sự chính xác, 

khách quan làm ảnh hưởng đến chỉ số chung của tỉnh. 

- Các dự án trọng điểm có quy mô thu hồi đất lớn, đối tượng phải thu hồi 

đất nhiều, tính chất phức tạp; đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng còn bất 

cập, chưa tạo được sự đồng thuận của người dân vùng bị ảnh hưởng. Bên cạnh 

đó, tiến độ giải ngân phần lớn đến từ các nguyên nhân chủ quan của các chủ đầu 

tư(14) và các nhà thầu lớn khi đảm nhận nhiều công trình lớn cùng một thời điểm 

dẫn đến việc triển khai thi công chậm và giải ngân chậm kế hoạch vốn được giao. 

II. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 

Trong 6 tháng cuối năm các phòng, ban, Trung tâm thuộc Sở tập trung thực 

hiện tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2022 đã được ban hành tại 

Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm sau: 

1. Công tác tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội 

- Tổ chức xây dựng Quy hoạch tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định (Hoàn thành 

trình thẩm định phê duyệt trong tháng 10/2022). 

- Chủ động tham mưu, đề xuất các chương trình, kế hoạch, cơ chế chính 

sách, giải pháp, biện pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 nhằm 

đạt kết quả cao nhất.  

- Theo dõi, kiểm tra sâu sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch 2022 

của các địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra. Thực hiện 

tốt công tác hướng dẫn, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2022, trên cơ sở đó 

xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

(14) Công tác chuẩn bị đầu tư (khảo sát, lập dự án) chưa tốt; nhiều dự án phải điều chỉnh; các chủ đầu tư tập trung 

giải ngân nguồn vốn năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021. 
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2. Về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị 

cơ sở trong việc triển khai thực hiện vốn đầu tư. Định kỳ kiểm tra, rà soát tình 

hình thực hiện vốn đầu tư phát triển ở các địa phương, đơn vị; kịp thời tham mưu 

điều chuyển vốn đầu tư hợp lý giữa các công trình, dự án và giữa các chủ đầu tư. 

Chủ động nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp căn cơ trong việc 

đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lượng công 

trình.  

- Triển khai các nhiệm vụ tham mưu ban hành các Quy định về lồng ghép 

nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ để thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh và tham mưu cấp có 

thẩm quyền giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022 sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định và giao 

kế hoạch vốn. 

- Thực hiện tốt công tác thẩm định dự án đầu tư và công tác thẩm định kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu không để trường hợp nào vượt quá thời gian theo quy 

định; tăng cường công tác kiểm tra thực địa trước khi thẩm định dự án để nâng 

cao tính khả thi và hiệu quả đầu tư của dự án. Tăng cường công tác giám sát, đánh 

giá đầu tư, công tác kiểm tra về đấu thầu; tham mưu điều chỉnh, bổ sung các dự 

án có phát sinh, gia hạn hợp đồng xây dựng theo quy định. Kịp thời tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình 

triển khai các dự án đầu tư công. 

3. Về công tác xúc tiến đầu tư, tham mưu cấp giấy chứng nhận đầu tư 

và phát triển doanh nghiệp 

- Chủ động nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, 

hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. Xây dựng, chuẩn hóa tài liệu xúc tiến đầu tư của 

tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng để phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến 

đầu tư trong thời gian đến; trong đó, đẩy mạnh thu hút Nhà đầu tư triển khai thực 

hiện các dự án thuộc Danh mục thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-

2025.  

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường 

đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên 

địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cải thiện tính năng động, 

tích cực trong quá trình hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư giải quyết các thủ tục đầu 

tư nhanh gọn, đúng quy định. Tăng cường công tác thẩm tra hồ sơ chấp thuận chủ 

trương đầu tư trong đó đánh giá tính khả thi của dự án, phù hợp định hướng phát 

triển của tỉnh, đánh giá chính xác năng lực tài chính, kinh nghiệm của chủ đầu tư. 

Đồng thời, tăng cường công tác hậu kiểm doanh nghiệp, kịp thời tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh thu hồi chủ trương và thu hồi cấp Giấy chứng nhận đầu tư/giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư những dự án không thực hiện theo đúng quy định và 

cam kết.  
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- Thực hiện các công việc thường xuyên về hướng dẫn thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, cảnh báo xử lý vi phạm doanh nghiệp, thu hồi doanh nghiệp vi 

phạm theo quy định, cấp mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giải thể 

doanh nghiệp. 

4. Về kinh tế đối ngoại, hợp tác phát triển 

- Triển khai hiệu quả các Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận đã ký kết với các 

đối tác trong và ngoài nước. Chủ động, tăng cường tìm hiểu, tiếp xúc nhằm đề 

xuất lãnh đạo các cấp thiết lập quan hệ với các đối tác mới, tạo điều kiện để thu 

hút các nguồn lực nước ngoài, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình 

hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thuộc 

vùng Tây Nguyên vào Quý III/2022.  

- Nghiên cứu lựa chọn, huy động nguồn vốn ODA với các điều kiện ưu đãi 

cao để hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo khả năng vay và trả nợ của địa 

phương. Tăng cường theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai hiệu quả các 

chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Phối 

hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để tăng cường quản lý hoạt động của các 

nhà tài trợ đang hoạt động trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những 

tồn tại, vướng mắc; theo dõi, giám sát việc triển khai các dự án nhằm đảm bảo ý 

nghĩa, hiệu quả của các khoản viện trợ như đã cam kết.  

5. Về công tác thanh tra, pháp chế, giải quyết đơn thư khiếu nại; cải 

cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

- Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra các quy định pháp luật về các lĩnh 

vực Kế hoạch và đầu tư theo kế hoạch; duy trì công tác tiếp công dân; giải quyết 

kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để bất cứ đơn thư 

nào tồn đọng. 

- Tiếp tục vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở. Tăng cường sử dụng Hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice để gửi, nhận văn bản điện tử đi, đến của 

Sở. Thường xuyên duy trì, cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử của Sở 

và của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp. 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tham nhũng; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ Sở và đối với các lĩnh vực quản lý nhà 

nước của ngành. 

III. Một số khuyến nghị đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, 

thành phố. 

- Hiện nay 10/10 huyện, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong đó đa số các địa phương đều 

giao đồng chí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch là Phó Trưởng Ban Thường 

trực/Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện, đề nghị lãnh đạo phòng Tài 
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chính - Kế hoạch sớm tham mưu Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển 

khai một số nội dung như sau: 

+ Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành, sửa đổi, 

bổ sung theo thẩm quyền các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia trên phạm vi địa bàn quản lý. 

+ Rà soát kiện toàn, thành lập Ban quản lý xã, Ban giám sát của cộng đồng 

xã, Ban phát triển thôn đảm bảo năng lực quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các 

nội dung, hoạt động thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và quy định tại 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

+ Triển khai lập kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia có 

sự tham gia của cộng đồng theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP của Chính phủ. 

+ Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 của địa phương theo quy định tại Điều 

6, Điều 7 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Ngày 22 tháng 5 năm 2022, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 

Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 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, trong đó Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

giao Chính phủ chỉ đạo các địa phương phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách 

trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách trung ương năm 2022 và phân 

bổ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật Đầu tư 

công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội và quy định pháp luật có liên quan trước ngày 01 tháng 

7 năm 2022. 

+ Để đảm bảo tiến độ giao kế hoạch vốn theo quy định, đề nghị phòng Tài 

chính - Kế hoạch các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan chủ 

động nghiên cứu các mục tiêu, nội dung, hoạt động, dự án, tiểu dự án thành phần 

thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và hướng dẫn của các cơ quan chủ trì 

chương trình mục tiêu quốc gia (Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới tỉnh) tham mưu Ủy ban nhân dân đề xuất cụ thể nội dung, hoạt động, dự kiến 

mức vốn bố trí, cơ cấu nguồn vốn theo từng hoạt động, tỷ lệ số lượng dự án đầu 

tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù (trước mắt các địa phương căn cứ danh 

mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 16 

tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh để đề xuất), danh mục dự án đầu 

tư giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 - các nội dung nêu trên sắp xếp theo thứ 

tự ưu tiên, báo cáo các cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia trong 

tháng 5 năm 2022 để rà soát, tổng hợp chung toàn tỉnh. 
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+ Sau khi cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ 

phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia 

thông báo kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các địa phương để 

rà soát, xác định cụ thể nội dung, danh mục dự án đầu tư thực hiện trong giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đối 

với cấp cơ sở, nhất là về cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà 

nước, nguồn huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân theo quy định hiện hành. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật về quản lý 

đầu tư công; quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các 

quy định có liên quan. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sớm có ý kiến về việc rà soát, cập 

nhật Danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 và dự kiến Chương trình 

Xúc tiến đầu tư 2023 để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh. 

- Đối với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội huyện, thành phố đã giao từ đầu năm 

và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản tham gia ý kiến đối với Kế hoạch phát 

triển KT-XH và Kế hoạch đầu tư NSNN của các huyện, thành phố, trong đó có 

một số chỉ tiêu đơn vị chưa giao hoặc giao chưa đảm bảo, đề nghị các Phòng Tài 

chính - Kế hoạch các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân 

dân giao đảm bảo theo chỉ tiêu của tỉnh giao. Bên cạnh đó, hiện này đã có dự thảo 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2023, do đo đề nghị huyện chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022 và xây 

dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 

và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố tiếp tục tham mưu Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu 

tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 268/UBND-HTKT ngày 22 

tháng 02 năm 2022 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử 

dụng vốn đầu tư công và các văn bản đôn đốc, chỉ đạo của các cấp thẩm quyền 

liên quan. 

- Đối với các nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh, khi lấy ý kiến tham gia 

đề nghị các huyện nghiên cứu kỷ để tham gia góp ý đảm bảo phù hợp với định 

hướng phát triển của địa phương, trách trường hợp khi quy hoạch được phê duyệt 

và triển khai thực hiện lại bị vướng mắc. 

- Về công tác quản lý đấu thầu: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 

theo dõi hoạt động đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, Thông tư số 

10/2016/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu, 
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cũng như chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3924/UBND-HTKT 

ngày 01 tháng 11 năm 2021 đối với các dự án do địa phương quản lý. 

- Về công tác giám sát, đánh giá đầu tư: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các 

văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giám sát, đánh giá đầu tư 

(như Văn bản số 3294/UBND-HTKT ngày 03 tháng 9 năm 2020, Văn bản số 

3109/UBND-HTKT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; ...); 

thực hiện nội dung giám sát, báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát đánh giá tổng thể 

đầu tư lên Hệ thống thông tin theo quy định của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án 

quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. 

IV. Đề xuất, kiến nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, 

thành phố 

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Kon Tum 

(1). Thành phố Kon Tum phấn đấu xây dựng xã Ngok Bay, Đăk Blà và xã 

Đăk Rơ Wa đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022 để hoàn thành mục tiêu xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu 

xây dựng nông thôn mới cũng như đảm bảo việc phân bổ và giải ngân vốn thực 

hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố theo đúng quy định, UBND 

thành phố kính đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban ngành quan tâm ưu tiên phân 

bổ kế hoạch vốn hoặc tạm ứng kế hoạch vốn thực hiện chương trình nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn ngân sách tỉnh lồng ghép thực hiện 

chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ cho thành phố trong năm 

2022 để UBND thành phố triển khai theo quy định, số tiền: 17.100 triệu đồng 

(bao gồm nguồn thu xổ số kiến thiết)15. 

(2). Đối với nguồn vốn hỗ trợ các công trình cấp bách: UBND tỉnh đã có 

văn bản thống nhất để UBND thành phố phân bổ nguồn vốn này cho 2 công trình: 

Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông liên xã Đăk Năng đi xã Ia Chim (đoạn từ 

đường vào Trụ sở UBND xã Đăk Năng đến cổng chào thôn Ia Hội), thành phố 

Kon Tum và Đường từ thôn Tân An, xã Ia Chim đi xã Hòa Bình, thành phố Kon 

Tum tại Văn bản số 3898/UBND-KTTH ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh, tuy 

nhiên năm 2022, UBND tỉnh mới phân bổ 2.500 triệu đồng, còn thiếu: 7.500 triệu 

đồng. Do đó, UBND thành phố đề xuất UBND tỉnh xem xét bố trí đủ kế hoạch 

vốn cho danh mục công trình cấp bách, để đảm bảo đúng như nội dung của nguồn 

vốn.  

* Nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ kế hoạch đầu tư công hàng năm dựa trên 

kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy 

định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ đầu tư công 

(15).  UBND thành phố đã có Tờ trình số 444/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021. 
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nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum. Bên cạnh đó, 

đảm bảo phù hợp với mức vốn được Trung ương giao và khả năng cân đối vốn 

của địa phương.  

- Hiện nay, nguồn vốn thực hiện chương trình nông thôn mới Thành phố 

Kon Tum mới chỉ giải ngân được 985 triệu đồng/ tổng kế hoạch được giao năm 

2022 là 4.285 triệu đồng, chỉ đạt 22,9%. Do đó, đề nghị Thành phố đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

điều chỉnh bổ sung kế hoạch năm 2022 khi nguồn vốn giải ngân đạt tỷ lệ cao. 

- Tương tự, đối với nguồn vốn hỗ trợ các công trình cấp bách, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư sẽ rà soát trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh bổ sung kế hoạch 

năm 2022 (nếu có). 

(3). Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của tỉnh Kon Tum, phân 

bổ cho ngân sách thành phố số tiền: 75.000 triệu đồng để đầu dự án đường vào 

trụ sở các cơ quan của thành phố Kon Tum. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 76/NQ-

HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển 

các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030, dự kiến hỗ trợ cho thành phố Kon Tum, số tiền: 194.000 triệu đồng.  

Tuy nhiên, Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-

2025 ban hành theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND tỉnh ngày 22 tháng 10 năm 

2021, hiện mới phân bổ, số tiền: 75.000 triệu đồng. Do đó, Ủy ban nhân dân thành 

phố đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch trung hạn và sớm phân bổ 

nguồn vốn đầu tư vùng kinh tế động lực để UBND triển khai thực hiện danh mục 

các công trình đã đăng ký từ nguồn vốn này. 

* Nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: 

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đến ngày 20 tháng 5 thành phố mới giải 

ngân được 26.321 triệu đồng/45.300 triệu đồng. Để có cơ sở trình bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hằng năm, đề nghị 

Ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện.  

Đề án phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum tính đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung 

theo đúng quy định. Tuy nhiên, đề nghị Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

để có cơ sở bố trí kế hoạch cho nhiệm vụ này. 

(4). Đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh mở các lớp tập huấn 

chuyên đề về công tác giám sát, đánh giá đầu tư nhằm nâng cao năng lực cho đội 

ngũ cán bộ làm công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố nói riêng 

và trên địa bàn tỉnh nói chung. 

* Nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: 

Nội dung công tác giám sát, đánh giá đầu tư, cập nhật thông tin dự án Báo 

cáo giám sát đánh giá đầu tư lên Hệ thống..... hiện này đã được quy định, hướng 
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dẫn cụ thể tại Nghị định 29/2021/NĐ-CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã đôn 

đốc, hướng dẫn tại Văn bản số 1331/SKHĐT-ĐT ngày 19 tháng 5 năm 2022 . 

Trong thời gian tới, khi bộ ngành, trung ương có mở lớp tại địa phương, Sở Kế 

hoạch và Đầu sẽ thông báo cho các đơn vị biết để tham gia. Ngoài ra, trong quá 

trình thực hiện nếu các địa phương có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp Sở Kế hoạch 

và Đầu tư để được hướng dẫn. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kon Plong 

(1). Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cho ý kiến về nội dung 

bố trí ngân sách địa phương huyện KonPlông để thực hiện đầu tư sửa chữa Nhà 

làm việc và các công trình phụ trợ Ban chỉ huy Quân sự huyện Kon Plông, UBND 

huyện đã có văn bản số 1002/UBND-TCKH ngày 11 tháng 05 năm 2022. 

* Nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: 

Theo Báo cáo của Ban chỉ huy quân sự huyện Kon Plông tại Văn bản số 

930/BCH-HC ngày 13 tháng 12 năm 2021 thì việc cải tạo, sửa chữa tường rào và 

nhà làm việc cho cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Kon Plông cần thiết và phù 

hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 

Do Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chưa xác định rõ quy mô, tổng mức 

đầu tư, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách huyện (nguồn sự nghiệp hay nguồn vốn 

đầu tư công), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông 

trên cơ sở khả năng cân đối các nguồn vốn ngân sách huyện và tính cấp thiết 

của dự án theo quy định tại Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24-12-2016 của 

Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt 

động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

01/2020/NĐ-CP ngày 14-5-2020 của Chính phủ)(16) (trường hợp dự án dự kiến sử 

dụng nguồn vốn sự nghiệp) và quy định Luật Đầu tư công (nếu dự án sử dụng 

nguồn vốn đầu tư công) và các quy định có liên quan để trình cấp có thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định. 

Trên đây là tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 

tháng cuối năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./. 

(16) Tại Điều 12 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24-12-2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân 

sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 

Điều 1 Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 14/5/2020 của Chính phủ quy định như sau: 

“Điều 12. Ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh của 

ngân sách trung ương 

Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 

quyết định chi hỗ trợ các đơn vị quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong trường hợp cần thiết để đảm bảo ổn định 

tình kinh tế xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Đối với nhiệm vụ đột xuất phát sinh trong 

năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp để báo cáo Hội đồng nhân 

dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất về mức chi hỗ trợ các đơn vị quốc phòng, an ninh thực hiện các nhiệm vụ: 

1. Nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng:… Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các sở chỉ huy, các công trình chiến đấu 

và phục chiến đấu, trụ sở làm việc, doanh trại, kho tàng, trường quân sự, trung tâm giáo dục quốc phòng – an 

ninh, trung tâm huấn luyện dự bị động viên của đơn vị quân sự địa phương, biên phòng và các đơn vị quân đội 

chủ lực khác…” 
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