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chính trị năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

-----                                     
  

   Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 
 

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Tỉnh ủy khóa XVI, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến đối với Báo 

cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính 

trị năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (viết tắt là Báo cáo) như sau: 

A. Quá trình chuẩn bị xây dựng Báo cáo 

Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Tỉnh ủy khóa XVI, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ 

quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy triển khai thực hiện việc xây dựng Báo cáo, dự 

thảo Nghị quyết theo đúng quy trình, quy định, trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy tháng 11-2021 cho ý kiến trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

B. Nội dung dự thảo Báo cáo, gồm 02 phần chính: (I) Tình hình thực hiện 

nhiệm vụ kinh-tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị 

năm 2021; (II) Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; cụ thể: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH-TẾ XÃ HỘI, QUỐC 

PHÒNG, AN NINH, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 

2020 

1. Những kết quả đạt được  

1.1. Về kinh tế: Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) năm 2021 (giá so 

sánh năm 2010) đạt 16.051 tỷ đồng , tăng 6,47% so với năm trước. Cơ cấu kinh tế 

tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 

khoảng 47,1 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 20.000 tỷ đồng, đạt 100% 

kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước 3.500 tỷ đồng, đạt 100% dự toán địa phương 

giao, bằng 115,4% so với cùng kỳ. Đã thu hút được 43 dự án đầu tư với tổng vốn 

đăng ký gần 13.638 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm có thêm 08 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị 

trường 25.900 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu 290,5 triệu USD, 

đạt 179% kế hoạch. 
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1.2. Văn hoá-xã hội: Đã đầu tư cơ bản hoàn thiện hệ thống trường, lớp. Toàn 

tỉnh hiện có 184/374 cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 

49,2%. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ thí sinh được công nhận 

tốt nghiệp kỳ thi quốc gia THPT năm 2021 đạt 98,33%, tăng 0,63% (cao nhất 

trong 5 năm trở lại đây). Đã giải quyết việc làm mới cho 6.200 lao động, đạt 

108,8% kế hoạch. Chất lượng bệnh viện và tinh thần trách nhiệm, y đức của đội 

ngũ cán bộ y tế tường bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% so với năm 

2020. Cải cách hành chính được triển khai quyết liệt. 

1.3. Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại: An ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn đảm bảo. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội được thực hiện quyết liệt, nhất là tội phạm hoạt động có tính chất băng, nhóm, 

đòi nợ thuê, tín dụng đen; trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Tỷ lệ giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ước đạt 90,7%, bằng 100,8% 

kế hoạch; tỷ lệ điều tra, khám phá án ước đạt 83%, bằng 103,8% kế hoạch. Công 

tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định. 

Hoạt động đối ngoại được duy trì. 

1.4. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Đã triển khai kịp thời, chất 

lượng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

được tăng cường. Công tác cán bộ được chú trọng, nhất là cán bộ nữ, trẻ, dân tộc 

thiểu số. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ 

cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành 

thường xuyên, liên tục, đúng quy trình, quy định. Công tác dân vận tiếp tục chuyển 

biến tích cực. Đã triển khai thực hiện Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách 

làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên 

thoát nghèo bền vững", gắn với vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tập 

tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh. 

2. Khuyết điểm, yếu kém 

- Một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (đạt 

6,47%, bằng 64,7% kế hoạch); số lượng doanh nghiệp thành lập mới (đạt 78,9%); 

diện tích Sâm Ngọc Linh trồng mới (đạt 66,7%); diện tích các cây dược liệu khác 

trồng mới (đạt 65,3%); số lượng khách du lịch đến tỉnh (đạt 20,7%); số học sinh tốt 

nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề (đạt 48,3%); tỷ 

lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở (đạt 97,5%). 

- Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn; dịch bệnh trên cây trồng, vật 

nuôi chưa được xử lý triệt để, hàng hóa nông sản tiêu thụ chậm. Các chính sách về 

ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chính sách hỗ 

trợ đầu tư, phát triển dược liệu gắn với chế biến, tiêu thụ dược liệu chưa phát huy 

hiệu quả. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp còn diễn ra tại một số địa phương 

như: Tu Mơ Rông, Kon Plông. 
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- Giải ngân vốn đầu tư công của một số dự án còn chậm. Công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, kéo dài, làm chậm tiến độ 

thực hiện các dự án đầu tư. Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, sản xuất 

kinh doanh tại các cụm công nghiệp còn nhiều hạn chế. 

- Hiệu quả hoạt động của một số hợp tác xã, tổ hợp tác chưa cao. Công tác đào 

tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa sâm Ngọc Linh chưa hiệu quả, tình trạng mua bán sâm 

Ngọc Linh không rõ nguồn gốc còn diễn biến phức tạp.  

- Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hiệu quả quản trị và Hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI), cải cách hành chính (PAR INDEX), sự hài lòng về 

công tác phục vụ hành chính (SIPAS) cải thiện chậm; tinh thần trách nhiệm của 

một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, còn tình trạng cán bộ, công chức nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

- Tội phạm về trật tự xã hội, nhất là giết người, ma túy, trộm cắp tăng so với 

cùng kỳ năm trước. Tai nạn giao thông chưa được kiềm chế. 

- Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng chưa cao. Việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội có lúc còn bị động. 

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

thời. 

- Chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp 

còn hạn chế. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên chưa đồng đều giữa các khu 

vực; kết quả phát triển đảng viên tại khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, vùng có tôn giáo và khu vực kinh tế tư nhân còn thấp. 

- Công tác vận động quần chúng có lúc, có việc hiệu quả chưa cao. Nội dung, 

phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội có đổi 

mới nhưng kết quả còn hạn chế. Chưa thường xuyên phát hiện, nhân rộng điển hình 

tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các 

cấp, các ngành phát động. 

3. Nguyên nhân của khuyết điểm, yếu kém 

- Quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức 

tạp làm cho tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại. Các cấp, các 

ngành chưa thực sự chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” 

làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

điều hành của cấp ủy, chính quyền ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc 

chưa linh hoạt, năng động, quyết liệt, còn sợ trách nhiệm trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có 

lúc, có việc chưa tốt. 

- Chủ đầu tư còn chậm trễ trong công tác hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh 

toán khối lượng hoàn thành; chưa sâu sát trong công tác đôn đốc, kiểm tra, giám 
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sát tiến độ thi công. Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, cấp ủy, chính quyền địa 

phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt chưa chặt chẽ, đồng bộ. 

- Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác xây dựng 

tổ chức đảng, đảng viên chưa được phát huy đầy đủ. Việc đổi mới công tác vận 

động quần chúng có lúc chưa theo kịp tình hình thực tiễn; trình độ, năng lực của 

một bộ phận cán bộ, công chức làm công tác dân vận chưa đáp ứng yêu cầu, chưa 

am hiểu ngôn ngữ, phong tục tập quán của từng địa phương. Người đứng đầu cấp 

ủy một số nơi chưa thực sự sâu sát cơ sở. 

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2022 

1. Mục tiêu tổng quát 

Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế 

của tỉnh, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tập trung 

phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dược liệu; đầu tư phát triển đô thị, 

du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi truờng đầu tư, 

kinh doanh; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng, trọng 

điểm. Triển khai thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đảm 

bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống cho người 

dân; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu 

số trên địa bàn. Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội, tăng cường củng cố hợp tác khu vực và quốc tế. Tăng cường công 

tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh; 

thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy dân 

chủ, nâng cao vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; đa 

dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, nâng cao tỷ lệ tập hợp quần chúng 

vào tổ chức. 

2. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 

2.1. Về kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên. 

- Cơ cấu kinh tế: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản: 20-21%; Khu vực 

Công nghiệp và Xây dựng: 29-30%; Khu vực Dịch vụ: 42-43%. 

- GRDP bình quân đầu người khoảng 52 triệu đồng. 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.000 tỷ đồng. 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 23.000 tỷ đồng trở lên (trong đó vốn đầu tư 

khu vực tư nhân 16.400 tỷ đồng). 

- Thành lập mới 310 doanh nghiệp. 

- Giá trị xuất khẩu 270 triệu USD. 

- Diện tích cây ăn quả trồng mới 3.000 ha; diện tích cây Mắc Ca trồng mới 

1.000 ha; diện tích Sâm Ngọc Linh trồng mới 500 ha; các cây dược liệu khác trồng 
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mới 2.000 ha. 

- Xây dựng thêm 02 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc 

gia. 

- Trồng mới trên 4.000 ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây cao su) đạt 

63,1%. 

- Phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Phấn đấu đạt 900 ngàn lượt khách du lịch đến tỉnh. 

2.2. Về văn hóa-xã hội và môi trường 

- Dân số trung bình năm 2022 khoảng 580.000 người. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55,7%; trong đó đào tạo nghề đạt 39,6%. 

- Giải quyết việc làm cho 5.800 lao động trở lên. 

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025 

giảm ít nhất 4%/năm. 

- Phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ 

thông chuyển sang học nghề lên 20%. 

- Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 40,3 

giường. 

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,82%. 

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa đạt 56%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân 

phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 84%. 

- Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở đạt 97,06%. 

- Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất đạt 97,18%. 

2.3. Về quốc phòng, an ninh: Duy trì trên 70% xã, phường, thị trấn mạnh về 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trên 70% xã, phường, thị trấn, khu 

dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 

2.4. Về xây dựng Đảng: Kết nạp mới trên 1.000 đảng viên; tỷ lệ tổ chức cơ 

sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 75%; trên 75% quần chúng được 

tập hợp vào các đoàn thể chính trị-xã hội; trên 85% thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân 

phố là đảng viên, trên 45% bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. 

3. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022 

3.1. Về lĩnh vực kinh tế 

- Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện tốt công tác 

quy hoạch và quản lý quy hoạch để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư theo đúng chủ 

trương, định hướng của tỉnh.  

- Thực hiện tốt thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các 
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nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nguồn thu mới, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với 

kết quả giải ngân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo nhà thầu đẩy 

mạnh thi công xây dựng công trình; 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, công tác đấu thầu… Phấn đấu năm 2022 giải 

ngân vốn đầu tư công đạt 100%. 

- Chủ động tổ chức triển khai có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 

sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết số 05-NQ/TU, ngày 25-11-2021 của Tỉnh ủy "về phát triển nông nghiệp 

hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến 

và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030". Đẩy mạnh quá 

trình chuyển đổi ruộng đất ở những khu vực phân tán, dồn điền đổi thửa (những 

nơi có điều kiện); nâng cao hệ số sử dụng đất và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị 

diện tích. Phát triển mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng; tổ chức thí điểm trồng 

Sâm Ngọc linh dưới tán rừng đặc dụng khi được Trung ương thống nhất. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

để triển khai sản xuất vụ mùa năm 2022 đảm bảo thời vụ; cung cấp đủ giống đảm 

bảo nguồn gốc, chất lượng, phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu trồng mới một 

số cây chủ lực của tỉnh trong năm 2022 như: Cây ăn quả; cây Mắc Ca; Sâm Ngọc 

Linh; dược liệu khác.... Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP 

đạt chuẩn. 

- Thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25-11-2021 của Tỉnh ủy "về 

phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum". Tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện 

tốt chỉ tiêu về phát triển rừng. Nghiên cứu, cụ thể hóa các quy định của pháp luật 

để xây dựng cơ chế, chính sách lâm nghiệp đặc thù của địa phương theo hướng 

khuyến khích hình thành hệ thống quản lý rừng cộng đồng; sử dụng hợp lý một 

phần đất lâm nghiệp không có rừng để bố trí đất sản xuất cho người dân, góp phần 

ổn định đời sống gắn với bảo vệ, phát triển rừng lâu dài. Triển khai quyết liệt các 

giải pháp ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm 

các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.  

- 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 tiếp tục thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư.  

- Tăng cường thu hút đầu tư; trọng tâm là kêu gọi, thu hút đầu tư các nhà máy 

chế biến: Gỗ; trái cây; sâm Ngọc Linh và dược liệu khác; sản xuất thức ăn chăn 

nuôi công nghiệp...; thu hút đầu tư các khu đô thị-thương mại-dịch vụ tại thành phố 



BCSĐ UBND-VPTU.TTr.32.TU-80 7 

Kon Tum và thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.  

- Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, trong đó tập trung 

xây dựng Chính quyền số để quản lý, định hướng, hỗ trợ kinh tế số, xã hội số phát 

triển. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng 

cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn. Trọng 

tâm là thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án của các nhà đầu tư 

chiến lược như: Tập đoàn FLC, Tập đoàn TH, Tập đoàn Alphanam, Tập đoàn Đức 

Long Gia Lai… Chuyển từ tinh thần đồng hành cùng nhà đầu tư sang tinh thần 

chủ động tiếp xúc, kêu gọi, theo dõi, làm việc với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc, rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị một dự án đầu tư nhằm 

thu hút, triển khai các dự án trên địa bàn. 

3.2. Về văn hoá-xã hội 

- Đẩy mạnh 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 bệnh 

COVID-19. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển giáo dục và 

đào tạo; chú trọng công tác khuyến học và xây dựng xã hội học tập. 

- Tập trung phát triển và có giải pháp mở rộng, phân luồng giáo dục nghề 

nghiệp đáp ứng nhu cầu việc làm; đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo nghề 

theo hướng tăng nội dung thực hành, gắn kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp, đáp 

ứng nhu cầu thị trường. 

- Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ động đề nghị Bộ Y tế sớm phân bổ 

vắc xin phòng COVID-19 để tiêm phòng và nâng cao tỷ lệ người dân được tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hơn 

nữa chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn, phát huy có hiệu 

quả các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trong việc chăm sóc sức khỏe 

Nhân dân. 

- Thực hiện tốt công tác đầu tư mới, tôn tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa, 

các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, nhất là đầu tư Trung tâm văn hóa tỉnh, Bảo 

tàng tỉnh, Ngục Kon Tum; tôn tạo, nâng cấp Di tích Căn cứ Tỉnh ủy, Di tích lịch sử 

Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh.... Chú trọng công tác phục hồi, bảo tồn và phát huy 

bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.  

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án phát triển du lịch tỉnh Kon Tum 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phát triển phong trào thể dục, thể thao 

quần chúng, phát triển các môn thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao mà tỉnh có 

thế mạnh.  
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-Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; bảo 

trợ xã hội; giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội. Triển khai kịp thời, đồng 

bộ và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Tiếp 

tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là hỗ trợ định canh, định cư, đất ở, 

đất sản xuất, nhà ở đối với dân tộc thiểu số và hộ nghèo. 

3.3. Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác đảm bảo 

quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh. Tập trung đấu tranh trấn áp các 

loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử 

lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại 

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

- 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...  

3.4. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

- Triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng công tác tuyên truyền, nghiên cứu, 

quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đấu tranh 

chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đồng 

thời chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng 

viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến, "tự 

chuyển hóa"", gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 và Kết luận số 01-

KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị "về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

- Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo 

quản lý các cấp; phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội đại biểu Hội 

Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tăng cường công tác đào 

tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo, 

bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch, 

trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng 
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cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển 

hóa". 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung 

ương, của tỉnh về công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã 

hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân, sát 

phong trào và hướng mạnh về cơ sở. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận 

động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho 

đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững". Trong đó, tập trung 

tuyên truyền, vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. 

C. Một số nội dung xin ý kiến và đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

quan tâm thảo luận 

- Nội dung đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 như dự thảo Báo cáo đã đầy đủ, phù hợp 

chưa; cần bổ sung, điều chỉnh những nội dung nào? 

- Theo đồng chí nguyên nhân chính nào dẫn đến các hạn chế, yếu kém trong 

phát triển tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị của năm 2021? 

- Việc xác định mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 đã phù hợp, khả thi 

chưa; cần bổ sung, điều chỉnh như thế nào? 

- Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời 

gian tới đã cụ thể, khả thi, đầy đủ chưa; cần bổ sung, điều chỉnh những nội dung 

gì? 

* Ý kiến của các đồng chí đề nghị tập trung, phân tích những vấn đề lớn, 

mang tính chủ trương; tập trung thảo luận đối với các chỉ tiêu Nghị quyết của 

Tỉnh ủy. 

Kính trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên,                                                             

- Các đồng chí dự HNTU06, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

 

 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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