
ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN ĐĂK HÀ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:            /BC-UBND                           Đăk Hà, ngày      tháng      năm   

 

BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện về 

các nội dung UBND huyện trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa VI 

 

    Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, 

Kỳ họp thứ 5, Nhiệm kỳ 2021- 2022. 

 

Căn cứ báo cáo số 149/BC-TTHĐND ngày 05/12/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ của đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện gửi kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khoá VI. Ủy ban nhân 

dân huyện báo cáo tiếp thu, giải trình và làm rõ một số nội dung cụ thể như sau: 

A. NỘI DUNG TIẾP THU: (Có phụ lục tiếp thu kèm theo). 

B. NHỮNG VẤN ĐỀ UBND HUYỆN CÓ Ý KIẾN LÀM RÕ, GIẢI 

TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH 

1. Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 

2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

1.1. Một số nội dung ước thực hiện đến 31/10/2022, do đó để trình kỳ họp 

cần bổ sung ước số liệu đến 31/12/2022:  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Các số liệu trong báo 

cáo đã thể hiện số thực hiện đến 31/10/2022 và số ước thực hiện đến 31/12/2022 

(đề nghị Đại biểu nghiên cứu thêm tại Phụ biểu gửi kèm). 

 1.2. Đề nghị kiểm tra lại số liệu của 2 báo cáo kinh tế - xã hội năm 2022 

và báo cáo tình hình công tác năm 2022 về: Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có 

đất và  tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Số liệu trong báo cáo kinh 

tế - xã hội là thể hiện tỷ lệ % thực hiện đến 31/10/2022 và ước thực hiện đến 

31/12/2022 (Số hộ DTTS có đất ở là 8.098 hộ/8.114 hộ, chiếm 99,80%; số hộ DTTS 

có đất sản xuất là 7.994 hộ/8.114 hộ, chiếm 98,52%), còn tỷ lệ % trong báo cáo tình 

hình công tác là đánh giá kết quả thực hiện đạt được (%) so kế hoạch đề ra (Tỷ lệ hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở đạt 100,51%. Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

có đất sản xuất đạt 100,34%). Thể hiện cụ thể tại Bảng biểu trong báo cáo. 

1.3. Đề nghị làm rõ vì sao diện tích trồng cây mắc ca đạt 59,37% kế 

hoạch? 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau:  
Nguyên nhân trồng cây mắc ca đạt tỷ lệ thấp: Tổng diện tích cây Mắc ca 

hiện có trên địa bàn huyện là 322 ha, trong đó diện tích trồng mới là 209,7 ha 

(đạt 50,74% kế hoạch). Theo Kế hoạch năm 2022, UBND tỉnh giao chỉ tiêu 544 

ha. Trong đó diện tích trồng mới 400 ha.  

Lý do, tỉnh giao  trồng mới 400 ha: Năm 2021, UBND tỉnh cho chủ 

trương Công ty cổ phần  Mắc Ca - Gia Lai khảo sát dự án đầu tư công cây mắc 
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ca tai xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà với diện tích  390 ha, dự kiến triên khai dự án 

trong năm 2022. Nhưng  khi thẩm định dự án đầu tư, Sở Kế hoạch đầu tư có văn 

bản đề nghị doanh nghiệp khảo sát lại vị trí khác trên địa bàn tỉnh vị vị trí trên 

quy hoạch đất quốc phòng. Do đó Công ty mắc ca Gia Lai không triển khai dự 

án trồng mắc ca trên địa bàn huyện. Vì vậy, chỉ tiêu cây Mắc ca không đạt chỉ 

tiêu tỉnh, huyện giao. 

1.4. Đề nghị đánh giá thêm công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

vẫn còn hạn chế, một số nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần chưa được giải 

quyết dứt điểm. Đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, mức sống còn chênh 

lệch nhiều nơi nên việc bao phủ tỷ lệ BHYT còn khó khăn. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: 

- Về trả lời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri: Trách nhiệm của Thủ 

trưởng một số địa phương, đơn vị chưa chủ động trong triển khai tham mưu giải 

quyết các ý kiến của cử tri có liên quan. Thực hiện giải quyết chưa quyết liệt, 

chưa đảm bảo tiến độ, sự phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ nên dẫn đến 

một số nội dung kiến nghị và ý kiến của cử tri đến nay vẫn chưa được giải quyết, 

một số nội dung báo cáo mang tính triển khai chung chung (chỉ nêu việc đã triển 

khai giải quyết nhưng không có kết quả xử lý cuối cùng…). Ngoài ra, một số nội 

dung kiến nghị của cử tri có liên quan đến nhiều yếu tố khách quan như nội 

dung kéo dài từ các nhiệm kỳ trước, muốn giải quyết phải chờ ý kiến, hướng dẫn 

của các cơ quan cấp trên. Một số nội dung do cơ chế chính sách thay đổi. Một số 

nội dung cần có kinh phí nguồn vốn đầu tư, nhưng ngân sách huyện còn khó 

khăn nên đến nay chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện. 

- Việc bao phủ tỷ lệ BHYT còn khó khăn: Do tác động của các chính sách 

(Quyết định 861/QĐ-TTg và người dân sinh sống ở trên địa bàn được công nhận 

nông thôn mới, đặc biệt là người đồng bào DTTS (kể cả đối tượng khác); Nghị 

định số 07/2021/NĐ-CP: Thay đổi tăng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn từ 

700.000 đồng lên 1.500.000 đồng). Hoàn cảnh kinh tế người dân còn rất khó khăn 

nên tỷ lệ tham gia chưa cao. Công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác BHXH, BHYT ở một số 

đơn vị, địa phương chưa được thường xuyên. Sự vào cuộc của các đơn vị, tổ chức 

xã hội, đoàn thể vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng 

còn chưa nhiều. Chính sách BHXH tự nguyện chưa linh hoạt, do vậy chưa thu hút 

người dân tham gia BHXH tự nguyện. Mặt khác người dân trên địa bàn huyện 

phần lớn là lao động tự do, trong khi BHXH tự nguyện yêu cầu đối tượng đóng 

phải có mức thu nhập tương đối ổn định nên số người tham gia BHXH tự nguyện 

còn thấp so với tiềm năng. Thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ 

hưu trí khá dài (20 năm trở lên). Từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự 

nguyện được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, tuy nhiên, mức hỗ trợ này còn 

rất thấp, chưa thúc đẩy tăng nhanh đối tượng tham gia. 

1.5. Đề nghị bổ sung kết quả giải quyết một số vụ việc sau khi kết quả Thanh tra, 

kiểm tra của cấp trên còn chậm (cơ sở kinh doanh Con Cưng của thị trấn Đăk Hà, hợp 

đồng cán bộ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện).  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau:  
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- Đối với cơ sở kinh doanh siêu thị Con cưng tại thị trấn Đăk Hà: Ủy ban 

nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Đăk Hà tiến hành lập hồ sơ xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, phòng chống thiên tai, xây dựng đối với 

ông Đỗ Trọng Lâm theo Kết luận thanh tra số 06/KL-STNMT ngày 28/9/2022 

của Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường và Công văn số 3457/STNMT-TTr 

24/11/2022 của Sở Tài nguyên - Môi trường theo quy định. 

- Về hợp đồng lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện: Căn cứ Công văn số 2868/UBND-KTTH ngày 31/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận Kiểm toán ngân sách địa 

phương năm 2021; UBND huyện đã có Công văn số 2674/UBND-NV ngày 

31/9/2022, Công văn số 2969/UBND-NV ngày 27/10/2022, Công văn 

3235/UBND-TH ngày 24/11/2022 yêu cầu các đơn vị chấm dứt việc hợp đồng 

lao động trái quy định và kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc 

hợp đồng lao động trái quy định. Hiện nay, các đơn vị đã có thông báo chấm dứt 

hợp đồng lao động trái quy định theo chỉ đạo của UBND huyện. 

1.6. Bổ sung báo cáo đánh giá việc thu hút đầu tư trên địa bàn huyện:  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Ủy ban nhân dân huyện 

đã nêu cụ thể tại mục “Thu hút đầu tư phát triển” trong báo cáo trình kỳ họp 

HĐND huyện. 

1.7. Chỉ tiêu diện tích gieo trồng ứng dụng công nghệ cao được công nhận 

là 7,36% là của năm 2020, tuy nhiên chỉ tiêu năm 2023 là 7,36% là không phù 

hợp. Đề nghị nâng tỷ lệ lên 9% (tập trung diện tích ứng dụng của người dân 

trên địa bàn).  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Diện tích gieo trồng 

ứng dụng công nghệ cao được công nhận là 7,36%. Từ năm 2021 đến nay chưa 

có đơn vị, doanh nghiệp nào được cấp có thẩm quyền công nhận vùng nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao nên dự kiến đến năm 2023 diện tích gieo trồng 

ứng dụng công nghệ cao được công nhận không tăng so với năm 2022. 

1.8. Về củng cố các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đề nghị bỏ xã Đăk 

Hring (Vì trong năm 2022, qua rà soát các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới 

trên địa bàn xã không có tiêu chí nào rớt). 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Năm 2022, xã Đăk 

Hring bị rớt tiêu chí số 1. Quy hoạch do Quy hoạch chung nông thôn mới của xã 

giai đoạn 2010 - 2020 đã hết thời hạn.  

1.9. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, Kết luận 1663-KL/TU 

kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại một số địa phương, đơn vị chưa nghiêm 

túc đề nghị nêu rõ địa phương, đơn vị nào? 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Xã Đăk La cán bộ, công 

chức xã chấp hành không nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc công sở và Kết 

luận 1663 của Tỉnh ủy (Qua phản ánh giám sát của Thường trực HĐND huyện hơn 

7h30 phút ngày 21/9/2022 hầu hết cán bộ, công chức chưa đến cơ quan làm việc). 

1.10. Đề nghị huyện hỗ trợ phân bổ kinh phí cho các xã nông thôn mới và 

thị trấn triển khai làm đường giao thông theo Nghị quyết 64 của HĐND huyện. 

Sớm triển khai kế hoạch bố trí kinh phí đầu tư xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt 

chuẩn đô thị văn minh. 



4 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: UBND huyện đã dự 

kiến danh mục đầu tư trình kỳ họp HĐND huyện đợt này xem xét thông qua; 

trong đó có nội dung: Hỗ trợ thực hiện theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2021 của HĐND huyện; danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

thị trấn Đăk Hà như: đường Hoàng Thị Loan, đường Tô Hiến Thành, đường từ 

TL 671 (thôn 1 Hà Mòn) đến Lê Hồng Phong (TDP8) (Trung tâm dạy nghề)… 

1.11. Bổ sung đánh giá kết quả thực hiện đối với việc tham gia Bảo hiểm xã 

hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Tính đến ngày 

30/11/2022, có 74.713 người tham gia BHXH, BHYT, đạt 96,2% kế hoạch giao. 

Trong đó: 

- Số người tham gia BHXH là 6.760 người. Trong đó số người tham gia 

BHXH tự nguyện là 2.334 người, chiếm tỷ lệ 34,5% so với tổng số người tham 

gia BHXH. Đạt tỷ lệ 5,33% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 257 

người (12,3%) so với năm 2021, đạt 78,06% dự toán tỉnh giao năm 2022. 

- Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng từ tháng 01/9/2022 đến 

30/11/2022 là 119 người, đạt 14,55% kế hoạch UBND huyện giao theo Quyết 

định 1101/QĐ-UBND về giao chỉ BHXH tự nguyện, BHYT 4 tháng cuối năm 

2022 trên địa bàn huyện. 

- Số người tham gia BHYT là 72.379 người, đạt 96,93% dự toán tỉnh giao 

năm 2022. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,21% dân số. Trong đó, số người tham 

gia BHYT hộ gia đình là 11.862 người, chiếm 16,4% so với tổng số người  tham  

gia  BHYT,  tăng  982 người (9,03%) so với năm 2021.  

2. Báo cáo số 956/BC-UBND, ngày 04/11/2022 về việc báo cáo kết quả 

thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà 

2.1. Đề nghị giải trình, làm rõ nguyên nhân vì sao tiến độ giải ngân các dự 

án năm 2022 đạt thấp (Dự kiến đến 31/01/2023, sẽ hoàn thành các nội dung, 

mục tiêu, chỉ tiêu, giải ngân đạt khoảng 86% kế hoạch vốn được giao), các giải 

pháp trong thời gian tới. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Việc triển khai thực 

hiện chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khác nhau như: Việc ban hành văn bản 

triển khai, phê duyệt danh mục và giao vốn, thiết kế mẫu, hướng dẫn triển khai 

thực hiện Chương trình năm 2022 từ Trung ương đến tỉnh thực hiện chậm, làm 

ảnh hưởng nhất định đến tiến độ triển khai và giải ngân nguồn vốn của Chương 

trình trong năm 2022. Mặt khác, đối với những tiểu dự án, dự án thuộc Chương 

trình khi triển khai thực hiện gặp một số khó khăn nhất định như:  

* Thực hiện Dự án 2: Về quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở 

những nơi cần thiết. 

- Đối với Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung tại thôn Kon Pao 

Kơ La, xã Đăk Pxi. Hiện nay, Dự án chưa có trong quy hoạch tổng thể xây dựng 

xã Đăk Pxi, quy hoạch chi tiết xây dựng. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 

của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban dân tộc là chưa 

phù hợp với quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 
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- Dự kiến việc lập Đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Đăk Pxi và lập Đồ 

án Quy hoạch chi tiết điểm dân cư tại dự án mất khoảng 10 tháng. Do đó, việc 

giải ngân nguồn vốn được giao năm 2022 là không thực hiện được. 

* Thực hiện Dự án 3: Đến nay chưa có quy định mức chi, mức thu hồi đối 

với các nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ sinh kế trực tiếp cho người dân. 

* Thực hiện tiểu Dự án 2, Dự án 5: Tại Quyết định số 380/QĐ-UBND, 

ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao nguồn kinh phí cho huyện Đăk 

Hà là: 143 triệu đồng thực hiện nội dung nhiệm vụ thuộc Tiểu Dự án 2, Dự án 5 

(Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học và sau đại học đáp ứng nhu 

cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN). Tuy nhiên, căn cứ quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy Ban dân tộc thì chưa 

được tỉnh phân cấp cho cấp huyện. Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2, Điều 

47, Thông tư 02/2022/TT-UBDT, đối tượng đào tạo đại học là “Sinh viên học 

tại các cơ sở giáo dục đại học được tiếp nhận sau khi hoàn thành chương trình 

dự bị đại học...”, qua rà soát trong năm 2022 trên địa bàn huyện không có đối 

tượng đáp ứng quy định nêu trên. Do vậy, huyện Đăk Hà không có cơ sở để xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Tiểu dự án 2 - Dự án 5 (đào tạo 

đại học). UBND huyện đã kịp thời có văn bản báo cáo khó khăn vướng mắc gửi 

Ban Dân tộc và các sở ngành của tỉnh (Tại Báo cáo số 909/BC-UBND ngày 

14/11/2022 và Công văn số 3118/UBND-TH, ngày 11/11/2022). 

 * Thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 5: Nội dung giao chỉ tiêu về triển khai 

phát triển giáo dục nghề nghiệp trùng lắp giữa 02 Chương trình (Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi), với số vốn được giao lớn, trong khi 

đó đối tượng tham gia học nghề chủ yếu là nghề nông nghiệp, dẫn đến nguồn 

lực dạy học nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

của huyện không thể đáp ứng đủ cho công tác đào tạo; mặt khác, do đặc thù của 

huyện Đăk Hà đang vào mùa vụ thu hoạch cà phê, lao động tập trung vào mùa 

vụ thường niên, nên lao động không tham gia đăng ký học nghề, dẫn đến khó 

khăn trong công tác vận động, tuyển sinh và đào tạo tại các cơ sở giáo dục. 

 Văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung Chương trình MTQG giai 

đoạn 2021 - 2025 chậm ban hành, chưa đồng bộ; nội dung dự án phát triển giáo 

dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào 

DTTS và miền núi áp dụng quy định theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg (theo 

Thông tư số 15/2022/TT-BTC). Hiện nay, UBND tỉnh chưa ban hành định mức 

mới quy định mức đào tạo nghề năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025, làm ảnh 

hưởng đến công tác đào tạo nghề cho người lao động năm 2022 triển khai chậm 

và kết quả không cao. 

 * Thực hiện Tiểu dự án 2 - dự án 10: Đến nay Bộ Thông tin - Truyền 

thông vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết để triển khai thực hiện dự án gây khó khăn 

cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân 

sách trung ương đã được phân bổ năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch đề ra. 

2.2. Tại trang 13. Mục II, 1: Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người 

dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tăng trên 2 lần so với năm 2021. Đề nghị 

UBND huyện bổ sung thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là bao nhiêu, 
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tăng lên là bao nhiêu? Đề nghị giải trình chỉ tiêu mức thu nhập bình quân của 

người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tăng trên 2 lần so với năm 2021 là 

năm nào? Tính khả thi thực hiện? Về chỉ tiêu “phấn đấu mức thu nhập bình quân 

của người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện tăng trên 2 lần so với năm 2021”.  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: 

- Ủy ban nhân dân huyện xin đính chính lại “tăng trên 2 lần so với năm 

2020”. 

- Trên cơ sở các nguồn lực của Trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển 

kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 và chỉ 

tiêu cụ thể tại Kế hoạch số 2174/KH-UBND ngày 8 tháng 5 năm 2022 Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà cũng 

đã xác định nhiệm vụ, xây dựng chỉ tiêu: “Phấn đấu đến năm 2025 mức thu 

nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020”1. 

2.3. Đề nghị UBND huyện báo cáo bổ sung tiến độ triển khai, kết quả thực 

hiện các dự án trên địa bàn hiện nay như thế nào.  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Ủy ban nhân dân huyện 

đã có trả lời ở phần trên (Mục 2.1). 

 3. Báo cáo số 992/BC-UBND, ngày 11/11/2022 về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 
* Báo cáo thể hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đầy đủ chưa? 

(Cấp huyện, xã, công tác quản lý sau khi sát nhập, …) Đề nghị làm rõ? xác định lại 

tồn tại hạn chế và nguyên nhân. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: 

- Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và trên cơ sở tổng hợp báo cáo 

của các đơn vị, địa phương; Ủy ban nhân dân huyện đã tổng hợp báo cáo cơ bản đầy 

đủ các nội dung và kết quả thực hành tiết kiệm theo Luật và báo cáo của các đơn vị, 

địa phương. 

 - Về tồn tại, hạn chế: Công tác triển khai, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí tại một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; Một số đơn 

vị chưa thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm trong đơn vị, dẫn đến lãng phí hoặc sử 

dụng không hiệu quả.Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện đã được 

kiểm soát, tuy nhiên tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra. Hành vi vi 

phạm Luật đất đai về lấn chiếm đất thuộc quy hoạch cho nông nghiệp, lâm nghiệp đã 

xảy ra trong thời gian dài đến nay chưa được xử lý dứt điểm. 

 - Nguyên nhân: Việc tổ chức tuyên truyền, cập nhật các văn bản, quy định của 

nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại một số đơn vị chưa kịp thời, chưa 

sát thực tế. Người đứng đầu đơn vị chưa quan tâm đúng mức, chưa giao trách nhiệm 

cụ thể cho công chức phụ trách triển khai, thực hiện quy định của Luật thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí tại đơn vị. Công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét, ngăn chặn phát 

hiện vi phạm của lực lượng cơ sở hiệu quả chưa cao. Diện tích đất quy hoạch lâm 

nghiệp và đất sản xuất nông nghiệp, nằm xen kẽ nhau nên việc người dân lấn chiếm, 

                                              
1 Theo Kế hoạch số 204/KH-UBND, ngày 10 tháng 8 năm 2022 về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 
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sản xuất nương rẫy qua thời gian dài khó phát hiện. Công tác nắm bắt thông tin cơ sở 

của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có lúc chưa kịp thời. 

4. Báo cáo số 994/BC-UBND, ngày 14/11/2022 về tình hình quản lý, sử 

dụng tài sản công trên địa bàn huyện năm 2022 

4.1. Đề nghị xác định lại tồn tại hạn chế và nguyên nhân. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: 

- Tồn tại, hạn chế: Việc xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 

ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa cụ thể, chi tiết; xây dựng phương án sắp 

xếp lại, xử lý nhà đất còn chậm, chưa kịp thời; hạch toán quản lý tài sản còn 

thiếu số liệu nguyên giá; hồ sơ biến động tài sản và công khai tài sản công 

còn sai sót; việc cập nhập thông tin số liệu và thực hiện báo cáo trên phần 

mềm quản lý tài sản công chưa đảm bảo theo quy định. Một số đơn vị được 

giao làm chủ đầu tư không đồng thời đơn vị quản lý sử dụng khi các dự án 

công trình hoàn thành chưa thực hiện bàn giao hoặc bàn giao chưa đảm bảo 

quy định dẫn đến công tác theo dõi, quản lý số liệu về nguyên giá, diện tích 

xây dựng gặp nhiều khó khăn… 

- Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế: Công tác phổ biến, quán triệt các 

quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại một số cơ quan, đơn vị 

chưa được chú trọng thực hiện. Do các yếu tố lịch sử  các đơn vị quản lý chưa 

chủ động thực hiện đánh giá lại tài sản xác định nguyên giá đưa vào quản lý. 

Tài sản Nhà nước là quyền sử dụng đất ở một số đơn vị, địa phương gặp 

nhiều khó khăn trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục  để xác định quyền sử 

dụng đất, giá trị quyền sử dụng đất. Một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư 

chưa chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp, lĩnh 

vực được phân công trong công tác bàn giao tài sản khi hoàn thành đưa vào 

sử dụng để quản lý theo quy định. 

4.2. Đề nghị cần làm rõ một số tồn tại, hạn chế sau khi có kết luận, kiến 

nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng 

tài sản công? Việc xử lý đến nay như thế nào?. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Sau khi có kết luận, 

kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện đã có văn bản2 tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công và 

xây dựng Kế hoạch3 khắc phục các tồn tại, hạn chế về công tác chỉ đạo, triển 

khai và tổ chức thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn 

huyện năm 2020 và 6 tháng đầu năm 20214. Hiện nay các số liệu liên quan đến 

tài sản công của các đơn vị được thể hiện trên báo cáo quyết toán ngân sách 

hàng năm; phần mềm QLTS không khớp, chưa cập nhật đúng danh mục, nội 

dung (tên gọi, số hiệu) đã được UBND tỉnh phê duyệt. Vì vậy, cần phải có lộ trình 

để khắc phục. Bên cạnh đó, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

liên quan tiến hành rà soát các tồn tại của đơn vị mình chấn chỉnh, sửa chữa, 

hạn chế các sai sót trong thời gian đến. 

                                              
2 Công văn số 2982/UBND-TCKH  
3 Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện 
4 Báo cáo số 116/BC-ĐGS ngày 25/10/2021; 
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5. Báo cáo số 1003/BC-UBND, ngày 16/11/2022 về báo cáo kết quả trả 

lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4; việc 

giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện 

khóa VI 

5.1. Qua theo dõi, trên địa bàn xã Đăk Long có 01 nội dung về lĩnh vực 

giao thông (Cầu tràn qua suối Đăk Ia, thôn Kon Teo Đăk Lấp) chưa triển khai 

thực hiện. Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp 

tục triển khai có hiệu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Ủy ban nhân dân huyện 

đã giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng thực hiện sửa chữa khắc phục, dự kiến hoàn 

thành trong tháng 12/2022. 

5.2. Về báo cáo trả lời ý kiến cử tri còn nhiều nội dung trả lời chưa đảm 

bảo, (cử tri Y Thu thôn 8 Đăk La; cử tri Phạm Công Lực, thôn 8 Đăk Ui và cử 

tri A Yuh, thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà; cử tri Phạm Văn Chúc TDP 3 thị trấn 

Đăk Hà). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng trả lời cử tri 

đảm bảo theo câu hỏi, giải quyết dứt điểm ý kiến cử tri và rõ ràng để tạo được 

sự tín nhiệm của cử tri; đề nghị đối với các ý kiến liên quan đến các công trình 

đầu tư như (kênh, mương, đường, cầu, cống…) khi có ý kiến phải xem xét ưu 

tiên để khắc phục sớm tránh gây thiệt hại về ngân sách nhà nước (như cầu treo 

thôn 7, suối Đăk La đã có ý kiến từ năm 2017 để kéo dài không khắc phục kịp 

thời gây thiệt hại lớn). 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Ủy ban nhân dân huyện 

tiếp thu ý kiến của Tổ đại biểu HĐND huyện. Tuy nhiên đối với việc đầu tư, 

khắc phục một số công trình đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, có nội dung vượt 

khả năng cân đối ngân sách của huyện để khắc phục. Do vậy cũng đề nghị đại 

biểu HĐND huyện, cử tri và Nhân dân quan tâm chia sẻ. Đối với công trình cầu 

treo thôn 7, suối Đăk La, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo gia cố, khắc phục 

các điểm bị sạt lở hai bên bờ suối Đăk La, chỉnh trị dòng chảy tại khu vực cầu 

treo thôn 7. Xuất kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách huyện để khắc phục sạt 

lở cống thoát nước làng Kon Trang Kép thôn 7. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh 

hỗ trợ kinh phí 4.000 triệu đồng để khắc phục điểm sạt lở tại cầu treo thôn 7 

(Qua khảo sát, nhu cầu kinh phí để khắc phục sạt lở đất, bảo vệ cầu treo và hạn 

chế sạt lở ruộng của dân khoảng 5.500 triệu đồng. Trong khi nguồn dự phòng 

của huyện đến thời điểm hiện tại có thể bố trí được 1.500 triệu đồng. Như vây, 

nhu cầu kinh phí còn thiếu khoảng: 4.000 triệu đồng). 

5.3. Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Phạm Văn Chúc chưa cụ 

thể, chưa trả lời đúng nội dung mà cử tri quan tâm: Đề nghị UBND huyện chỉ 

đạo Thanh tra huyện tiến hành thanh tra làm rõ việc thu, chi khoản phí này từ 

năm 2016 đến nay và trả lời cho Nhân dân được rõ (đã thu được bao nhiêu, có 

nộp vào ngân sách nhà nước không, cấp nào cho phép Trung tâm Môi trường và 

Dịch vụ đô thị thu phí); đồng thời cho biết các trường hợp có người thân chết đã 

nộp tiền từ đầu năm 2022 đến nay thì có được trả lại tiền không? 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Nội dung này Ủy ban 

nhân dân huyện đã có Báo cáo số 746/BC-UBND ngày 19/8/2022 báo cáo Thường 

trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện cụ thể: 
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- Về thu phí: Ngày 29/3/2018, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị đã 

có Thông báo niêm yết công khai về mức tạm thu mỗi phần mộ là 01 triệu đồng 

để bù cho chi phí dich vụ tại quản lý Nghĩa trang. 

- Về tình hình quản lý sử dụng số tiền đã thu của Trung tâm Môi trường và 

Dịch dịch vụ đô thị (từ năm 2018 đến tháng 5/2022): Tổng số tiền đã thu là 

401.000.000 đồng (Năm 2018: 79.000.000 đồng. Năm 2019: 94.000.000 đồng, 

Năm 2020: 83.000.000 đồng, Năm 2021: 119.000.000 đồng, Năm 2022: 

26.000.000 đồng). Tổng số tiền đã chi là 361.142.120 đồng. Trong đó: 

+ Chi tiền nhang, đèn, tượng, lư hương tại nghĩa trang: 28.900.000 đồng. 

+ Chi thanh toán tiền công bảo vệ (quét dọn vệ sinh, phát dọn cỏ, nạo vét 

mương thoát nước…): 96.052.120 đồng. 

+ Chi tiền san gạt đường, mặt bằng  : 58.200.000 đồng. 

+ Chi tiền mua cây trồng tại nghĩa trang : 6.210.000 đồng. 

+ Chi tiền mua đá rải đường đi   : 6.600.000 đồng. 

+ Chi tiền lắp đặt điện tại nghĩa trang  : 65.180.000 đồng. 

+ Chi tiền nộp tiền làm đường vào nghĩa trang: 100.000.000 đồng. 

- Số tiền còn tồn là: 39.857.880 đồng. 

Việc thu và chi khoản phí trên đều phục vụ công tác quản lý, chăm sóc, 

hoạt động chung tại nghĩa trang. Hiện tại, Ủy ban nhân dân huyện đang trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt Phương án giá dịch vụ 

nghĩa trang tại Nghĩa trang, dự kiến giá dịch vụ đề xuất là 1.500.000 đồng/phần 

mộ. Do vậy, sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng phê duyệt, Ủy 

ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch dịch vụ đô thị 

thực hiện thu lệ phí theo đúng quy định. 

5.4. Việc trả lời của UBND đối với cử tri Trần Thị Lánh, TDP7, thị trấn 

Đăk Hà là chưa rõ ràng: Đề nghị UBND huyện báo cáo rõ lý do Ban Thường vụ 

Huyện ủy chưa thống nhất đầu tư tuyến đường này (không trích dẫn công văn 

như báo cáo đã nêu). 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Nội dung Thông báo số 

367-TB/HU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ nêu “1. Chưa 

thống nhất chủ trương đầu tư công trình: Đường Trương Quang Trọng; Hạng 

mục: Làm mới, nâng cấp nền, mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước và an 

toàn giao thông (Giai đoạn 1: Từ đường Hoàng Thị Loan đến hẻm số 184 đường 

Hùng Vương, tại Km0+ 615) theo đề nghị tại Tờ trình số 43/TTr-UBND, ngày 

05/01/2022 của UBND huyện. 2. Giao UBND huyện rà soát để đề xuất Ban 

Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương đầu tư công trình khác bảo đảm có hiệu 

quả, phù hợp với các quy định của pháp luật và định hướng phát triển kinh tế-xã 

hội của huyện”. 

6. Báo cáo số 976/BC-UBND ngày 09/11/2022 về công tác phòng, chống 

tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023   

* Việc đánh giá về hạn chế là chưa phù hợp, đầy đủ; cần đánh giá vai trò 

của người đứng đầu, cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tham 

nhũng. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Trong thời gian qua, 

Chủ tịch UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các 
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xã, thị trấn đã luôn nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt, đi đầu, trực 

tiếp thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; tăng cường chỉ 

đạo công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và nhân 

dân trên địa bàn huyện để nâng cao ý thức và hành động trong triển khai công 

tác phòng, chống tham nhũng; chủ động thực hiện đồng bộ, kịp thời các biện 

pháp đấu tranh phòng, ngừa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định 

của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật PCTN. Theo đó, hệ thống bộ máy nhà nước của huyện từng bước 

được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, công tác cải cách hành chính 

được tăng cường đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội của huyện, các thủ tục hành chính từng bước hạn chế và rút ngắn 

thời gian giao dịch, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, trách nhiệm giải 

trình, công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất về các lĩnh vực 

nhạy cảm, các nội dung được dư luận quan tâm ngày càng được đẩy mạnh 

nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với hành vi tham nhũng, tiêu 

cực (nếu có) theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, trực 

tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách 

theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Chỉ thị số 35/CT-TW, ngày 

26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và Quy định số 11-QĐi/TW, 

ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy 

trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến 

nghị của dân. Coi đây là kênh thông tin quan trọng giúp người đứng đầu chính 

quyền các cấp kịp thời nắm bắt các thông tin liên quan đến hành vi tiêu cực, 

tham nhũng để xem xét, xử lý theo quy định. Nhờ đó, công tác phòng, chống 

tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực 

trên nhiều phương diện, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cả xã hội và người dân vào công tác đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

C. Ý KIẾN KHÁC 

1. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Hring đề nghị:  

1.1. Theo Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND quy định “Đối với thôn có từ 350 

hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền...”. Để có cơ sở xây dựng dự toán kinh phí và 

thực hiện việc chi trả theo đúng quy định, đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng, 

ban chuyên môn tham mưu UBND huyện có văn bản hướng dẫn cụ thể (thẩm 

quyền xác nhận) về việc xác nhận số hộ gia đình ở các thôn trên địa bàn các xã.  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: 

Ngày 24/11/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã có Công văn số 3226/UBND-

TH về việc phúc đáp Tờ  trình  số 194/TTr-UBND, ngày 17/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân xã Đăk Hring cụ thể: Tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 36/2020/NQ-

HĐND quy định: “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có 
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không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và 

chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng 

tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận, mức phụ cấp là 1,0 mức lương cơ 

sở/mỗi chức danh. Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã 

trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền; thôn thuộc xã biên giới, mức phụ cấp là 1,66 mức lương cơ sở/mỗi chức 

danh”. Do đó, đề nghị UBND xã Đăk Hring căn cứ Nghị quyết số 36/2020/NQ-

HĐND và số liệu thống kê thực trạng dân số trên địa bàn xã để xây dựng dự 

toán kinh phí và thực hiện chi trả phụ cấp hàng tháng cho các chức danh hoạt 

động không chuyên trách ở thôn theo đúng quy định tại Nghị quyết 

36/2020/NQ-HĐND. 

1.2. Theo kết luận thanh tra của cơ quan chức năng về quản lý đất đai trên 

địa bàn huyện thì trong tổng số 86 trường hợp cấp sai quy định. Trong đó, tại 

khu 3.7 xã Đăk Hring có trên 24/31 trường hợp. Hiện nay, cơ quan chức năng 

có thẩm quyền đã xử lý như thế nào? 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Liên quan đến nội dung 

trên hiện cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

phê chuẩn cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân huyện để đưa vụ án ra 

xét xử theo đúng qui định của Pháp luật. 

2. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Ui và xã Đăk Ngọk 

2.1. Xã Đăk Ui có diện tích lúa nước tương đối lớn, tuy nhiên diện tích 

người dân sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn thấp đặc biệt 

là việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất dẫn đến năng xuất còn thấp. Đề 

nghị huyện có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho xã xây dựng cánh đồng mẫu lớn và 

việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để xây dựng thương 

hiệu gạo thơm Đăk Hà và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.  

UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: Việc tích tụ ruộng đất để xây dựng 

cánh đồng lớn đạt các tiêu chí theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 

25/10/2013 của Thủ tướng chính phủ đã bãi bỏ thay vào đó là Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích 

phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Cho 

nên việc dồn điền, tích tụ đất đai để phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất 

đương nhiên sẽ được hình thành khi triển khai thực hiện trong các chuỗi liên kết 

giữa các doanh nghiệp, HTX với các hộ sản xuất. 

2.2. Đề nghị UBND huyện xem xét, bổ sung hạng mục xây dựng cầu qua 

suối nối giữa thôn Đăk Bình và thôn Đăk Kđem xã Đăk Ngọk; hạng mục xây 

mới Hội trường thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Đây là các công trình phục vụ trực 

tiếp cho sản xuất, phát triển kinh tế và sinh hoạt cộng đồng của nhân dân trên 

địa bàn các thôn, đã được cử tri ý kiến nhiều lần tại các buổi tiếp xúc cử tri tỉnh, 

huyện trên địa bàn xã.  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ nhu sau: 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối 

hợp với địa phương kiểm tra, đề xuất. Đối với nội dung xây mới Hội trường 

thôn Đăk Tin, xã Đăk Ngọk, Ủy ban nhân dân huyện đã có báo cáo trả lời ý 
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kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VI5. Trong đó, đề 

nghị Ủy ban nhân dân xã tổ chức họp dân, đánh giá hiện trạng Hội trường trên 

để có hướng đề xuất và đăng ký danh mục đầu tư công trình thuộc các Chương 

trình MTQG năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 theo cơ chế đặc thù gửi UBND 

huyện (qua đơn vị chủ trì từng Chương trình) để tổng hợp, tham mưu triển khai 

trong thời gian tới theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, UBND xã không thực 

hiện theo hướng giải quyết của UBND huyện. Cụ thể: Trong năm 2022, UBND 

xã không tiến hành rà soát, đăng ký điều chỉnh danh mục đầu tư và không đăng 

ký danh mục đầu tư trong năm 2023 theo các văn bản chỉ đạo của UBND huyện 

về triển khai thực hiện các CTMTQG trong thời gian qua trên địa bàn huyện. 

2.3. Đề nghị UBND huyện có giải pháp khắc phục tình trạng hụt thu phí, 

lệ phí, thuế môn bài trên địa bàn xã, các năm vừa qua, mức giao thu phí, lệ phí 

của UBND huyện giao cao hơn so với tình hình thực tế trên địa bàn, gây khó 

khăn trong thực hiện dự toán ngân sách năm.  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: UBND huyện đã phối 

hợp với ngành Thuế kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh giảm dự toán thu phí là lệ phí 

trên địa bàn huyện năm 2023 để phụ hợp với tình hình thực tế ở địa phương. 

3. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Ngọk Réo đề nghị 

3.1. Đề nghị UBND huyện cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nâng cấp tuyến 

đường liên xã từ Ngok Wang đến Ngok Réo, trong đó có đoạn từ Thôn Kon Bơ 

Băn đi Kon Jong.  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Đối với công trình đầu 

tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường liên xã Ngọk Wang đi xã Ngọk 

Réo (Thuộc chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng ĐBDTTS&MN năm 

2022) UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tập trung đẩy 

nhanh tiến độ triển khai, chủ động báo cáo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan để được hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện theo quy định. 

3.2. Đề nghị sớm xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị kéo dài của người dân 

đặc biệt liên quan đến giải quyết đất chồng lấn và việc xây dựng nhà tạm của một số 

hộ dân.  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Ủy ban nhân dân huyện 

đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết theo đúng quy 

định của pháp luật. Đối với diện tích đất lâm nghiệp chồng lấn trên lâm phần 

thuộc địa bàn xã Ngọk Réo và các địa phương khác với diện tích hơn 5.400 ha, 

hiện nay UBND huyện đã xây dựng phương án trình UBND tỉnh phê duyệt. Tuy 

nhiên đến nay UBND tỉnh vẫn chưa phê duyệt phương án do vậy chưa có cơ sở 

xem xét giải quyết. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài 

nguyên - Môi trường tham mưu kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt phương án 

sử dụng đất do UBND huyện trình. 

3.3. Tạo điều kiện cho Nhân dân trồng rừng năm 2023 trên đất chồng lấn:  

                                              
5 Tại Báo cáo số 673/BC-UBND ngày 26/7/2022 và Báo cáo số 1003/BC-UBND ngày 16/11/2022 của UBND 

huyện Đăk Hà.  
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Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Việc Nhân dân có nhu 

cầu trồng rừng trên diện tích đất đất lâm nghiệp đã được UBND tỉnh khuyến 

khích và có chủ trương tại Công văn số 09/UBND-NNTN ngày 04/01/2021. Do 

vậy, theo đề nghị của Tổ đại biểu thì việc Nhân dân có nhu cầu trồng rừng sản 

xuất trên đất lâm nghiệp chồng lấn đã được UBND tỉnh thu hồi bàn giao về địa 

phương quản lý là việc làm cần khuyến khích và phù hợp với tỉnh thần chỉ đạo 

của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

4. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Long, Đăk Pxi đề nghị 
4.1. Làm rõ các chỉ tiêu không đạt theo kế hoạch (các khoản thu chi ngân 

sách như: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước trung ương: 76,5 %; Thu từ doanh 

nghiệp Nhà nước địa phương: 50,2 %; Thu phí và lệ phí: 62,1 %; Thuế sử dụng 

đất phi nông nghiệp: 15,7%; Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 56,1%; Thu khác 

ngân sách: 52,2%; Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi nông sản khác: 84,1%).  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Một số khoản thu thực 

hiện đến 31/10/2022 chưa đạt so với dự toán giao, nguyên nhân cụ thể như sau: 

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương và địa phương: Là các khoản thu 

do Cục Thuế quản lý thu và điều tiết cho ngân sách địa phương, trong năm áp dụng 

chính sách giảm 30% số thuế TNDN phải nộp theo NQ 406/NQ-UBTVQH15 ngày 

19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ 

trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. 

- Thu phí và lệ phí: Dự toán giao đầu năm 3.620 triệu đồng, thực hiện đến 

31/10/2022 là: 3.356,2 triệu đồng; trong đó có các khoản thu phát sinh lớn từ các 

cơ quan do trung ương quản lý tại địa bàn (án phí…), tuy nhiên khoản thu này 

điều tiết ngân sách trung ương hưởng 100%, dẫn đến tỷ lệ ngân sách địa phương 

được hưởng đạt thấp. 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Năm 2022 là năm đầu tiên áp dụng giá 

theo chu kỳ ổn định mới, cơ quan thuế cập nhật giá mới vào ứng dụng với số 

lượng quá lớn nên triển khai thu chậm hơn so với các năm trước. 

- Thu khác ngân sách: Công tác tịch thu chống lậu trên địa bàn huyện đã 

được các ngành có chức năng quan tâm kiểm soát chặt chẽ, nguồn gỗ thuộc độ 

tuổi khai thác trên địa bàn không còn dẫn đến không phát sinh các khoản thu 

phạt lĩnh vực hành chính trong lĩnh vực thuế và phạt vi phạm khác. 

4.2. Giải trình, làm rõ việc chuyển nguồn cao: 38,8 tỷ; Chi nộp ngân sách cấp 

trên 1.454,5 triệu đồng; Tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách 6.305,2 triệu 

đồng (Trong đó: Ngân sách huyện 6.105,4 triệu đồng). Thu tiền sử dụng đất 19/20 

tỷ, trong khi bán đấu giá thu 27 tỷ. Lý do, nguyên nhân thu chi như trên. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau:  

* Chi chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022: 38.879,54 triệu đồng, trong 

đó: ngân sách huyện: 36.546,20 triệu đồng, ngân sách xã: 2.333,34 triệu đồng. 

- Ngân sách huyện 36.546,20 triệu đồng bao gồm: 

+ Vốn đầu tư phát triển thực hiện chuyển nguồn từ năm nay sang năm sau 

theo quy định của Luật Đầu tư công: 19.760,56 triệu đồng.  

+ Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính 

theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội: 92,99 triệu đồng. 
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+ Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan 

nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi: 

136,10 triệu đồng. 

+ Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau 30 tháng 9 năm 

thực hiện dự toán: 501 triệu đồng. 

+ Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm nay được phép chuyển sang năm sau 

theo quy định: 16.055,55 triệu đồng. 

* Chi nộp ngân sách cấp trên 1.454,5 triệu đồng, bao gồm. 

- Ngân sách huyện nộp ngân sách tỉnh: 1.304,51 triệu đồng (nộp trả theo Kết 

luận kiểm toán năm 2021). 

- Ngân sách xã nộp ngân sách huyện: 150 triệu đồng (nộp trả theo Kết luận 

kiểm toán năm 2021).  

* Tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách 6.305,2 triệu đồng (Trong đó: 

Ngân sách huyện 6.105,4 triệu đồng): Là các khoản tạm ứng ngân sách huyện chưa 

thu hồi của các đơn vị. 

* Thu tiền sử dụng đất 19/20 tỷ, trong khi bán đấu giá thu được 27 tỷ. 

Ngày 27/10/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1292/QĐ-UBND 

về việc công nhận kết quả trúng đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền 

sử dụng đất đối với các lô (thửa) đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn huyện Đăk 

Hà (đợt 1 gồm 35 thửa đất) với tổng giá trị bán đấu giá thành của 35 thửa (lô) đất 

là: 24.677,93 triệu đồng. Trong đó, yêu cầu thời gian nộp tiền sử dụng đất như sau: 

người sử dụng đất có trách nhiệm nộp 100% tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà 

nước sau 90 ngày kể từ ngày kể từ ngày Chi cục thuế khu vực số 2 Đăk Hà ban 

hành thông báo nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí. 

Vì vậy đến thời điểm tổng hợp báo cáo ngày 31/10/2022 là vẫn đang trong 

thời hạn theo quy định về việc nộp tiền vào ngân sách Nhà của các cá nhân, tổ chức 

trúng đầu giá. 

4.3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp, sớm cấp bìa đỏ đối với các hộ 

lên ở ổn định ở khu di dân (85 hộ) thôn Pa Cheang, xã Đăk Long và thôn Đăk 

Rơ Wang (09 hộ) xã Đăk Pxi.  

UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: UBND huyện đã có báo cáo6 xin  ý  

kiến  của  UBND  tỉnh. Tuy nhiên, đến  thời điểm hiện  nay, UBND tỉnh chưa có 

ý kiến chỉ đạo nên UBND huyện chưa có cơ sở thực hiện. Sau khi có ý kiến chỉ 

đạo về mặt chủ trương của UBND tỉnh, UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn tham mưu, giải quyết theo đúng qui định của Pháp luật. 

4.4. Quan tâm huyện quan tâm, sớm đầu tư xây dựng cầu treo thôn Long 

Đuân, xã Đăk Pxi phục vụ học sinh và nhân dân đi lại trong mùa mưa. 

UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý 

kiến; tuy nhiên, để xây dựng, công trình phải nằm trong danh mục kế hoạch đầu 

tư công. Vậy đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi thực hiện thủ tục đề xuất đưa 

công trình vào kế hoạch đầu tư công để xem xét. 

4.5. Quan tâm bố trí xây dựng trụ sở xã Đăk Pxi vào năm 2023 gắn với 

nông thôn mới; hỗ trợ kinh phí để đóng bàn ghế phòng họp của xã.  

                                              
6 Báo cáo số 946/BC-UBND ngày 01/11/2022 của UBND huyện Đăk Hà 
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UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: Theo Báo cáo số 985/BC-UBND 

ngày 11/11/2022 của UBND huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-

HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế 

hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông 

thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2020, định hướng đến năm 2025 

thì đến nay, địa bàn xã Đăk Pxi đã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới về Hạ tầng kinh 

tế xã hội. Do đó, trong năm 2023, huyện dự kiến sẽ tập trung nguồn lực để đầu 

tư cơ sở hạ tầng giáo dục (từ nguồn vốn phân cấp), quy hoạch (từ nguồn sự 

nghiệp ngân sách tỉnh đối ứng các CTMTQG), nhà ở dân cư (nguồn vốn 

CTMTQG) và các nội dung khác cấp thiết hơn. Mặt khác, Công trình xây mới 

trụ sở xã Đăk Pxi đã được HĐND huyện phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025; công trình sẽ được đầu tư khi được cấp thẩm 

quyền phê duyệt đầu tư và theo khả năng cân đối kế hoạch vốn hằng năm trên 

địa bàn huyện. 

4.6. Kiến nghị, đề xuất cấp trên xem xét, quan tâm bố trí nguồn kinh phí 

đầu tư xây dựng cầu bê tông qua sông Pxy nối tỉnh lộ 677 với Đường tránh lũ 

(Thôn Pa Cheng, xã Đăk Long). Hiện tại, cầu treo nhỏ, khó khăn trong việc giao 

thương hàng hóa và phát triển kinh tế ở hai khu vực hai bên bờ sông. 

UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: Phương án đề xuất đầu tư xây dựng 

cầu bê tông vượt sông Đăk Pxi dự kiến kinh phí khoảng 23 tỷ đồng (dụ kiến quy 

mô nhỏ nhất: tải trọng trục 10 tấn, chiều dài 120 m, rộng 7m, dầm bê tông dự ứng 

lực 42m; suất đầu tư khoảng 27 triệu/m2). Với điều kiện hiện nay, ngân sách huyện 

không thể bố trí để xây dựng. Mặt khác để xây dựng, công trình phải nằm trong 

danh mục kế hoạch đầu tư công và phải nằm trong quy hoạch được duyệt. Vậy đề 

nghị Ủy ban nhân dân xã thực hiện thủ tục đề xuất đưa công trình vào kế hoạch đầu 

tư công để xem xét. 

4.7. Quan tâm rà soát, quy hoạch, bố trí đầu tư xây dựng vị trí mới để đảm 

bảo cho việc học tập của học sinh tại điểm trường thôn Kon Teo Đăk Lấp (Hiện 

điểm trường này có hơn 300 học sinh mẫu giáo và cấp 1, đường dân sinh đi sản 

xuất đi ngang trước phòng học gây mất tập trung trong giờ học, nguy hiểm 

trong lúc giải lao. Thiếu quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh và 

giáo viên).  

UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: Trong thời gian đến, UBND huyện 

sẽ chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào huyện phối hợp với UBND xã Đăk Long tiến 

hành kiểm tra, rà soát lại các trường, điểm trường trên địa bàn xã để đề xuất, 

tham mưu cấp thẩm quyền xây dựng, sửa chữa đảm bảo quy mô trường lớp theo 

tình hình thực tế tại địa phương và Thông tư số13/2020/TT-BGDĐT, ngày 

26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Mar đề nghị: 
5.1. Bố trí kinh phí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ 

đối tượng 4 của các xã năm 2023. 

UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: Đề nghị UBND xã chủ động cân 

đối trong định mức chi thường xuyên được phân bổ để thực hiện nhiệm vụ này. 

5.2. Bố trí kinh phí thực hiện chi trả chế độ cho người làm nhiệm vụ tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo năm 2022 và các năm tiếp theo 
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Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐNĐ và Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh Kon Tum (Mức chi khoảng 24 triệu/năm cho một xã). 

UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: Căn cứ Điều 2 Nghị quyết 

16/2017/NQ-HĐNĐ ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum7, đề 

nghị UBND xã cân đối ngân sách cấp xã để bố trí dự toán chi trả chế độ theo 

quy định. 

5.3. Bố trí kinh phí chi trả cho các tổ hòa giải trên địa bàn xã là 8,4 

triệu/năm theo Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 32/2014/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh Kon Tum. 

UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: UBND huyện tiếp thu, cân đối hỗ 

trợ kinh phí chi thù lao cho hòa giải viên và hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải 

trong dự toán năm 2023 theo khả năng ngân sách. 

5.4. Khẩn trương bố trí khắc phục loa truyền thanh không dây tại các xã. 

UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: Hiện Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao - Du lịch và Truyền thông đang triển khai thực hiện theo quy định. 

5.5. Bố trí kinh phí để sữa chữa Trụ sở làm viện của Đảng ủy - HĐND - 

UBND - UBMTTQVN xã và xây mới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận 

một cửa) để đảm bảo tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc của các 

chức danh thuộc cấp xã theo Nghị định số 152/2017/NĐ-CP, ngày 27/12/2017 

của Chính phủ. 

UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ 

sở xã Đăk Mar đã được HĐND huyện phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025; công trình sẽ được đầu tư khi được cấp thẩm 

quyền phê duyệt đầu tư và theo khả năng cân đối kế hoạch vốn hằng năm trên 

địa bàn huyện. 

5.6. Sớm bố trí nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 

14 đi vào thôn Kon Gung, cụm công nghiệp. 

UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: Danh mục công trình đã được 

UBND huyện đăng ký đầu tư năm 2023 trình kỳ họp HĐND huyện lần này để 

xem xét, thông qua. 

5.7. Bố trí kinh phí để làm cấu từ thôn 4 qua TDP 4b thị trấn Đăk Hà vì 

cầu này do nhân dân tự làm nên vào mùa mưa đi lại khó khăn. 

UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: Về nội dung này, đề nghị Ủy ban 

nhân dân xã tổ chức họp dân, đánh giá hiện trạng để có hướng đề xuất và đăng 

ký danh mục đầu tư công trình thuộc các Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới các năm tiếp theo gửi UBND huyện (qua đơn vị chủ trì từng Chương 

trình) để tổng hợp, tham mưu triển khai trong thời gian tới theo quy định. 

5.8. Sớm bố trí kinh phí xây mới nhà rông thôn Kon Gung vì nhà rông thôn 

Kon Gung đã xuống cấp, hư hỏng nặng dẫn đến nhân dân không tổ chức sinh 

hoạt được ảnh hưởng đến duy trì các lễ hội, hội họp của thôn. 

                                              
7 “Quy định kinh phí thực hiện chi trả chế độ cho người làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu 

nại tố cáo “Thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp nào do ngân sách cấp 

đó bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của đơn vị, nguồn thu của đơn vị sự nghiệp 

công lập, nguồn kinh phí khác (nếu có)”. 

https://vbpl.vn/kontum/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=32/2014/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/kontum/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=32/2014/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: Danh mục công trình: Xây mới 

nhà rông thôn Kon Gung đã được UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh phê 

duyệt đầu tư từ nguồn vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023, sau 

khi được HĐND tỉnh, HĐND huyện thông qua và giao kế hoạch vốn năm 2023, 

UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu bố trí kế hoạch vốn để 

triển khai thực hiện trong năm 2023. 

UBND huyện báo cáo trình HĐND huyện khóa VI, kỳ họp thứ 5 xem xét./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (Trình Kỳ họp thứ 5); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lãnh đạo, CV VP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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