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BÁO CÁO THẨM TRA 

Về việc ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch 

xây dựng  thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 

2015; 

Thực hiện Thông báo số 42 /TB-HĐND, ngày 21 /10 /2022 của Thường trực HĐND 

huyện về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Đăk Hà, khóa VI, nhiệm 

kỳ 2021 – 2026; Công văn 90/TTHĐND –TH ngày 25/10/2022 về việc tham mưu các nội 

dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức cuộc họp thẩm tra Tờ trình và dự thảo 

Nghị quyết về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch xây dựng thị trấn 

Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024. Qua xem xét nội dung Tờ trình 

255/TTr-UBND, ngày 11/11/2022, dự thảo Nghị quyết và hồ sơ liên quan của UBND 

huyện và ý kiến tham gia thảo luận tại cuộc họp, Ban KT-XH HĐND huyện báo kết quả 

thẩm tra như sau: 

I. Cơ sở lý luận:  

Căn cứ Điều 26, Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

về quy định nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện thì việc UBND huyện 

trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch xây dựng thị trấn Đăk Hà 

đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024 là đúng quy định và thẩm quyền. 

II.  Nội dung của dự thảo Nghị quyết: 

Thông qua Kế hoạch xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 

2024 với mục tiêu: Đến năm 2024, thị trấn Đăk Hà duy trì và đạt các tiêu chí của Đô thị 

văn minh, tạo tiền đề phấn đấu đến năm 2025 hội đủ các điều kiện của Đô thị loại IV 

theo quy định.  

 Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được trong Bộ tiêu chí 

quy định “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” đồng thời tập trung thực hiện đạt các tiêu 

chí sau:  

- Về quy hoạch đô thị: Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình công 

cộng trên địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng; không có trường hợp lấn chiếm, sử dụng 

trái phép đất công và công trình công cộng; không có nhà tạm, nhà dột nát.  

- Về giao thông đô thị: Các tuyến đường trên địa bàn thị trấn được rải nhựa hoặc 

bê tông hóa theo quy hoạch; các tuyến phố chính đều có vỉa hè, điện thắp sáng, cây xanh, 

cây bóng mát. Hệ thống điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển chỉ dẫn được lắp đặt 

bảo đảm theo quy định. Hành lang an toàn giao thông bảo đảm mỹ quan đô thị; không có 

hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh, buôn bán, vi phạm trật tự an toàn 
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giao thông. Tỷ lệ đường phố chính có điện thắp sáng đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ đường khu 

nhà ở, ngõ phố có điện thắp sáng đạt từ 70% trở lên.  

- Về môi trường và an toàn thực phẩm đô thị: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, hộ dân trên địa bàn cam kết thực hiện tốt các tiêu 

chuẩn về vệ sinh môi trường theo quy định; chất thải, nước thải, rác thải được thu gom, 

xử lý đúng quy định; 100% số hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy định; 100% số hộ 

gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và bảo đảm “3 sạch”.  

- Về thông tin, truyền thông đô thị: 100% hộ gia đình có thiết bị nghe nhìn thông 

minh, có thuê bao internet băng rộng và tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động thông 

minh.  

 - Về văn hóa, thể thao đô thị: Xây dựng phát triển văn hóa con người thị trấn Đăk 

Hà “Sống có nghĩa tình, văn minh, lịch thiệp”; có khả năng hội nhập và phát triển toàn 

diện. Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc Nhà văn hoá của thị trấn Đăk 

Hà đạt chuẩn theo quy định, có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm, được quản lý sử 

dụng đúng mục đích.  

Với tổng kinh phí thực hiện dự kiến là: 754.500 triệu đồng (Bảy trăm năm mươi 

bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). Gồm: Ngân sách Trung ương: Nguồn vốn các chương 

trình mục tiêu quốc gia.  Ngân sách địa phương: Bao gồm tỉnh, huyện, thị trấn. Nguồn 

vốn xã hội hóa: Huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, toàn thể Nhân dân và nguồn lực 

khác của xã hội.  

( Chi tiết tại dự thảo Nghị quyết kèm theo Kế hoạch số 259/KH-UBND, ngày 09 

tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện kèm theo) 

III. Quan điểm của Ban Kinh tế - Xã hội:  

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến tham gia thảo luận của 

các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy nội dung dự thảo Nghị 

quyết phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 

đảm bảo đúng quy định pháp luật, các quy định của cấp trên1 và phù hợp với với điều kiện 

thực tế tại địa phương. Việc thông qua kế hoạch xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô 

thị văn minh vào năm 2024 là cần thiết nhằm xây dựng thị trấn Đăk Hà phát triển toàn 

diện; tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách, chương trình mục tiêu, vận động các thành 

phần kinh tế và đóng góp của Nhân dân để đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển 

thị trấn một cách đồng bộ. Đến năm 2024, thị trấn Đăk Hà duy trì và đạt các tiêu chí của 

Đô thị văn minh, tạo tiền đề phấn đấu đến năm 2025 hội đủ các điều kiện của Đô thị loại 

IV theo quy định.  Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất thông qua Kế hoạch xây dựng thị trấn 

                                           

1 Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy 

định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh; Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-BVHTTDL,  ngày 18 

tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg, ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt 

chuẩn đô thị văn minh; Kế hoạch số 1588/KH-UBND, ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Nghị 

quyết số 08-NQ/HU, ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo, chỉ đạo thị trấn 

Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024.  
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Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024 theo Dự thảo Nghị Quyết kèm theo Tờ 

trình của UBND huyện. 

Tuy nhiên, Ban có một số kiến nghị như sau: 

- Để thực hiện xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị văn minh vào năm 2024 

với tổng kinh phí thực hiện dự kiến là: 754.500 triệu đồng (Bảy trăm năm mươi bốn tỷ 

năm trăm triệu đồng chẵn) trong 02 năm (2023; 2024) là rất lớn; nguồn lực đầu tư hạn 

chế, ngân sách huyện chủ yếu là nguồn thu tạo vốn từ quỹ đất; Ngân sách Trung ương chủ 

yếu Nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, mà chương trình mục tiêu quốc gia 

phần lớn đầu tư cho các xã Nông thôn mới, xã đặc biệt khó khăn. Do đó, để có cơ sở cho 

đại biểu thông qua, Ban đề nghị UBND huyện rà soát lại tổng nguồn vốn cho phù hợp 

hoặc giải trình nguồn vốn đảm bảo để thực hiện đạt kế hoạch đề ra.  

- Tại mục III (trang 10): Tổng kinh phí thực hiện (754.500 triệu đồng) nhưng kinh 

phí thực hiện từng nội dung (670.736 triệu đồng) số liệu không khớp nhau.         

- Có danh mục chưa có trong kế hoạch đầu tư công, do đó rà soát đề nghị bổ sung 

danh mục vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đúng quy định ( Cụ thể: Trung 

tâm Văn hóa – Thể thao Thị trấn...). 

- Một số tiêu chuẩn trong các tiêu chí xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt chuẩn Đô thị 

văn minh có tỷ lệ đạt còn thấp, một số chỉ tiêu chưa cụ thể, khó thực hiện, đề nghị UBND 

huyện làm rõ tính khả thi, có giải pháp phù hợp huy động các nguồn lực và tổ chức thực 

hiện phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra.  

Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND huyện gửi về Ban Kinh tế - Xã hội chậm 

nhất ngày 12/12/2022 để Ban tổng hợp trình kỳ họp HĐND huyện đúng quy định. 
 

 Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội. Kính trình Hội đồng nhân 

dân huyện Khóa VI, Kỳ họp thứ  V xem xét, quyết định.  
 

Nơi nhận:                                                    TM. BAN KINH TẾ -XÃ HỘI  

- TT HĐND huyện (b/c);                         KT.TRƯỞNG BAN 

- UBND huyện;                                                                                                       PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Đại biểu HĐND huyện;       

- Lưu: VP-Ban KT-XH      

                                                                                              

 

 

                                                                                                                                 Phạm Thị Điệp 


		2022-12-08T08:19:26+0700


		2022-12-08T08:36:19+0700


		2022-12-08T08:36:19+0700


		2022-12-08T08:36:19+0700




