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I Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 
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Báo cáo cần bổ sung về kết quả triển khai 

thực hiện dự án của Tập đoàn Mavin trên 

địa bàn xã Ngọk Réo  

Ủy ban nhân dân huyện đã bổ sung đánh giá trong báo cáo trình Kỳ họp. Cụ thể: 

Về diện tích hiện nay nhân dân đang canh tác nằm trong diện tích dự kiến 

thực hiện dự án:  

- Tổng diện tích dự kiến thực hiện dự án: 590 ha theo khảo sát, trong đó dự kiến: 

Đất trồng lúa: 5.55 ha. Đất trồng cây lâu năm: 51,34 ha. Đất trồng cây hàng năm: 

205,20 ha. Đất rừng: 325,25 ha. Đất giao thông: 1,86 ha. Đất sông suối: 0,80 ha. Tổng 

số hộ: 241 hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong vùng dự án. Cụ thể: Thôn Kon Sơ 

Tiu: 29 hộ gia đình, cá nhân. Thôn Kon Rôn: 12 hộ gia đình, cá nhân. Thôn Kon Bơ 

Băn: 200 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó có 12 hộ đã có bìa đỏ, diện tích 19,1 ha. Đã 

thực hiện đo đạc 216/241 hộ (đạt 88,7%); 25 hộ chưa tham gia đo đạc, chiếm 10,37% 

(Thuộc thôn Kon Bơ Băn). Tổng diện tích đã đo đạc: 445,93 ha (Trong đó: Đất trồng 

cây lâu năm: 104,88 ha. Đất trồng cây hàng năm: 335,03 ha. Đất trồng lúa: 5,5 ha. Đất 

nuôi trồng thủy sản: 0,52 ha). Đã thực hiện công tác kiểm kê tài sản trên đất: 158 hộ 

(Trong đó: Thôn Kon Sơ Tiu: 28/29 hộ gia đình, cá nhân. Thôn Kon Rôn: 12/12 hộ gia 

đình, cá nhân. Thôn Kon Bơ Băn: 118/200 hộ gia đình, cá nhân); còn lại 58/216 hộ 

chưa phối hợp kiểm kê tài sản trên đất. Diện tích đất đã thực hiện công tác đo đạc, 

kiểm kê tài sản trên đất của 158 hộ gia đình, cá nhân. Tổng diện tích: 369,87 ha (Trong 

đó: Đất trồng cây lâu năm: 96,53 ha. Đất trồng cây hàng năm: 269,05 ha. Đất trồng 

lúa: 3,77 ha. Đất nuôi trồng thủy sản: 0,52 ha). 

- Theo lựa chọn của Nhà đầu tư: Tập Đoàn Ma Vin lựa chọn diện tích khoảng 43 

ha/26 hộ gia đình, cá nhân để thỏa thuận hỗ trợ đất và tài sản trên đất giai đoạn 1 để 
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xây dựng nhà máy. Trong năm 2022, xã Ngọk Réo đã tổ chức mời 26 hộ, đại diện 

Tập đoàn MaVin và các cơ quan liên quan để thỏa thuận, hỗ trợ đợt 01 với diện tích 

43 ha/26 hộ (Cuộc họp có 18 hộ tham dự, 08 không tham dự). Tại cuộc họp 13 hộ 

gia đình thống nhất theo thỏa thuận, 05 hộ chưa thống nhất. Ngày 26/7/2022, xã 

Ngọk Réo tiếp tục tổ chức cuộc họp mời 13 hộ gia đình để Tập đoàn Mavin tiếp tục 

thỏa thuận lần 02. Trong cuộc họp phát sinh thêm 01 hộ dân ngoài diện tích đợt 01 

xin được thỏa thuận và giao đất cho Tập đoàn, do đó tổng số hộ thực hiện thỏa 

thuận đợt 01 là 27 hộ/46,7ha. Kết quả sau 02 lần thỏa thuận, có 16 hộ/27 hộ đã 

thống nhất thỏa thuận xong với diện tích 23,7ha/46,7ha (Đạt 50,7%). Còn 11 hộ/23 

ha chưa thống nhất, trong đó: Chưa thống nhất giá hỗ trợ 03 hộ người kinh/diện tích 

11,4ha) và chưa thống nhất chủ trương thực hiện dự án (08 hộ DTTS/diện tích 

11,6ha). Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng liên 

hệ với Nhà đầu tư tiếp tục phối hợp với địa phương tiếp tục họp để thỏa thuận với 

11 hộ dân (03 hộ người kinh chưa thống nhất giá hỗ trợ và 08 hộ DTTS chưa thống 

nhất chủ trương thực hiện dự án). Tuy nhiên đến nay Nhà đầu tư chưa sắp xếp thời 

gian để thực hiện. 

- Ủy ban nhân dân  huyễn đã có báo cáo đề nghị UBND tỉnh tổ chức làm việc 

với Tập đoàn Ma Vin để thống nhất việc có tiếp tục đầu tư thực hiện dự án hay 

không để UBND huyện có cơ sở trả lời cho người dân nằm trong vùng dự án được 

biết. Nếu Công ty vẫn tiếp tục triển khai dự án thì đề nghị Công ty thường xuyên 

phối hợp với địa phương và các cơ quan chuyên môn của huyện trong công tác 

tuyên tuyền, vận động, thỏa thuận hỗ trợ cho người dân. Đồng thời, đề nghị Công ty 

quan tâm hỗ trợ, tạm ứng kinh phí để các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện 

công tác phối hợp vận động nhân dân đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất của các hộ 

dân nằm trong dự án. 
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Đề nghị bổ sung đánh giá tỷ lệ che phủ rừng 

năm 2022; Thôn ĐBDTTS đạt nông thôn mới 

năm 2022; số nhà rông truyền thống; số bộ 

Ủy ban nhân dân huyện đã bổ sung đánh giá trong báo cáo trình Kỳ họp. Cụ thể: 

- Tỷ lệ che phủ rừng năm 2022 là 46,73% đạt 100% so với kế hoạch. 

- Thôn ĐBDTTS đạt nông thôn mới năm 2022: Hiện nay các địa phương đang hoàn 
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cồng chiêng; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; bổ 

sung số liệu kết quả rà soát hộ nghèo năm 

2022. 

  

thiện hồ sơ để thẩm định nên chưa có kết quả đánh giá. 

- Số nhà rông truyền thống, số bộ cồng chiêng: Trên địa bàn huyện có 58 nhà Rông/46 

thôn dân tộc thiểu số, còn 01 thôn chưa có nhà Rông nhưng có hội trường thôn. Toàn 

huyện có 96 bộ cồng chiêng (trong đó 46 bộ cồng chiêng của cá nhân, 50 bộ của tập 

thể). Số thôn DTTS có bộ cồng chiêng tập thể là 43 thôn/47 thôn, 04 thôn không có 

cồng chiêng tập thể (01 thôn không có bộ cồng chiêng tập thể nhưng có cồng chiêng 

của hộ gia đình; 03 thôn không có cồng chiêng (trắng cồng chiêng).  

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ước thực hiện trong năm 

2022 là 12%, giảm 1,03% so với năm 2021. 

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo theo Nghị 

định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ (giai đoạn 2022 - 2025): 

- Hộ nghèo: 1.507 hộ/7.492 khẩu, chiếm tỷ lệ 8,13% tổng số hộ dân toàn huyện. 

Trong đó, hộ nghèo DTTS: 1.397 hộ/7.168 khẩu, chiếm tỷ lệ 92,7% tổng số hộ nghèo. 

- Hộ cận nghèo: 1.137 hộ/6.218 khẩu, chiếm tỷ lệ 6,13% tổng số hộ dân toàn huyện. 

Trong đó, hộ cận nghèo DTTS: 1.018 hộ/5.799 khẩu, chiếm tỷ lệ 89,5% tổng số hộ cận 

nghèo. 

- Số hộ thoát nghèo: 1.301 hộ/7.403 khẩu, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 6,74%. 

- Số hộ thoát cận nghèo: 783 hộ/4.298 khẩu, tương ứng tỷ lệ giảm hộ cận nghèo là 

0,83%. 
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Đề nghị báo cáo cụ thể kết quả khắc phục các 

tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra theo Kết 

luận thanh tra, kiểm tra của cấp có thẩm 

quyền 

UBND huyện tiếp thu bổ sung một số nội dung sau: 

1. Kết luận số 01/KL-TT ngày 18/5/2020 của Thanh tra tỉnh về kết quả Thanh tra 

quá trình quy hoạch, đầu tư xây dựng đường Trương Quang Trọng tại thị trấn Đăk 

Hà, huyện Đăk Hà; thanh tra, xử lý đối với những sai phạm của ông Hà Quang Tứ 

liên quan đến việc xây dựng trái phép, chiếm dụng tài sản nhà nước 

1.1. Nội dung đã thực hiện 

- Việc xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân đã để xảy ra thiếu sót, sai phạm 

liên quan đến quá trình thực hiện quy hoạch, bồi thường, đầu tư xây dựng đường 

Trương Quang Trọng và các sai phạm của ông Hà Quang Tứ (tại TDP 6, thị trấn Đăk 
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Hà, huyện Đăk Hà):  

Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức họp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm  20 cá nhân 

với hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, gồm: 

+ 04  đồng chí nguyên Chủ tịch UBND huyện, hình thức kiểm điểm rút kinh 

nghiệm gồm đ/c  Phạm Đức Hạnh, đ/c Nguyễn Thành Trung, đ/c Phạm Thanh Hà, đ/c 

Đoàn Ngọc Thắng. 

+  Ông Trần Đình Trọng nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

(nay là Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện). 

+ 03 cá nhân tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: Ông Ngô Tấn Khoa, nguyên 

Trưởng phòng; ông Lê Việt Thanh, nguyên Trưởng phòng và ông Huỳnh Anh Khoa, 

chuyên viên. 

+ Ông Phan Quang Vinh, nguyên Trưởng Ban quản lý các công trình xây dựng cơ 

bản. 

+ 11 cán bộ, công chức UBND thị trấn, gồm:  04 đồng chí nguyên là Chủ tịch 

UBND thị trấn; (5) Ông Nguyễn Ngọc Tường, nguyên công chức Xây dựng thị trấn 

(nay là Chủ tịch Hội nạn nhân chất đọc da cam thị trấn); (6) ông Phan Tiến Dũng, 

nguyên công chức ĐC-XD thị trấn (nay là công chức Văn hóa - XH thị trấn); (7) ông 

Hoàng Bá Thìn, nguyên công chức ĐC-XD thị trấn (nay là công chức Văn phòng - 

thống kê xã Đăk Pxi); (8) ông Phan Đức Thuận, công chức ĐC-XD thị trấn; (9) bà Hồ 

Lê Vi Thư, nguyên công chức ĐC-XD thị trấn; (10) ông Lê Hoài Nhơn, nguyên công 

chức ĐC-XD thị trấn (nay là công chức ĐC-XD xã Đăk Hring) và (11) ông Hà Xuân 

Giới công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn (2004-2006). 

- Việc quyết toán vốn đầu tư công trình đường Trương Quang Trọng (đường K1-

K3): Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà đã đôn đốc, chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện Đăk Hà tham mưu triển khai thực hiện xong việc quyết toán công 

trình theo nội dung kiến nghị của Kết luận thanh tra. 

- Đối với việc đổ bê tông trên mặt đường Trương Quang Trọng. 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện phối 
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hợp phá dỡ lớp bê tông trên mặt đường, trả lại nguyên trạng ban đầu với diện tích 

khoảng 240m2.  

- UBND huyện áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc phá dỡ công trình xây dựng, 

bộ phận công trình xây dựng đối với công trình xây dựng tại thửa đất số 343, tờ bản đồ số 12 

vi phạm theo quy định. 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả buộc phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây 

dựng đối với công trình xây dựng tại thửa đất số 343, tờ bản đồ số 12 vi phạm theo 

quy định. 

Đến nay Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu 

UBND huyện xử lý dứt điểm các vi phạm hành chính đối với ông Hà Quang Tứ. 

1.2. Nội dung đang thực hiện: UBND huyện lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với ông Hà 

Quang Tứ đã có hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và xây dựng (xây dựng công 

trình không phù hợp với quy hoạch được duyệt; sử dụng đất không đúng mục đích tại 

thửa đất số 58, Tờ bản đồ số 12) và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ 

công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm theo quy định. Sau khi nhận 

được Văn bản số 1284/SXD-TTS ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Sở Xây dựng về việc hướng 

dẫn Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà trong xử lý vi phạm của ông Hà Quang Tứ, UBND 

huyện Đăk Hà tiếp tục chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu thực hiện. 

2. Kết luận số 2963/KL-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về thanh 

tra việc xây dựng nhà ở thương mại, phân lô, bán nền trái pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

* Xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác 

quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng không đúng quy định: Đối với 

tập thể phòng Kinh Tế và Hạ tầng và các cá nhân có liên quan đến sai phạm trong công 

tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng không đúng quy định (ông 

Hoàng Nghĩa Trí, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà, ông Nguyễn Quang Thịnh, 

Chủ tịch UBND xã Đăk La, ông Lê Trường Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk La, ông 
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Hồ Ngọc Đạt, công chức ĐC-NN-XD&MT xã Đăk La) đã khắc phục khuyết điểm và 

nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm. 

* Về khắc phục các thiếu sót, sai phạm theo kiến nghị biện pháp xử lý tại Kết luận 

thanh tra số 2963/KL-UBND ngày 12/8/2020:    

- Đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Thuyến (em trai của ông Nguyễn Đình 

Sùng và bà Hồ Thị Trực): Ngày 12/2/2020 UBND xã ĐăkLa phối hợp với Chi cục 

QLĐB II.4 lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ đất là hộ bà Hồ Thị Trực đã có 

hành vi dựng cổng ra vào, tường rào trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, 

cách mép ngoài rảnh dọc đường Hồ Chí Minh là 12m, chiều dài 26m. Đến ngày 

18/12/2020 UBND xã ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm 

hành chính đối với bà Hồ Thị Trực. 

Kết quả xử lý: Bà Hồ Thị Trực đã chấp hành QĐXPVPHC, tháo dỡ công trình xây 

dựng tường rào vượt chỉ giới đường đỏ trả lại hiện trạng ban đầu cho đất hành lang 

giao thông và chấp hành nộp phạt theo quy định. 

-  Đối với trường hợp ông Phạm Văn Dương:  

+ Ông Phạm Văn Dương đã chấp hành nộp phạt 55.000.000 đồng theo Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính số 863/QĐ-XPVPHC ngày 30/12/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

+ Công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt: UBND huyện đã 

chỉ đạo các cơ quan và UBND xã hướng dẫn ông Phạm Văn Dương đăng ký thực hiện 

chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch; ông Phạm văn Dương đã chấp 

hành và đã được UBND huyện cấp Quyền sử dụng đất số DĐ 211332 ngày 30/8/2022 

Thửa đất số 762, tờ bản đồ 43), trong đó đã chuyển mục đích từ đất nông nghiệp trồng 

cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp với diện tích là 

2000m2.   

3. Kết luận số 04/KL-TTr ngày 11/3/2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về thanh tra 

việc quản lý sử dụng đất, công tác giao khoán đất của Công ty TNHHMTV cà phê 704 

và Công ty TNHHMTV cà phê 734; việc bàn giao đất và chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường 
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đối với phần diện tích của các Công ty bàn giao cho địa phương quản lý tại huyện Đăk 

Hà, Đăk Tô, Sa Thầy và Đăk Glei; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản 

lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số cá nhân chồng lên diện 

tích đất Công ty Công ty TNHHMTV cà phê 704 quản lý 

   3.1. Nội dung đã thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức niêm yết công khai Kết 

luận thanh tra tại Trụ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện từ ngày 13/3/2022 đến ngày 

30/3/2022 theo Thông báo số 50/TB-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Đăk Hà. 

   3.2 Nội dung đang thực hiện: Kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên 

quan đối với những sai phạm theo Kết luận số 04/KL-TTr ngày 11/3/2022 của Thanh tra 

tỉnh Kon Tum: Hiện nay Phòng Nội vụ huyện đang tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm 

điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung căn cứ quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hiện trạng sử dụng đất, chỉ đạo 

các phòng ban chuyên môn phối hợp với Công ty TNHH MTV Cà phê 704, Công ty 

TNHH MTV Cà phê 734, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh trong việc xây dựng phương 

án sử dụng đất đối với quỹ đất các Công ty đề nghị bàn giao về cho địa phương thuộc địa 

giới hành chính mình quản lý, gửi Sở TN&MT.... 

Căn cứ các Quyết định(1) của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sử dụng đất 

của các Công ty TNHH MTV cà phê thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam khi chuyển 

sang Công ty Cổ phần; Công văn số 462/TCT-KHNN ngày 03/8/2020 của Tổng Công 

ty cà phê Việt Nam về việc bàn giao đất về địa phương quản lý theo phương án sử 

dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và Công văn số 1441/CCQLDĐ-

STNMT, ngày 17/9/2018; Công văn số 2046/ STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/8/2020 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum về việc bàn giao đất cho địa phương quản 

                                           
(1) Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty cà phê Đăk Uy thuộc Tổng 

công ty cà phê Việt Nam khi chuyển sang Công ty Cổ phần; Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt phương án 

sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê 734 thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam khi chuyển sang Công ty Cổ phần; Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê 704 thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam khi chuyển sang 

Công ty Cổ phần. 
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lý theo phương án sử dụng đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.   

Trên cơ sở kết quả làm việc, rà soát giữa Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Sở Tài nguyên - 

Môi trường tỉnh với các Công ty cà phê trên địa bàn đối với diện tích đất các Công ty cà phê 

bàn giao về địa phương quản lý theo phương án sử dụng đất theo phương án Cổ phần hóa đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. UBND huyện Đăk Hà đã có Tờ trình số 240/TTr-

UBND ngày 03/9/2020 về việc đề nghị thu hồi, bàn giao về địa phương quản lý bố trí sử 

dụng đối với phần diện tích đất do các Công ty TNHH MTV cà phê trên địa bàn huyện giao 

về địa phương quản lý do cổ phần hóa Doanh nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Ngày 13/01/2021, Sở Tài nguyên – Môi trường có văn bản số 132/STNMT-CCQLĐĐ về 

việc đề nghị các Công ty hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất; Trên cơ sở các nội dung đề nghị của Sở 

Tài nguyên - Môi trường, UBND huyện đã có Công văn số 170/UBND-TNMT đề nghị các 

Công ty hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của Sở; Đồng thời căn cứ Kết luận số 04/KL-TTr ngày 

11/03/2022 của Thanh tra tỉnh Kon Tum, Sở Tài nguyên – Môi trường tiếp tục Có văn bản 

số: 2579 /STNMT-QHKHSDĐ, ngày 12/9/202 về việc đề nghị các Công ty báo cáo kết quả 

thực hiện Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Thanh tra tỉnh và 

chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra. Kết quả các Công ty đã thực hiện đến thời điểm hiện nay 

như sau: 

Đối với Công ty cà phê Đăk Uy: Đã thỏa thuận nội dung tiền bồi thường với UBND xã, 

hiện không còn vướng mắc đối với tiền bồi thường. 

+ Đối với Công ty TNHH MTV cà phê 734: đang hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của Sở 

Tài nguyên - Môi trường, dự kiến sẽ hoàn tất hồ sơ nộp về Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh 

để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi bàn giao đất về địa phương quản lý 

trong tháng 10/2022. 

+ Đối với Công ty TNHH MTV cà phê 704: Theo báo cáo số 03/BC-CT ngày 15/3/2021 

của Công ty TNHH MTV cà phê 704, Công ty đang thực hiện lập sơ đồ đối với các thửa đất 

thu hồi một phần diện tích và đang hoàn thiện văn bản tự nguyện trả lại đất và hợp đồng giao 

khoán giữa công ty với các hộ dân. dự kiến sẽ hoàn tất hồ sơ nộp về Sở Tài nguyên - Môi 

trường tỉnh để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi bàn giao đất về địa 
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phương quản lý trong tháng 11/2022. 

- Nội dung: Quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất cho 

người đang sử dụng sau khi phương án sử dụng đất được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt; ký hợp đồng cho thuê đất đối với trường hợp thuê đất, cấp Giấy CNQSD đất, 

bàn giao đất trên thực địa và cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy 

định. 

Sau khi UBND tỉnh thu hồi, bàn giao toàn bộ diện tích đất về địa phương quản lý theo 

phương án sử dụng đất của các Công ty để thực hiện Cổ phần hóa doanh đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu 

phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng qui định trước khi sử dụng.  

- Nội dung: đề nghị phối hợp với Công ty TNHH MTV Cà phê 704, Công ty TNHH 

MTV Cà phê 734 trong việc kiểm tra, rà soát việc cấp Giấy CNQSD đất chồng lấn lên diện 

tích đất của các công ty (nếu có), để xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với phần diện 

tích đất các công ty giữ lại quản lý, sử dụng theo các phương án sử dụng đất đã được Uỷ ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt. 

+ Qua rà soát các trường hợp được công nhận và cấp GCN từ năm 2019 đến tháng 

10/2022, chưa phát hiện trường hợp nào được công nhận, cấp GCN QSD đất chồng lấn lên 

phần diện tích do các Công ty cà phê quản lý, sử dụng. 

+ Hiện nay, hầu hết các Công ty đã thực hiện công tác quản lý đất đai trên hệ thống 

bản đồ dạng số; do vậy trong quá trình cấp giấy chứng nhận QSD đất cho người dân, 

Phòng TN-MT sẽ tham chiếu tọa độ, tránh trường hợp công nhận và cấp giấy chứng nhận 

QSD đất chồng lên phần diện tích đối với các tổ chức được UBND tỉnh cho thuê, sử dụng. 

- Nội dung: kiểm tra, xem xét, xử lý việc cấp Giấy CNQSD đất cho ông Nguyễn Xuân 

Hải, ông Nguyễn Quang Thượng (con trai ông Hải) theo các quy định của pháp luật về đất 

đai; đồng thời, thông báo kết quả giải quyết cho người có đơn phản ánh, kiến nghịlà ông 

Nguyễn Quang Hân (cư trú tại Thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà”. 

Ngày 22/9/2022, Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện đã có Công văn số 131/CV-

TNMT đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tra cứu, sao lục, cung cấp hồ sơ công 
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nhận và cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với ông Nguyễn Xuân Hải, ông Nguyễn Quang 

Thượng (con trai ông Hải) để làm cơ sở giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Quang 

Hân. Tuy nhiên đến thời điểm ngày 10/10/2022, Phòng Tài nguyên – Môi trường chưa nhận 

được hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện cung cấp, nên chưa có cơ sở 

tham mưu, giải quyết. 

4. Kết luận số 06 B/KL-TTr ngày 04/05/2022 của Thanh tra tỉnh về kết luận thanh tra tại 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà. 

4.1 Nội dung đã thực hiện: 

- Xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn vốn xử lý dứt điểm nợ tồn đọng của các công trình, 

tránh nợ đọng dây dưa kéo dài trong XDCB đúng quy định của pháp luật theo các văn bản chỉ 

đạo: Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản 

lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 

10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ 

đọng XDCB tại các địa phương và Chỉ thị số 07/CT-TTg  ngày 30/4/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công. 

 Trên cơ sở Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày ngày 21/12/2021 của HĐND huyện về 

việc thông qua kế hoạch đầu tư trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 nguồn phân cấp ngân sách 

địa phương huyện Đăk Hà; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1744/QĐ-

UBND ngày 24/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn, giai đoạn 2021 - 

2025 nguồn phân cấp ngân sách địa phương huyện Đăk Hà trong đó có 13 danh mục các 

dự án, công trình còn nợ khối lượng xây dựng hoàn thành của giai đoạn trước chuyển sang 

do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Theo đó Ủy ban nhân dân 

huyện sẽ trình cấp thẩm quyền ưu tiên bố trí kế hoạch vốn hằng năm (trong giai đoạn 2021-

2025) để trả nợ theo khả năng trong cân đối ngân sách. 

 Cụ thể ngày 08/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 549/QĐ-

UBND về việc phân bổ chi tiết nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2021 và vốn đầu tư 

năm 2021 chuyển sang năm 2022; trong đó bố trí trả nợ khối lượng hoàn thành công trình 

Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi đi thôn 2, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô 
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với số tiền là 2.193 triệu đồng. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng 

(đường điện, đường giao thông, nhà quản lý điều hành …) tại các Cụm công nghiệp. 

Trong giai đoạn 2021-2025, việc đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp đã được cấp 

trên phân bổ 30 tỷ đồng để thực hiện (theo quy định tại điểm c, khoản 2, điều 6 Nghị quyết 

số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh 

Kon Tum). 

 Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho đơn vị (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện) 

trực tiếp quản lý đề xuất nội dung đầu tư hằng năm đảm bảo đúng với nhu cầu thực tế và 

mức vốn hỗ trợ hằng năm. Theo đó: Năm 2021 phân bổ kế hoạch vốn 5.600 triệu đồng2; 

năm 2022 phân bổ kế hoạch vốn 5.543 triệu đồng3 để đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm công 

nghiệp. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí khuyến công vốn khoa học 

công nghệ, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các Cụm công nghiệp 

đáp ứng một phần nhu cầu xử lý môi trường, đầu tư đổi mới công nghệ đảm bảo phát 

triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các Cụm công nghiệp trên địa bàn 

huyện. Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện đã có Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 

21/7/2022 gửi UBND tỉnh, Sở Công thương tỉnh xem xét, giải quyết. 

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện các thủ tục để nhận bàn 

giao các hạng mục còn lại của Cụm công nghiệp Đăk La: Thực  hiện  Quyết định số 

867/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chuyển Chủ 

đầu tư Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà về địa phương thực hiện.Từ ngày 

05/10/2021 đến ngày 02/8/2022, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum đã cho khắc phục hoàn thiện xong những khiếm khuyết tại Hệ thống xử lý nước thải 

tập trung và đã bàn giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà quản lý. 

                                           
2 Tại Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà. 
3 Tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà. 
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- Niêm yết Kết luận thanh tra: Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức niêm yết công 

khai Kết luận thanh tra tại Trụ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện từ ngày 

12/05/2022 đến ngày 26/5/2022 theo Thông báo số 100/TB-UBND ngày 11/5/2022 

của UBND huyện Đăk Hà. 

4.2 Nội dung đang thực hiện 

 - Bổ sung Quyết định thành lập Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, làng nghề 

thị trấn Đăk Hà: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang triển khai thủ tục xin bố trí 

nguồn vốn để thuê đơn vị tư vấn lập thủ tục theo quy định (khảo sát, đánh giá toàn bộ cụm 

công nghiệp, lập báo cáo đầu tư …) trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định thành lập Cụm 

công nghiệp-TTCH, làng nghề thị trấn Đăk Hà. 

 - Tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến những tồn tại, hạn chế mà Đoàn Thanh tra đã nêu trong phần kết luận: Phòng Nội 

vụ đang tham mưu UBND huyện tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm đối với 

các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế mà Đoàn Thanh tra đã nêu 

trong phần kết luận. 

5. Kết luận số 06/KL-STNMT ngày 28/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc cho thuê đất, quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình trên đất tại khu vực hành 

lang suối, thuộc tờ bản đồ số 11, tổ dân phố 4, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà.  

5.1 Nội dung đã thực hiện: Niêm yết Kết luận thanh tra: Ủy ban nhân dân huyện đã tổ 

chức niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại Trụ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện từ 

ngày 06/10/2022 đến ngày 22/10/2022 theo Thông báo số 196/TB-UBND ngày 06/10/2022 

của UBND huyện Đăk Hà. 

5.2 Nội dung đang thực hiện: 

- Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến các nội 

dung khuyết điểm, vi phạm theo kết luận thanh tra đã nêu theo thẩm quyền. Trong đó 

có nội dung UBND huyện Đăk Hà ban hành các văn bản chỉ đạo không đúng quy 

định của Luật Đất đai năm 2013 và trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong 

thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, đất đai, phòng, chống thiên tai trên địa 
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bàn nhưng chưa kịp thời xử lý hoặc không xử lý triệt để hành vi vi phạm của ông Đỗ 

Trọng Lâm xây dựng công trình tại khu vực hành lang suối, thuộc tờ bản đồ số 11, tổ 

dân phố 4, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà theo quy định tại Nghị định 19/2020/NĐ-

CP, ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, phòng chống thiên tai, xây dựng đối 

với ông Đỗ Trọng Lâm; trong đó ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính phải có biện 

pháp buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định (theo quy định tại 

điểm a khoản 4, khoản 5 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 

2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và khoản 1 

Điều 11 Nghị định số  03/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tiên tai; thủy lợi; đê 

điều). 

6. Kết luận số 10/KL-TTr ngày 24/8/2022 của Thanh tra tỉnh về thanh tra tại Ủy ban 

nhân huyện Đăk Hà và các đơn vị trực thuộc.  

6.1 Nội dung đã thực hiện 

- Niêm yết Kết luận thanh tra: Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức niêm yết công khai 

Kết luận thanh tra tại Trụ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện từ ngày 12/9/2022 đến 

ngày 29/9/2022 theo Thông báo số 182/TB-UBND ngày 12/9/2022 của UBND huyện 

Đăk Hà. 

- Chỉ đạo các đơn vị Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

UBND thị trấn và UBND các xã Đăk Ngọk, Đăk Hring và Đăk La xây dựng kế hoạch 

thực hiện kết luận thanh tra và đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, sai phạm nêu 

trên, nhằm tránh lặp lại trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa 

bàn huyện; trong việc tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. 

Đến nay các đơn vị Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

UBND thị trấn và UBND các xã Đăk Ngọk, Đăk Hring và Đăk La đã xây dựng kế 
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hoạch thực hiện kết luận thanh tra và đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, sai 

phạm nêu trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn 

huyện; trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

công dân. 

- Kiến nghị khác về công tác tiếp nhận và gải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, 

phán ánh của công dân: 

Tại Công văn số 2358/UBND-NC, UBND huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện, 

UBND thị trấn Đăk Hà, UBND xã Đăk Ngọk tham mưu thực hiện các nội dung tại 

mục 2.1 và mục 2.2 phần D Kết luận thanh tra số 10/KL-TTr ngày 24/8/2022. 

- Nội dung kiến nghị đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Hà:  

+ Tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong 

việc tham mưu trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy CNQSD đất, QSH nhà ở và TS khác 

gắn liền với đất lần đầu chưa đảm bảo các quy định của pháp luật, để xảy ra những hạn 

chế, sai phạm đã được chỉ ra ở phần kết luận:  

Ngày 05/9/2022, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Hà đã tổ chức 

họp kiểm điểm tập thể Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Hà trong việc 

tham mưu trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy CNQSD đất, QSH nhà ở và TS khác gắn 

liền với đất trên địa bàn huyện Đăk Hà giai đoạn 2020-2021 (có biên bản cuộc họp 

kèm theo). 

+ Xây dựng Kế hoạch thực hiện KLTT và đề ra biện pháp khắc phục những hạn 

chế, sai phạm:  

Ngày 06/9/2022 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Hà đã xây dựng 

Kế hoạch số 01/KH-CNVPĐKĐĐ về việc khắc phục khuyết điểm theo nội Kết luận 

thanh tra số 10/KL-TTr ngày 24/8/2022 của Thanh Tra tỉnh. 

6.2. Nội dung đang thực hiện 

- Tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong 

việc lãnh đạo, chỉ đạo; tham mưu thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy CNQSD đất, 
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quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu chưa đảm bảo quy định của 

pháp luật, để xảy ra những hạn chế, sai phạm đã được chỉ ra ở phần kết luận. Tổ chức 

họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến một số 

tồn tại khuyết điểm trong công tác tiếp nhận và giải quyết KN,TC,KN, phản ánh của 

công dân: 

 Hiện nay Phòng Nội vụ huyện đang tham mưu UBND huyện Tổ chức kiểm điểm, 

xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; tham 

mưu thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu chưa đảm bảo các quy định của pháp luật, 

để xảy ra những hạn chế, sai phạm đã được chỉ ra ở phần Kết luận. Đồng thời, tổ chức 

họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan đến một 

số tồn tại, khuyết điểm trong công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân.  

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra lại toàn bộ các trường hợp 

được Ủy ban nhân dân huyện giao đất nông nghiệp và cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu 

nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện (năm 2020-2021). Xác định các 

trường hợp được giao đất nông nghiệp, nhưng chưa có cơ sở xác định đối tượng quy định 

tại khoản 1, Điều 54 Luật Đất đai năm 2013 thì thực hiện gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã để xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp theo quy định tại 

điểm a và d, khoản 4 Điều 3 Thông tư 33/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Phòng TN&MT đã phối hợp với các 

cơ quan đơn vị tiến hành rà soát tất cả các trường hợp được giao đất, cấp giấy chứng 

nhận QSD đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất từ năm 2020-2021; Kết quả như 

sau: 

+ Trong năm 2020 đã giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất sản xuất nông nghiệp 

không thu tiền sử dụng đất cho 24 trường hợp với 27 hồ sơ/27 GCN QSD đất. Trên cơ 

sở kết quả rà soát, Phòng TN&MT đã ban hành Công văn gửi lấy ý kiến của các địa 

phương nơi người sử dụng đất cư trú để lấy ý kiến xác nhận là hộ gia đình, cá nhân 
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trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp. 

Hiện nay một số địa phương đã có văn bản phúc đáp đối với 22 trường hợp được giao 

đất sản xuất nông nghiệp; 02 địa phương còn lại với 02 trường hợp được giao đất sản 

xuất nông nghiệp chưa có văn bản phúc đáp. 

+ Đối với 21 trường hợp/25 hồ sơ, được các địa phương xác nhận, có 21trường 

hợp/23 hồ sơ là đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu chính từ sản 

xuất nông nghiệp, những trường hợp này đủ điều kiện để giao đất, cấp giấy chứng 

nhận QSD đất sản xuất nông nghiệp. Phòng Tài nguyên và môi trường đã  bổ  sung  

hoàn chỉnh  hồ  sơ đảm  bảo  theo  Điều  3  Thông  tư  số 33/2017/TT -BTNMT,  ngày  

29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp được giao đất 

nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

+ 01 trường hợp (Vi Văn Tiếp-Nguyễn Thị Nguyệt) cư trú tại TDP 4A thị trấn Đăk 

Hà là hộ gia đình không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp (Nghề nghiệp: Giáo viên), 

nhưng quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đã được gia đình ông Vi Văn Tiếp và 

bà Nguyễn Thị Nguyệt chuyển nhượng QSD đất cho ông Nguyễn Văn Triều (theo Báo 

cáo số 63/CV-CNVPĐKĐĐ, ngày 15/9/2022 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Đăk Hà). 

+ 01 trường hợp của ông Hồ Công Quốc, bà Phạm Tú Quyên; cư trú tại P.Thắng 

Lợi, TP.Kon  Tum; Tuy các địa phương chưa có văn bản phúc đáp, nhưng các QSD 

đất sản xuất nông nghiệp đã được các hộ gia đình chuyển nhượng QSD đất cho trường 

hợp khác sử dụng. 

+ 01 trường hợp là ông Lê Hồng Khương, bà Trần Thị Nhã cư trú tại Phường 

Quang Trung, thành Phố Kon Tum; QSD đất chưa thực hiện quyền của người sử dụng 

đất (chưa thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp...) 

Đối với 03 trường hợp (ông Vi Văn Tiếp, bà Nguyễn Thị Nguyệt; ông Hồ Công 

Quốc, bà Phạm Tú Quyên; ông Lê Hồng Khương, bà Trần Thị Nhã) UBND huyện đã 

có văn bản giao Phòng TN-MT huyện căn cứ các quy định của pháp luật tham mưu 

UBND huyện thực hiện 
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- Tiến hành kiểm tra và thực hiện thủ tục đính chính 09 Giấy CNQSD đất đã cấp 

cho người dân có sai sót liên quan đến thông tin thửa đất. 

Hiện nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Hà đang liên hệ  với 

hộ gia đình, cá nhân đối với 09 trường hợp nêu trên để thực hiện đính chính sai sót 

thông tin trên GCN QSD đất đã cấp do quá trình in ấn GCN QSD đất  theo quy định 

tại khoản 1, Điều 106, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 86 Nghị định số 43 năm 2014 

của Chính phủ.Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2022. 

4 Chỉnh sửa ngắn gọn nội dung chú thích số 76.  

UBND huyện tiếp thu chỉnh sửa lại phần ghi chú (Ghi chú số 77): 

Ban hành các Kế hoạch: Trao tặng cồng chiêng cho các thôn dân tộc thiểu số 

trên địa bàn huyện năm 2022; mở lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho các 

em thanh thiếu niên tại các thôn dân tộc thiểu số; tổ chức hội thi cồng chiêng, 

xoang trên địa bàn huyện năm 2022; bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn 

hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; tuyên truyền, tham gia các 

hoạt động tại Diễn đàn Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng năm 2022. Tổ 

chức trao tặng cồng chiêng cho 02 thôn Kon Pông và thôn Mnhuô Mriang - xã Đăk 

Ui, thôn Kon Đao Yôp - xã Đăk Long. Thành lập đoàn nghệ nhân tham gia Liên 

hoan diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên 

lần thứ III, năm 2022 tại Măng Đen. Tổ chức xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa 

vùng di dân tái định cư thủy điện đối với đồng bào dân tộc Ba Na tại thôn (làng) Đăk 

Mǔt, xã Đăk Mar  huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. 

5 

Đề nghị sửa nội dung “Tết nguyên đán Tân 

sửu năm 2022” thành “Tết nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022”:  

Tiếp thu chỉnh sửa lại Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

6 
Đề nghị báo cáo làm rõ thêm về lĩnh vực 

khoa học - công nghệ, thương mại - dịch vụ 

Tiếp thu báo cáo bổ sung một số nội dung sau:Triển khai mô hình cung ứng giống 

chuối tiêu hồng trên địa bàn các xã(4) đảm bảo theo kế hoạch; thực hiện tốt chức năng, 

                                           
4 Số lượng giống 8.000 cây, cho các xã Đăk La, Đăk Ngọk, Đăk Mar, Ngọk Réo, Ngọk Wang, Đăk Pxi, Đăk Long.  
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trên địa bàn huyện. 

 

nhiệm vụ của Ban chỉ đạo ISO huyện, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn 

cấp huyện, cấp xã đáp ứng cho việc kiểm soát TTHC cấp huyện chặt chẽ; Báo cáo sơ kết 

01 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 11/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện khóa VI về lãnh đạo phát triển thương hiệu “Cà phê Đăk Hà” vươn tầm quốc tế 

giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh 

cà phê và quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý “Đắk Hà’’ cho sản phẩm cà phê Đắk Hà; báo cáo 

sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa 

XI; báo cáo đánh giá kết quả 12 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 06/5/2010 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống trên địa bàn 

huyện. Tham mưu Hội đồng sáng kiến huyện đánh giá, công nhận sáng kiến cấp cơ sở 

(đợt 1) năm 2022(5); Tham mưu trình Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận sáng kiến 

đợt 02 năm 2021( 6) 

- Thường xuyên đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại trên 

địa bàn huyện(7); triển khai tổ chức thành công Phiên chợ nông nghiệp sạch năm 2022 

(lần 1). Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và duy trì hoạt động của 

BCĐ 389 huyện(8); chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chấn chỉnh, bình ổn thị 

trường, đảm bảo cung cầu hàng hóa phục vụ nhân dân trong tình hình diễn biến phức 

                                           
5 Kết quả công nhận 102 sáng kiến cấp huyện của các tác giả, nhóm tác giả ngành giáo dục. 
6 Kết quả công nhận 01/03 sáng kiến đề nghị cấp tỉnh công nhận. 
7 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh; Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 11/01/2021 của 

Ban chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo phát triển thương mại-dịch vụ trên địa bàn huyện Đắk Hà giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo hoạt động hưởng ứng Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải thiện hiệu quả Logistic giai đoạn 2017-2021 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2022-2026; Báo cáo 

phục vụ công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022; Báo cáo công tác quản lý, khai thác chợ trên địa bàn huyện Đăk Hà; Báo cáo đánh giá tình hình triển khai các quy định của Luật 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Báo cáo kết quả rà soát và thực thi Nghị định số 39/2007/NĐ của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên 

không phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí trên địa bàn huyện. 
8
Chủ trì 02 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện trong 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và trong dịp Tết Trung thu năm 2022. Kết quả kiểm tra 70 cơ sở, qua đó Đoàn kiểm tra hướng dẫn các cơ sở có sai sót cam kết khắc phục tồn tại; đồng thời 

chuyển cho UBND các xã thị trấn xử phạt hành chính 10 cơ sở với số tiền 5.100.000 đồng; tiêu hủy tại chỗ 17,58kg thực phẩm dạng rắn và thực phẩm dạng lỏng là 37,9 lít. 
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tạp của dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên địa bàn. Tham mưu UBND huyện kế hoạch tổ 

chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Đắk Hà năm 2022, tổ 

chức bình chọn công nhận kết quả và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu năm 2022 với 06 sản phẩm đạt yêu cầu(9). 
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Đề nghị bổ sung thêm mục Công tác chuyển 

đổi số trên địa bàn. 

 

Ủy ban nhân dân huyện đã bổ sung vào báo cáo cụ thể: 

- Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện 

Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đăk Hà theo quy định10. Tham mưu xây dựng 

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 09-NQ/TU, ngày 18 tháng 02 năm 2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về 

Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 203011. Đồng thời, 

thực hiện đổi tên, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc về Chuyển đổi số cấp huyện; 

ban hành quy chế hoạt động để chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện về phát triển 

chính quyền điện tử, xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. Hoàn thiện 

việc nâng cấp Trang thông tin điện tử huyện thành Cổng thông tin điện tử; 11/11 xã, 

thị trấn thành lập Trang thông tin điện tử xã, thị trấn; 11/11 xã, thị trấn đã thành lập Tổ 

công nghệ số cộng đồng đến cấp thôn, làng, tổ dân phố với 95 thành viên. Nhìn chung, 

trong năm 2022, nhiệm vụ chuyển đổi số của huyện được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy bước đầuđạt một số kết quả.Công tác 

tuyên truyền chuyển đổi số được triển khai thực hiện với nhiều hình thức; nhận thức về 

vai trò và lợi ích ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc của cán bộ, công chức 

được nâng cao rõ rệt;hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục duy trì, phát huy 

hiệu quả, như: Hệ thống Một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến phục 

vụ hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; hệ thống hội nghị trực tuyến được 

khai thác, sử dụng hiệu quả, phục vụ tốt các cuộc họp giữa Trung ương, tỉnh và địa 

                                           
9 Sản phẩm: Cà phê sữa thượng hạng; cà phê sữa dừa; cà phê sầu riêng của cơ sở HTX nông nghiệp sản xuất và Thương mại Sáu Nhung, sản phẩm cà phê bột pha phin của cơ sở HTX Nông 

nghiệp Công bằng Pô Kô, sản phẩm cà phê hạt nguyên chất Coffee Đăk Mar; cà phê bột nguyên chất Coffee Đăk Mar của HTX dịch vụ thế hệ mới Đăk Mar 
10 Công văn số 2743/UBND-VHTT ngày 07/10/2022 về tăng cường triển khai công tác Chuyển đổi số trên địa bàn huyện 
11Chương trình số 48-CTr/HU, ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi số huyện Đăk Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
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phương... 
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Về hạn chế trong báo cáo: 

a. Số ca mắc dịch bệnh sốt xuất huyết 

tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (Tuy 

nhiên theo đánh giá thì năm 2022 (năm 

2022 có 157 ca, năm 2021 là 224 ca) giảm 

67 ca so với năm 2021. 

b. Bổ sung hạn chế: Tổ chức triển khai 

một số chủ trương, nghị quyết của Huyện 

ủy (lãnh đạo phát triển thương mại-dịch vụ 

trên địa bàn huyện và Nghị quyết về lãnh 

đạo phát triển thương hiệu “Cà phê Đăk Hà” 

vươn tầm quốc tế) có mặt còn hạn chế. 

c. Đề nghị đánh giá thêm chất lượng 

công tác giáo dục trong kỳ thi tuyển sinh 

lớp 10 chưa cao. Tình hình an ninh trật tự, 

trộm cắp tài sản, vi phạm pháp luật chưa 

giảm. 

d. Đề nghị bổ sung tồn tại một số công 

trình đầu tư trên địa bàn huyện hoàn thành 

chậm tiến độ. 

Tiếp thu chỉnh sửa một số nội dung sau: 

 

a. Bệnh sốt xuất huyết ghi nhận 157 trường hợp mắc, giảm 67 ca so với năm 2021 

 

 

 

 

b. Bổ sung hạn chế: Tổ chức triển khai một số chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy 

(lãnh đạo phát triển thương mại-dịch vụ trên địa bàn huyện và Nghị quyết về lãnh đạo 

phát triển thương hiệu “Cà phê Đăk Hà” vươn tầm quốc tế) có mặt còn hạn chế. 

 

 

 

c. Tiếp thu bổ sung kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 của các trường Trung học cơ 

sở trên địa bàn huyện thấp hơn so với các năm học trước12. Tình hình an ninh trật tự, 

trộm cắp tài sản, vi phạm pháp luật còn có nguy cơ tiềm ẩn khó lường. 

 

 

d. UBND huyện tiếp thu. Các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện được 

triển khai cơ bản đảm bảo đúng tiến độ và hợp đồng ký kết với đơn vị thi công. 

9 Đề nghị xem lại nguyên nhân: “Nhận Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu bổ sung vào tồn tại hạn chế: Dịch bệnh vẫn xảy ra 

                                           
12 Tỷ lệ học sinh thi vào lớp 10 trường THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Nguyễn Du và PTDTNT huyện bị điểm 0 còn nhiều (198 em), trong đó điểm 0 môn Toán 183/865 em, chiếm tỷ lệ 

21,15%; môn Ngữ văn 14/865 em, chiếm tỷ lệ 1,61%; môn Tiếng Anh 1/865 em, chiếm tỷ lệ 0,11%. Trong đó có 12 học sinh bị hai điểm 0 ở môn Toán và môn Ngữ văn (THCS Chu Văn An 

02; THCS Đăk Hring 01; THCS Đăk La 01; THCS Đăk Mar 02; THCS xã Ngọc Réo 02; TH&THCS Đăk Long 02; TH&THCS xã Đăk Ui 02). 
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thức của một số hộ chăn nuôi còn hạn chế 

trong khâu vệ sinh môi trường, tiêu độc khử 

trùng; các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chuồng trại 

thô sơ ẩm. Thời tiết đang chuyển mùa, súc 

đề kháng đàn vật nuôi giảm tạo điều kiện 

thuận lợi cho mầm bệnh tấn công” (Vì báo 

cáo không đánh giá hạn chế về tình hình 

dịch bệnh trên gia súc).   

rãi rác trên đàn gia súc tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học 

trong chăn nuôi. Trong năm đã xuất hiện bệnh dịch Tả lợn Châu phi tại 3 xã Đăk La, 

Đăk Hring, Ngọk Réo13. 

10 

Đề nghị xem lại chỉ tiêu: Tổng diện tích 

gieo trồng đạt 31.816,07 (tuy nhiên khi 

cộng lại là 31.944,44 ha). Đồng thời xem lại 

số liệu cây dược liệu giữa báo cáo và biểu 

KT - XH (thu nhập bình quân đầu người, 

tổng diện tích gieo trồng, diện tích cây dược 

liệu, giải ngân vốn đầu tư công….); vì sao 

diện tích cây dược liệu năm 2023 giảm so 

với năm 2022 là 58,7 ha? 

Đề nghị xem xét, điều chỉnh số liệu về đánh 

giá ước thu nhập bình quân đầu người năm 

2022 “Tại trang số 1 là 46,15 triệu đồng; tại 

ghi chú số 93 là 46,92 triệu đồng; tại biểu 

tổng hợp là 49,62 triệu đồng”. 

- Kiểm tra lại số liệu giữa biểu mẫu và 

báo cáo: tổng giá trị sản xuất theo giá so 

sánh 2010 và lương thực bình quân đầu 

UBND huyện tiếp thu, đã chỉ đạo chỉnh sửa số liệu 

                                           
13 Xã Ngọc Réo có 03 con/15 con tổng đàn lợn chết và tiêu hủy vào ngày 4/5/2022.  Đăk La và Đăk Hring: Từ ngày 1/7/2022 đến 20/7/2022 số lượng lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy 30/30 con 

(xã Đăk La tiêu hủy 23 con/2 hộ; xã Đăk Hring tiêu hủy 7/7 con/1 hộ. 
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người 

11 
Đề nghị bổ sung thêm chỉ tiêu; Thành lập 

Hợp tác xã, tổ hợp tác. 

UBND huyện tiếp thu để chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát tham mưu bổ sung. 
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Cần có giải pháp cụ thể hơn về công tác 

chuyển đổi số trên địa bàn huyện; Có giải 

pháp cụ thể về việc phát triển kinh tế tập 

thể. 

 

 Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu bổ sung giải pháp như sau: 

- Về công tác chuyển đổi số: Đẩy mạnh cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong Kế hoạch số 1250/KH-UBND của 

Ủy ban nhân dân tỉnh; Chương trình số 48-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TU, Kế hoạch 175/KH-UBND ngày 

14/6/2022 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18 tháng 02 

năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. Tập trung đẩy mạnh các giải pháp tăng cường vai trò, trách 

nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ 

Chuyển đổi số; phân công, phối hợp thống nhất rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các 

cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Tăng 

cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp Nhân dân về Chuyển đổi số, nhất là tập trung tuyên truyền người dân giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thanh toán không dùng tiền 

trong các hoạt động mua bán, trao đổi, sản xuất; Đảm bảo nguồn lực tài chính và nhân 

lực cho chuyển đổi số; Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong thực hiện 

chuyển đổi số... 

Giải pháp cụ thể về việc phát triển kinh tế tập thể: Tiếp tục xác định mục tiêu củng 

cố, đổi mới, phát triển KTTT, HTX, chú trọng phát triển HTX trong lĩnh vực nông 

nghiệp, xây dựng hợp tác xã nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ 

cấu nông nghiệp. Xây dựng và phát triển mô hình KTTT, nòng cốt là HTX bền vững 

trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc HTX, phát huy hiệu quả trong 

việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên. Thu hút ngày càng 

nhiều nông dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia KTTT, HTX, góp phần tạo việc 

làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện công bằng xã hội. Nâng cao hình ảnh và vị thế của 



 

 

TT Ý KIẾN CỦA CÁC TỔ ĐẠI BIỂU  Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN 

khu vực KTTT trong xã hội; Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện thể chế, chính sách, tổ 

chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình 

hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2021 -2025 của Thủ tướng Chính phủ, Nâng cao hiệu 

quả hoạt động của khu vực KTTT, HTX. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về kinh tế tập thể, huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong 

nước và quốc tế tham gia thúc đấy phát triển kinh tế tập thể. Tạo điều kiện phát huy vai 

trò của Mặt trận TQVN huyện, đoàn thể, hội trong việc tuyền truyền, vận động thành viên 

tham gia HTX, THT; đưa Luật HTX 2012 vào cuộc sống; động viên, khuyến khích các 

hội viên đi đầu tham gia xây dựng HTX, THT trên các lĩnh vực, nhất là nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao; phối hợp tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật về 

KTTT. Huy động các nguồn lực của ngành, địa phương tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế 

tập thể. Huy động các nguồn lực và sự hỗ trợ của trung ương và địa phương thúc đẩy phát 

triển kinh tế tập thể. 

 

13 

Về công tác quy hoạch, đề nghị bổ sung 

nội dung phê duyệt nhiệm vụ và Dự toán 

cắm mốc giới quy hoạch chung xây dựng xã 

Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

đến năm 2030. 

UBND huyện tiếp thu bổ sung vào báo cáo nội dung “phê duyệt nhiệm vụ và Dự 

toán cắm mốc giới quy hoạch chung xây dựng xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum đến năm 2030”. 

14 

Đối với các chỉ tiêu chủ yếu, đề nghị UBND 

huyện sau khi HĐND huyện thông qua chỉ 

đạo các ngành chức năng rà soát, đánh giá 

cụ thể và giao các chỉ tiêu phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương. 

UBND huyện tiếp thu sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương, 

đơn vị rà soát tham mưu giao chỉ tiêu, dự toán đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định sau 

khi HĐND huyện thông qua. 

15 

Đối với giao các chỉ tiêu KT-XH, thu ngân 

sách hằng năm cho các địa phương xã, thị 

trấn đề nghị xem xét giao phù hợp, sát với 

tình hình thực tế của các đơn vị, thị trấn thì 

UBND huyện xin tiếp thu và sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế 

của các địa phương. 
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nên giảm các chỉ tiêu về cây trồng, vật nuôi, 

chú trọng phát triển về thương mại dịch vụ.  

16 

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tham 

mưu phối hợp với thị trấn trong công tác rà 

soát điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch 

chi tiết, các đồ án quy hoạch theo quy định 

để thuận lợi trong công tác quản lý quy 

hoạch, quản lý xây dựng trên địa bàn thị 

trấn.  

Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu ý kiến và chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp 

chặt chẽ trong công tác lập đồ án quy hoạch và công tác quản lý xây dựng theo đồ án 

quy hoạch trên địa bàn các xã, đặc biệt là thị trấn theo định hướng phát triển thị trấn 

thành đô thị loại IV vào năm 2025. 

 

17 

Việc thực hiện chuyển đổi 13,44 ha đất 

trồng lúa sang trồng cây hàng năm 9,07 ha; 

Cây lâu năm 2,37 ha, trồng lúa kết hợp nuôi 

cá. Đã có văn bản nào của cấp có thẩm 

quyền cho ý kiến chưa? 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu chỉnh sửa lại như sau: Trên cơ sở văn bản chỉ đạo 

của UBND tỉnh và hướng dẫn chuyển đổi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn14, kế hoạch đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022 của 

các xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân huyện đã tổng hợp báo cáo và đăng ký kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 202215. Cụ thể: Tổng diện tích đăng ký nhu cầu 

chuyển đổi là 13,44ha/04 xã16, trong đó: 

- Chuyển sang trồng cây hàng năm: 9,07ha. 

- Chuyển sang trồng cây lâu năm: 2,37ha. 

- Chuyển sang trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa: 02 ha. 

II 
Báo cáo số 1009/BC-UBND, ngày 17/11/2022 của UBND huyện về tình hình công tác năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 

2023. 

1 

Cần có giải pháp cụ thể chỉ đạo xử lý, khắc 

phục dứt điểm các tồn tại khuyết điểm chỉ ra 

sau khi thanh tra, kiểm toán, nhất là các tồn 

UBND huyện đề ra một số giải pháp như sau: 

- Trên cơ sở Kết luận thanh tra, kiểm toán được cấp thẩm quyền ban hành, UBND 

huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tập trung thực hiện các nội dung 

                                           
14 Tại Công văn số 4227/VP-NNTN ngày 14/12/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chuyển về việc báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

năm 2021 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2022; Công văn số 3506/SNN-KH ngày 17/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị báo cáo kết quả 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2021 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2022 
15 Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 06/01/2022 của UBND huyện  
16 Đăk Ui, Đăk Long, Ngọk Réo, Đăk Pxy 
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tại khuyết điểm đã được Kiểm toán nhà 

nước, Thanh tra Chính phủ; thanh tra Sở tài 

Nguyên – Môi trường; Thanh tra tỉnh kết 

luận chỉ ra trong năm 2022. 

kiến nghị của các kết luận thanh tra, xây dựng kế hoạch thực hiện đầy đủ, kịp thời các 

kết luận thanh tra (kế hoạch nêu rõ biện pháp thực hiện, thời gian thực hiện...). 

- Chỉ đạo Thanh tra huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện 

các kiến nghị của các kết luận thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị đảm bảo đầy đủ, 

đúng thời gian và đúng quy định của pháp luật.  

- Đối với các kiến nghị liên quan đến việc yêu cầu xử lý nghiêm đối với các hành vi 

vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch có nội dung, tình tiết 

phức tạp, mang tính lịch sử do nhiều nhiệm kỳ trước để lại, hậu quả sai phạm khó khắc 

phục, UBND huyện sẽ chỉ đạo họp Tổ tư vấn pháp luật huyện và có văn bản xin ý kiến 

các sở, ban, nghành, các đơn vị cấp trên có liên quan để tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc và tìm ra biện pháp phù hợp xử lý dứt điểm, triệt để các nội dung kiến nghị 

phức tạp.   

b. Đề nghị UBND huyện bổ sung công tác chỉ đạo của UBND huyện đối với các cơ 

quan thuộc UBND huyện trong giải quyết thủ tục hành chính (đất đai).  

Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác giải quyết các thủ 

tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm việc tiếp 

nhận và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày  06/12/2021  của Chính  phủ, tổ 

chức rà soát, xử lý dứt điểm hồ sơ để quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính của tỉnh và hồ sơ đang giải quyết trên thực tế; có báo cáo giải trình và 

thực hiện xin lỗi (trong trường hợp trễ hẹn) theo quy định. 

2 
Đề nghị bổ sung việc đánh giá, xử lý 

đối với vi phạm hành lang an toàn giao 

UBND huyện tiếp thu bổ sung như sau: 

Thực hiện Kế hoạch số 1265/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về xử lý 
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thông đường bộ. 

 

vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2022, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch 

và ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định(17). Kết quả năm 

2022, đã phối hợp với các ngành của tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động 04 đợt/09 

xã(18) với 245 lượt người tham gia ở các xã và đã tự giác tháo dỡ 05 trường hợp. Tham 

mưu xử phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp ở xã Đăk La, số tiền 15 triệu đồng.  

3 

Đề nghị bổ sung giải pháp xử lý đối 

với “Ngân hàng cộng đồng” trên địa bàn 

huyện. 

Tiếp tục chỉ đạo yêu cầu các tập thể, cá nhân có liên quan chấp hành nghiêm túc 

việc thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định, không để kéo dài. 

4 

Đề nghị bổ sung tồn tại, hạn chế: Công 

tác chỉ đạo không quyết liệt; Xử lý khắc 

phục sau kiểm tra, thanh tra chậm; Thực 

hiện các Chương trình MTQG: tiến độ giải 

ngân thấp; sử dụng nguồn vốn chưa linh 

hoạt; đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cá 

nhân, tập thể liên quan; công tác xử lý chưa 

triệt để đối với các “Ngân hàng cộng đồng” 

trên địa bàn huyện; việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết 02 của tỉnh về “nâng cao chất 

lượng học sinh trên địa bàn huyện” đặc biệt 

là học sinh dân tộc thiểu số. 

UBND huyện tiếp thu để chỉ đạo rà soát, bổ sung cho phù hợp. Đối với nội dung đề 

nghị bổ sung hạn chế “Công tác chỉ đạo không quyết liệt” UBND huyện làm rõ như 

sau: Trong năm Ủy ban nhân dân huyện, tập thể Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch và 

các Phó Chủ tịch UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh trên địa bàn huyện (các chỉ đạo đều được cụ thể hóa thành các văn bản, thông báo 

chỉ đạo của UBND huyện)... nhờ đó đã đạt được một số kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu 

năm 2022 đạt và vượt so kế hoạch đề ra. Do vậy không có tình trạng Ủy ban nhân dân 

huyện chỉ đạo “Không quyết liệt” như ý kiến của Tổ đại biểu HĐND huyện đã nêu. 

III Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 14/11/2022 về xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 

1 Đề nghị biên tập lại câu từ phần mục Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu 

                                           
17 Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 25/5/2022 của UBND huyện về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2022 trên địa bàn huyện; Công văn số 3062/UBND-KTHT ngày 

05/11/2022 của UBND huyện về tổ chức ra quân xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ và vệ sinh môi trường; Công văn số 112/KTHT-TH ngày 24/6/2022 của Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

về tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ. 

18 Gồm các xã: Đăk Pxi, Đăk Long, Đăk Hring, Đăk Mar, thị trấn Đăk Hà, Hà Mòn, Đăk La, Ngọk Wang và Ngọk Réo 
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tiêu chung: Các xã cần phải xây dựng thêm 

kế hoạch để mỗi năm có ít nhất 01 thôn 

(làng) đồng bào dân tộc thiểu số (đối với 

các xã có thôn người đồng bào dân tộc thiểu 

số) đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới. 

Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới ngoài việc xây dựng kế hoạch đạt 

chuẩn nông thôn thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu cần phải xây dựng thêm 

kế hoạch để phấn đấu có ít nhất mỗi năm có 

ít nhất 01 thôn đạt khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu nhằm huy động tối đa nguồn 

lực trong dân để thực hiện chương trình. 

- Phần III Nhu cầu kinh phí: Tại số thứ 

tự thứ 2 “Củng cố, giữ vững các xã đã đạt 

chuẩn NTM trong đó có 2 xã đạt nông thôn 

mới nâng cao”. Đề nghị bổ sung thêm 01 xã 

Đăk La. 

IV 

Báo cáo số 985/BC-UBND, ngày 11/11/2022 về báo cáo 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:  

1 

Qua xem xét, chất lượng nhiều tiêu chí 

nông thôn mới ở các xã vẫn chưa bền vững, nợ 

tiêu chí… Đề nghị UBND huyện bổ sung giải 

pháp; trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo các 

địa phương trong việc nâng cao chất lượng các 

tiêu chí; giao, giải ngân vốn để các địa 

phương chủ động sớm triển khai thực hiện. 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, về nhiệm vụ giải pháp thực hiện đã được trình bày 

trong kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 trình 

kỳ họp lần này. 
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V 
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 

1 

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 (trụ sở làm việc, 

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 đường 

Trường Chinh đi vào xã Hà Mòn; trụ sở cơ 

quan của xã Hà Mòn hư hỏng nặng nhưng 

vẫn chưa khắc phục…). 

UBND huyện tiếp thu để chỉ đạo trong thời gian tới. 

 

VI 
Báo cáo số 995/BC-UBND, ngày 14-11-2022 về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn 

mới năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 

1 

Phần kế hoạch năm 2023, cần có 

thêm giải pháp: Bổ sung nguồn vốn cho các 

xã vừa đạt Nông thôn mới để duy trì và giữ 

vững các tiêu chí đã đạt, đồng thời tiếp tục 

hoàn thiện một số tiêu chí đạt “non” cũng 

như một số cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ đối 

với xã nông thôn mới. 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu 

VII Ý kiến khác 

1 

Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk 

Hring đề nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ 

đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm 

tra, xử lý các trạm cân hiện nay trên địa bàn 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu để chỉ đạo các địa phương tiến hành kiểm tra, xử lý 

(nếu phát hiện vi phạm) trong thời gian tới. 
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một số xã, thị trấn.  

2 

Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk 

Ui và xã Đăk Ngọk: Ngoài định mức chi 

thường xuyên của UBND xã được phân bổ 

hàng năm, đề nghị huyện bổ sung thêm kinh 

phí hoạt động của đại biểu HĐND xã (Kinh 

phí khoán chi tiếp xúc cử tri 2.000.000/đại 

biểu/năm theo điều 9 Nghị quyết số 

81/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của 

HĐND tỉnh Kon Tum). 

 

UBND huyện tiếp thu và chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, tham mưu hỗ trợ theo 

khả năng của ngân sách. 

 

3 

Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk 

Ui và xã Đăk Ngọk: Hiện nay theo báo cáo 

việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn huyện chỉ có các 

doanh nghiệp đủ khả năng vận dụng, còn 

các hộ gia đình chưa có được mô hình do đó 

huyện cần có chính sách hỗ trợ cho hộ gia 

đình ứng dựng công nghệ cao vào sản xuất.  

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu trong 

thời gian đến 

4 

Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã 

Ngok Réo và Hà Mòn, Đăk La: Đề nghị 

UBND huyện tiếp tục có ý kiến với nhà máy xử 

lý rác thải DH về việc gây ô nhiễm môi trường 

thường xuyên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến 

cuộc sống sinh hoạt của người dân. 

UBND huyện tiếp thu sẽ chỉ đạo cơ quan chuyển môn phối hợp với chính quyền địa 

phương tăng cường kiểm tra, giái sát không đểtình trạng phát sinh nước thải chưa qua 

xửlý ra môi trường; đồng thời sẽ làm việc với Công ty DH để xử lý mùi hồi thối trong 

quá trình xử lý rác thải phát tán ra môi trường. 

5 

Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk 

Long, Đăk Pxi đề nghị: Chỉ đạo các cơ 

quan tham mưu thuộc huyện có giải pháp, 

sớm thực hiện xử lý đối với các hộ dân 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu để chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã Đăk Mar, Đăk 

Hring và Thị trấn Đăk Hà tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân lên ở cố định 

theo quy định. 
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không lên ở ổn định tại khu di dân xã Đăk 

Long.  

6 

Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk 

Long, Đăk Pxi đề nghị: Quan tâm chỉ đạo 

cơ quan dịch chuyển các trụ điện nằm sát 

đường tỉnh lộ (phía trước trụ sở UBND xã 

Đăk Pxi) gây nguy hiểm cho tham gia giao 

thông. 

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu để đề nghị Điện lực tiến hành kiểm tra, có kế hoạch 

di chuyển để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. 

7 

Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk 

Long, Đăk Pxi đề nghị: Quan tâm, tạo mọi 

điều kiện đầy tư xây dựng đập Đăk Pơ Ê tại 

thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long để đảm 

bảo nước tưới tiêu cho hơn 20 ha lúa và cây 

cà phê của dân. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn sớm tham mưu triển khai đầu 

tư, xây dựng tuyến cầu tràn qua suối Đăk Ia 

tại thôn Kon Teo Đăk Lấp xã Đăk Long. 

Tiếp thu để chỉ đạo các đơn vị tiến hành khảo sát đề xuất đầu tư trong thời gian tới. 

8 

Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk 

La đề nghị: Đề nghị UBND huyện quan 

tâm, tăng cường công tác  kiểm tra tại Cụm 

công nghiệp xã Đăk La, tránh để xảy ra ô 

nhiễm môi trường. 

UBND huyện tiếp thu 

9 

Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk 

Mar đề nghị: Bố trí kinh phí thực hiện số 

hóa Hồ sơ Hộ tịch theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh theo Công văn 3085/UBND-NC ngày 

16/9/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ triển 

khai thực hiện Số hoá Sổ hộ tịch trên địa 

UBND huyện xin tiếp thu, hỗ trợ theo khả năng của ngân sách. 
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bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Tư pháp (Mức 

kinh phí triển khai tại mỗi xã là 80 triệu 

đồng). 

10 

Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk 

Mar đề nghị: Xây dựng kế hoạch đấu giá 

đất tại khu vực đất tại 4,7 ha thôn 5 xã Đăk 

Mar để có nguồn vốn xây dựng trên địa bàn;  

Hỗ trợ kinh phí cho tổ hợp tác, Hợp tác xã 

hoạt động theo chương trình mục tiêu quốc 

gia. 

UBND huyện tiếp thu chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu trong thời gian tới 

––––––––––––––––––––––– 
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