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V/v triển khai chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Công văn số 4412/UBND-

KTTH ngày 29/12/2022  

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban ngành, cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 4412/UBND-KTTH ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 HĐND 
tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4412/UBND-KTTH 

ngày 29/12/2022. 

2. Bên cạnh những nhiệm vụ tại Công văn số 4412/UBND-KTTH ngày 

29/12/2022 của UBND tỉnh, Thủ trưởng các phòng, ban ngành, cơ quan, đơn vị 

và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai một số nội dung chủ yếu sau: 

2.1. Đối với các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua: 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn 

trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết trên theo đúng 

quy định, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân 

dân huyện để xem xét, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

2.2. Về triển khai Thông báo số 76/TB-HĐND ngày 15 năm 12 năm 2022 

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 

2021-2026, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

a) Đối với các nội dung chất vấn: Thủ trưởng các đơn vị có nội dung được 

chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-

2026 nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 

số 4339/UBND-KTTH ngày 22 tháng 12 năm 2022 về triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 111/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 Hội 

đồng nhân dân tỉnh, đặc biệt chú ý nội dung về việc xử lý Trạm cân thu mua 

nông sản không đủ điều kiện hoạt động: Các phòng: Kinh tế-Hạ tầng huyện, 

Tài nguyên và Môi trường huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các đơn 

vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4328/UBND-HTKT ngày 22 tháng 12 

năm 2022 về việc quản lý hoạt động các trạm cân thu mua nông sản. 

 b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 

triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, cụ thể: 

- Thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải phát huy cao 

nhất tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân, nắm chắc tình hình, 

quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được xác định, 

bảo đảm khắc phục nhanh, hiệu quả các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra năm 
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2022. Đồng thời, phải bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2023, kịp thời cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch 

cụ thể; xác định rõ tiến độ hoàn thành, gắn với phân công nhiệm vụ cho từng tổ 

chức, người đứng đầu từng địa phương, đơn vị đối với từng mục tiêu, chỉ tiêu và 

phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ các điểm 

nghẽn, khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ 

tiêu kế hoạch ngay từ những tháng đầu của năm 2023.  

- Quyết liệt thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số về cải cách hành 

chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao các chỉ số năng lực 

cạnh tranh (Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị 

và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) 

và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)).  

- Sau khi Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 được phê duyệt, các phòng, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải 

chủ động tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch nêu trên tại địa 

bàn huyện. Trước mắt, tập trung triển khai thật tốt các chương trình, dự án đầu 

tư liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi và giải phóng mặt bằng để 

tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư. Mọi khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng 

đến hoạt động thu hút đầu tư, kinh doanh phải được chính quyền các cấp phát 

hiện và giải quyết kịp thời, dứt điểm, tạo niềm tin vững chắc cho doanh nghiệp 

đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại huyện. 

- Cần tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện từng dự án, tiểu 

dự án đã được xác định. Các nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ 

và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện liên quan đến các Chương 

trình Mục tiêu quốc gia phải công khai rộng rãi bằng nhiều hình thức phù hợp để 

doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện biết, đồng thời phải xây 

dựng quy trình, thủ tục đăng ký hỗ trợ thông thoáng, hướng dẫn chu đáo và tạo 

điều kiện tối đa cho tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ. Chú trọng đúng mức việc 

lồng ghép các nguồn vốn để phát huy hiệu quả cao nhất nguồn lực quan trọng từ 

các chương trình này, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát 

triển nhanh, bền vững.  

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                   
- Như trên (th/h); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Văn Thủy 
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