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NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và
Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;
Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu, thẩm tra của các
Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân
tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tán thành với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2020, trong 6 tháng cuối năm 2020 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 10
tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp tại
Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo,
giải pháp của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh sản xuất, phục hồi kinh tế sau
đại dịch Covid-19, nhất là Kết luận số 77-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2020
của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để
phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Trong đó, xác định khó khăn, vướng
mắc của từng dự án, của các doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, đất đai... để kịp
thời giải quyết, tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai các
dự án trên địa bàn tỉnh. Triển khai các biện pháp kích cầu, phục hồi ngành du
lịch sau đại dịch Covid-19; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch
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trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiếp tục đầu tư hạ tầng du lịch khai thác tiềm năng,
lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, di tích lịch sử, ... để thu hút du
khách.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển nông
nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị
trường tiêu thụ. Có kế hoạch, lộ trình phù hợp để phục hồi và phát triển đàn lợn,
đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật
nuôi. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông
thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
3. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phát huy sức
mạnh của cả hệ thống chính trị cấp tỉnh, huyện, xã và ở thôn (làng), các chủ
rừng trong công tác phòng, chống phá rừng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý
sớm đưa ra xét xử các vụ án vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
4. Tăng cường công tác chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; quản lý tốt
các nguồn thu trên địa bàn, nhất là nguồn thu từ khai thác quỹ đất. Đồng thời,
theo dõi sát việc thực hiện các dự án, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị,
địa phương, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công.
Chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025.
5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong đó, rà soát xây dựng và triển khai có hiệu
quả Đề án nâng cao chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số
cải cách hành chính tỉnh (PAR INDEX), phấn đấu năm 2020 chỉ số cải cách
hành chính và năng lực cạnh tranh của tỉnh tăng so với năm trước. Đồng thời,
tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải
phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là các
dự án của các nhà đầu tư chiến lược (Dự án nông nghiệp của Công ty Cổ phần
tập đoàn TH trên địa bàn...), công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVI.
6. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ thi Trung học
phổ thông quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo chu đáo, chặt chẽ, an toàn,
trung thực, đúng quy chế. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nhân
lực tỉnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai thực hiện đồng bộ Đề
án giảm nghèo bền vững, ưu tiên bố trí nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo bền
vững, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm từ 3-4% so với cuối năm trước.
7. Chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó,
chú trọng nâng cao chất lượng công tác cảnh báo, dự báo thiên tai, đẩy mạnh
công tác truyền thông để phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai đến cộng
đồng phù hợp với từng vùng, từng đối tượng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, rà soát, củng cố các lực lượng, phương
tiện, vật tư, hậu cần để tổ chức tốt công tác phòng chống thiên tai theo phương
châm "04 tại chỗ".
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8. Tăng cường công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ
phát sinh tiêu cực như: Quản lý trật tự xây dựng, đất đai, bồi thường, giải phóng
mặt bằng... Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
9. Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc
phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, thực hiện có hiệu quả các biện
pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần
tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Thường xuyên truy quét, trấn áp, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật,
nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, bảo kê, đòi nợ thuê, tín dụng đen,
ma túy.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh; đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa
án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân
dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
giám sát việc thực hiện.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội vận động quần chúng, đoàn viên và hội viên tích cực thực hiện và giám
sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá XI Kỳ
họp thứ 10 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2020./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
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