
PHỤ LỤC 01

CÁC VĂN BẢN BAN HÀNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA
SINH KẾ VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA BỀN

VỮNG GIAI ĐOẠN 2018-2020
(Kèm theo Báo cáo số  27 /BC-BDT ngày 24 tháng 11  năm 2022 của Ban dân tộc HĐND tỉnh)

STT Loại văn bản Số hiệu/tên văn bản, thời gian ban hành Ghi chú

I Văn bản của Trung ương

1 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2016 - 2020;

2 Bộ Tài chính
Thông tư số 15/2017/TT-BTC, ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định
quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

3 Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT, ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghệp-
PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa
dạng hoá sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020

II Văn Bản của tỉnh

1 HĐND tỉnh

1. Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh
Kon Tum quy định một số nội dung và mức chi thực hiệ các dự án thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
trên địa bàn tỉnh.
2. Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày29/4/2021 của HĐND tỉnh Kon
Tum sửa dổi bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND
ngày 12/3/2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của
HĐND tỉnh

2  UBND tỉnh Kon Tum

Năm 2018

1. Văn bản số 191/UBND-KGVX ngày 22/01/2018 về việc triển khai thực
hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô
hình giảm nghèo.

2. Văn bản số 1375/UBND-KGVX ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban
nhân tỉnh vê ̀thực hiện các dự án phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và
nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh
3. Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 về phê duyệt Kế hoạch
thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân
rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG bền vững năm 2018
trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
4. Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 về phê duyệt Kế hoạch
thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân
rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG bền vững năm 2018
trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đợt 2)

5. Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 điều chỉnh, bổ sung Kế
hoạch thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và
nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo
bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đợt 2)
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Năm 2019

6. Văn bản số 234/UBND-KGVX ngày 29/01/2019 về việc triển khai thực
hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô
hình giảm nghèo

7. Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 về phê duyệt Kế hoạch
thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân
rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền
vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

8. Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 Điều chỉnh, bổ sung Kế
hoạch thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và
nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo
bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
9. Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 Điều chỉnh, bổ sung
Kế hoạch thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế
và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo
bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
10. Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 Điều chỉnh, bổ sung
Kế hoạch thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế
và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo
bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Năm 2020

11.  Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 về phê duyệt Kế hoạch
thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân
rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền
vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
12.  Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 Điều chỉnh Kế hoạch
thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân
rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền
vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

3 Văn bản của các sở ban,
ngành tỉnh

3.1 Sở Lao động TB&XH
tỉnh

1. Hướng dẫn Liên ngành số 18/LN-SLĐTBXH-SNNPTNT ngày
03/01/2018 vê ̀triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa
dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. BC số 247/BC-

SLĐTBXH ngày
29/9/20222. Hướng dẫn liên ngành số 229/LN-SLĐTBXH-SNNPTNT, ngày

21/02/2019 vê ̀triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa
dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

3.2 Sở Nông nghiệp và PTNT
tỉnh

1. Hướng dẫn Liên ngành số 18/LN-SLĐTBXH-SNNPTNT ngày
03/01/2018 vê ̀triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa
dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. BC số 500/BC-

SNN ngày
19/9/20222. Hướng dẫn liên ngành số 229/LN-SLĐTBXH-SNNPTNT, ngày

21/02/2019 vê ̀triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa
dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

3.3 Ban Dân Tộc tỉnh

 1. Kế hoạch 03/KH-BDT, ngày 10-01-2018 về kiểm tra việc rà soát, bình chọn
người uy tín năm 2018 và kế hoạch triển khai các chính sách dân tộc năm 2017,
2018

BC số 177/BC-
BDT ngày

27/10/2022 và
báo cáo Bổ sung
số 184/BC-BDT
ngày 06/11/2022

2. Kế hoạch 52/KH-BDT, ngày 19-11-2018 về Kế hoạch Kiểm tra kết quả việc
thực hiện chính sách dân tộc năm 2018và kế hoạch triển khai các chính sách dân
tộc năm 2019
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3. Kế hoạch 37/KH-BDT, ngày 10-06-2019 về Kế hoạch Kiểm tra kết quả việc
thực hiện chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2019

4. Kế hoạch 37/KH-BDT, ngày 19-03-2020 về Kế hoạch kiểm tra kết quả việc
thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2019 và triển khai thực hiện kế
hoạch năm 2020

5. Kết luận 02/KL-BDT, ngày 27-9-2019 Việc chấp hành các quy định của Nhà
nước về tổ chức thực hiện Chương trình 135, niên độ đầu tư năm 2017-2018 tại
UBND huyện Đăk Glei và các đơn vị trực thuộc UBND huyện Đăk GLei

6. Kết luận 03/KL-BDT, ngày 12-11-2019 Việc chấp hành các quy định của Nhà
nước về tổ chức thực hiện Chương trình 135, Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày
07/8/2009; Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ,
niên độ đầu tư từ năm 2015-2018 tại huyện Đắk Tôvà các đơn vị trực thuộc UBND
huyện Đăk Tô

7. Kết luận 01/KL-BDT, ngày 16-10-2020 Về chấp hành các quy định của Nhàn
ước về tổ chức thực hiện Chương trình, chính sách dân tộc, niên độ đầu tư từ năm
2016 đến 2019 tại UBND huyện Đắk Hà và các đơn vị trực thuộc UBND huyện
Đăk Hà

8. Kết luận 02/KL-BDT, ngày 10-12-2020 về chấp hành các quy định của Nhà
nước về tổ chức thực hiện Chương trình, chính sách dân tộc, niên độ đầu tư từ năm
2016 đến 2019 tại UBND huyện Ngọc Hồi và các đơn vị trực thuộc UBND huyện
Ngọc Hồi

9. Kết luận 01/KL-BDT, ngày 27-01-2021 Về việc chấp hành các quy định của
Nhà nước về tổ chức thực hiện các Chương trình, chính sách Dân tộc, niên độ đầu
tư từ năm 2017 đến năm 2019 tại UBND huyện Kon Plông và các đơn vị trực
thuộc UBND huyện KonPlông

10. Kết luận 02/KL-BDT, ngày 19-5-2021 Việc chấp hành các quy định của Nhà
nước về tổ chức thực hiện các Chương trình, chính sách Dân tộc, niên độ đầu tư từ
năm 2016 đến năm 2020 tại UBND huyện Ia H’Drai và các đơn vị trực thuộc
UBND huyện Ia H’Drai

11. Kết luận 03/KL-BDT, ngày 08-06-2021 Việc chấp hành các quy định của Nhà
nước về tổ chức thực hiện các chương trình chính sách dân tộc, niên độ đầu tư từ
năm 2017 đến năm 2020 tại UBND Thành phố Kon Tum và các đơn vị trực thuộc
UBND Thành phố Kon Tum

12. Kết luận 04/KL-BDT, ngày 04-8-2021 việc chấp hành các quy định của Nhà
nước về tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, niên độ đầu tư từ
năm 2018 đến năm 2020 tại UBND huyện Kon Rẫy và các đơn vị trực thuộc
huyện Kon Rẫy

3.3 Ban Dân Tộc tỉnh

BC số 177/BC-
BDT ngày

27/10/2022 và
báo cáo Bổ sung
số 184/BC-BDT
ngày 06/11/2022
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