
PHỤ LỤC TỔNG HỢP 

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị đối với dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy 

định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, 

phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động 

hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốcgia trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021- 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết 

 số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum 

 

(kèm theo Tờ Trình số       TTr-SNN  ngày     tháng    năm 2022 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025 (Sau đây viết tắt là Quyết định số 1719/QĐ-TTg); 

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 năm 2022 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản 

xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Sau đây viết tắt là Thông tư 04/2022/TT-

BNNPTNT); 

Căn cứ Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y 

tế Hướng dẫn triên khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu 

quý thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 (Sau đây viết tắt là Thông tư số 10/2022/TT-BYT). 

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Hội nghị 

lần thứ Bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nội dung hỗ 

trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa 

chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 

các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021- 
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2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. Đến nay đã quá thời gian quy định, 

đơn vị nhận được 21 đơn vị tham gia góp ý  còn lại các đơn vị khác không có ý 

kiến. Trên cơ sở tham gia góp ý của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự 

thảo, cụ thể: 
 

Stt Đơn vị Số, ký hiệu, 

ngày tháng 

năm 

Tóm tắt ý kiến Giải trình, 

tiếp thu 

1 Sở Công 

thương  

2373/SCT-

HCTH ngày 

26/10/2022 

Thống nhất   

2 
Sở Xây dựng 

1939/SXD-

PTĐT ngày 

26/10/2022 

Thống nhất  

3 Sở Giao 

thông Vận 

tải 

1845/SGTVT-

QLKCHTGT 

ngày 26/10/2022 

Thống nhất  

4 Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

1987/STTTT-

BCVT&CNTT 

ngày 26/10/2022 

Thống nhất  

5 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

3303/SKHĐT-

KT ngày 

26/10/2022 

1. Đề nghị chỉnh sửa 

điểm “b” khoản 4, 5 Điều 

1 dự thảo Nghị quyết 

thành điểm “a”. 

2. Ngoài ra, đề nghị Sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ 

quản lý ngành phối hợp 

với Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội, 

Ban Dân tộc tỉnh, Sở Y tế 

và các đơn vị, địa 

phương có liên quan rà 

soát toàn diện các nội 

Đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 
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dung liên quan thuộc 

thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh để tham mưu sửa 

đổi, bổ sung kịp thời, 

đảm bảo thống nhất, 

đồng bộ, đầy đủ cơ sở để 

các đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện hoạt 

động hỗ trợ phát triển sản 

xuất thuộc các chương 

trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh. 

 

6 
Sở Tài chính 

4379/STC-

QLNS ngày 

26/10/2022 

Thống nhất  

7 Sở Văn hóa 

Thể thao và 

Du lịch 

1929/SVHTTD

L-HCTH  

ngày 27/10/2022 

Thống nhất  

8 Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

2195/SGDĐT-

KHTC  

ngày 27/10/2022 

Thống nhất  

9 Ban Dân tộc 

tỉnh 

1158/BDT-

CSDT ngày 

27/10/2022 

Thống nhất  

10 Sở Khoa học 

và Công 

nghệ 

1048/SKHCN-

QLKH  

ngày 27/10/2022 

Thống nhất  

11 

Sở Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

2337/SLĐTBX

H-TGXHGN 

ngày 27/10/2022 

1. Đối với dự thảo Tờ 

trình của Ủy ban nhân 

dân tỉnh: Tại phần căn cứ 

đề nghị bổ sung, như sau: 

“Căn cứ Thông tư số 

09/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 25 tháng 5 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ 

Đã tiếp thu, 

chỉnh sửa 
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Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn một 

số nội dung thực hiện đa 

dạng hóa sinh kế, phát 

triển mô hình giảm nghèo 

và hỗ trợ người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng thuộc 

Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 

2025”. 

2. Đối với dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh: 

- Tại điểm b, Khoản 1; 

điểm c Khoản 2; điểm a 

Khoản 3; điểm b, Khoản 

4; điểm b, Khoản 5 Điều 

1: Đề nghị không nêu lại 

đối với nội dung đã được 

quy định tại Nghị quyết 

số 60/2022/NQ-HĐND 

ngày 29 tháng 8 năm 

2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh (nội dung không 

được sửa đổi, bổ sung). 

Chỉ nêu các nội dung 

được sửa đổi, bổ sung. 

- Tại điểm b Khoản 4; 

điểm b Khoản 5 Điều 1: 

Đề nghị rà soát, đối chiếu 

cho trùng khớp với quy 

định tại điểm a Khoản 1, 

Điều 4; điểm a Khoản 1 

Điều 5 Nghị quyết số 

60/2022/NQ-HĐND 

ngày 29 tháng 8 năm 

2022 của Hội đồng nhân 
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dân tỉnh. 

 

12 

Liên Hiệp 

các hội khoa 

học và kỹ 

thuật tỉnh 

Kon Tum 

278/CV-LHH 

ngày 27/10/2022 

1. Nghiên cứu “Phạm vi 

điều chỉnh” của các 

Thông tư được viện dẫn 

trong nội dung dự thảo 

Nghị quyết (bao gồm 

Thông tư 09/2022/TT-

BLĐTBXH, Thông tư 

04/2022/TT-BNNPTNT, 

Thông tư 10/2022/TT-

BYT), cho thấy rằng các 

văn bản này được ban 

hành để hướng dẫn thực 

hiện các dự án đã được 

thiết kế cụ thể trong các 

Chương trình MTQG do 

Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. 

Cụ thể: (i) phạm vi điều 

chỉnh của Thông tư 

10/2022/TT-BYT hướng 

dẫn thực hiện “... dự án 

thuộc nội dung số 2 Tiểu 

dự án 2 của Dự án 3 về 

Đầu tư, hỗ trợ phát triển 

vùng trồng dược liệu quý 

thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 được phê 

Trong nội dung 

Nghị quyết số 

60/2022/NQ-

HĐND ngày 

29 tháng 8 năm 

2022 của Hội 

đồng nhân dân 

tỉnh về Ban 

hành Quy định 

nội dung hỗ 

trợ, mẫu hồ sơ, 

trình tự, thủ tục 

lựa chọn dự án, 

kế hoạch, 

phương án sản 

xuất, lựa chọn 

đơn vị đặt hàng 

trong thực hiện 

các hoạt động 

hỗ trợ phát 

triển sản xuất 

thuộc các 

Chương trình 

mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2021 

- 2025 đã xác 

định cụ thể 

phạm vi điều 

chỉnh, do đó 

không cần thiết 

phải quy định 

lại theo hướng 

áp dụng các nội 

dung của cấp 

trên đã hướng 

dẫn. 
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duyệt tại Quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 

14/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ”, (ii) 

Thông tư 09/2022/TT-

BLĐTBXH hướng dẫn 

thực hiện các dự án Đa 

dạng hóa sinh kế, phát 

triển mô hình giảm nghèo 

(Dự án 2) và dự án Hỗ 

trợ người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng (Tiểu dự án 2 

Dự án 4) theo Quyết định 

số 90/QĐ-TTG của Thủ 

tướng Chính phủ; (iii) 

Thông tư 04/2022/TT-

BNNPTNT của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn hướng dẫn thực hiện 

nội dung hỗ trợ phát triển 

sản xuất trong lĩnh vực 

nông nghiệp quy định tại 

Tiểu dự án 1 Dự án 3 của 

Quyết định số 90/QĐ-

TTg. 

2. Từ lý do trên, Nghị 

quyết sửa đổi, bổ sung 

lần này cần xác định 

phạm vi điều chỉnh của 

Nghị quyết trên cơ sở xác 

định rõ danh mục các dự 

án thuộc các Chương 

trình MTQG giai đoạn 
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2021 - 2025 đã được 

hướng dẫn theo các 

Thông tư nói trên đồng 

thời phù hợp với nội 

dung các hoạt động hỗ 

trợ phát triển sản xuất 

theo các Điều 21, 22, 23 

của Nghị định 

27/2022/NĐ-CP. 

13 
Sở Ngoại vụ 

1002/SNgV-

HCTH  

ngày 27/10/2022 

Thống nhất  

14 Hội Liên 

hiệp phụ nữ 

tỉnh Kon 

Tum 

404/BTV-

TGGDXH-KT 

ngày 27/10/2022 

Thống nhất  

15 Huyện Đăk 

Hà 

336/CV-PNN 

ngày 27/10/2022 

Thống nhất  

16 Huyện Kon 

Rẫy 

200/PNN  

ngày 27/10/2022 

Thống nhất  

17 Huyện Đăk 

Glei 

2181/UBND-

NN  

ngày 02/11/2022 

Thống nhất  

18 Huyện Tu 

Mơ Rông 

3109/UBND-

NN  

ngày 01/11/2022 

Thống nhất  

19 Huyện Ngọc 

Hồi 

3229/UBND-

NN  

ngày 28/10/2022 

Thống nhất  

20 Huyện Sa 

Thầy 

2687/UBND-TH 

ngày 28/10/2022 

Thống nhất  

21 Huyện Ia 

H’Drai 

1847/UBND-TH 

ngày 31/10/2022 

Thống nhất  
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