
PHỤ LỤC TỔNG HỢP 

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

ban nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

 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 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; 

 Căn cứ Thông báo số 38/TB-TTHĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về các hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết 

trình tại Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh;  

Thực hiện Công văn số 2556/UBND-NNTN ngày 08 tháng 8 năm 2022 

của  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai Thông báo số 38/TB-

TTHĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Dự thảo Tờ Trình 

UBND tỉnh và Dự thảo Nghị Quyết về 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 sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và gửi văn bản lấy ý 

kiến góp ý của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương. Đến nay đã quá thời gian quy 

định, đơn vị nhận được 18 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: 

 

TT Đơn vị Số, ký hiệu Tóm tắt ý kiến Giải trình, tiếp thu 

1 Sở Công 

thương  

1457/SCT-

HCTH  

Thống nhất   

2 Sở Giáo dục và 

Đào tạo  

1226/SGD

ĐT-KHTC  

Thống nhất   

3 Sở Giao thông 

Vận tải  

1043/SGT

VT-

QLKCHT

GT  

Thống nhất  

4 Sở Ngoại vụ  513/SNgV

-HCTH  

Thống nhất  

5 Liên Hiệp các 

Hội khoa học 

Kỹ thuật tỉnh 

Kon Tum 

142/CV-

LHH  

1. Về nội dung trích dẫn Nghị 

quyết và bản Quy định: Nghị 

quyết này được ban hành dựa trên 

căn cứ pháp lý được quy định tại 

điểm d, khoản 1, Điều 40 của 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, 

1. Đã tiếp thu, chỉnh 

sửa 
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TT Đơn vị Số, ký hiệu Tóm tắt ý kiến Giải trình, tiếp thu 

theo đó, không có quy định về 

“lựa chọn đơn vị giao nhiệm vụ” 

như dự thảo nêu, đề nghị lược bỏ 

nội dung này; đặt dấu phẩy (,) 

giữa cụm từ “trình tự thủ tục” theo 

quy định tại điểm d như đã nêu 

trên (trong dự thảo Quy định nêu 

tại “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh lại 

nêu đúng nội dung). 

2. Tại Điều 3, dự thảo Quy định: 

Tại khoản 1 của Điều này quy 

định nội dung hỗ trợ bao gồm các 

Điều 7,8,9 của Nghị định 

98/2018/NĐ-Cp, nội dung này có 

trái với quy định tại khoản 1, Điều 

21 của Nghị định 27/2022/NĐ-CP, 

đề nghị cần lưu ý các nội dung nêu 

trên tại khoản 2, Điều 21 của Nghị 

định 27/2022/NĐ-CP để biên tập 

cho chính xác tránh phạm quy.  

 

 

 

 

 

 
2. Đã tiếp thu, chỉnh 

sửa 

5 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

1697/STN

MT-

KHTC 

Thống nhất  

6 Sở Kế hoạch 

và Đầu tư  

1789/SKH

ĐT-KT 

1. Đề nghị bổ sung quy định 03 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản 

xuất như được quy định tại Điều 

3, Điều 4, Điều 5 của Dự thảo 

Nghị quyết vào Điều 1 quy định 

về phạm vi điều chỉnh, để đảm 

bảo tính cụ thể, chi tiết của quy 

định. 

2. Trọng tâm của Dự thảo Nghị 

quyết tập trung tại 03 Điều – Điều 

3, 4 và 5. Mục tiêu của Nghị quyết 

là quy định về nội dung hỗ trợ, 

mẫu hồ sơ và trình tự thủ tục. 

Nhưng nội dung Dự thảo Nghị 

quyết không có sự khác biệt so với 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và 

các quy định khác có liên quan, do 

chỉ mới dừng ở bước dẫn chiếu 

các quy định. 

 

1. Đã tiếp thu, chỉnh 

sửa 

 

 

 

 
2. Trong nội dung 

Nghị định số 

27/2022/ NĐ-CP, 

chưa quy định về 

trình tự thủ tục thực 

hiện; Thông tư số: 

09/2022/TT-

BLĐTBXH đã có 

hướng dẫn cụ thể, 

nên việc tham mưu 

ban hành Nghị 

quyết theo hướng áp 

dụng các nội dung 

của cấp trên đã 

hướng dẫn. 

7 Ban Dân tộc 

tỉnh 

587/BDT-

CSDT 
1. Đối với dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân: Tại 

Khoản 2, Điều 2 của dự thảo đề 

nghị biên tập như sau: Giao 

Thường trực Hội đồng nhân dân 

1. Đã tiếp thu, chỉnh 

sửa 
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TT Đơn vị Số, ký hiệu Tóm tắt ý kiến Giải trình, tiếp thu 

tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh và đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo 

luật định tăng cường kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

này.  

2. Đề nghị đơn vị rà soát, xác định 

tên tiêu đề Nghị quyết đảm bảo 

đúng quy định tại điểm d, khoản 1, 

Điều 40, Nghị định 27/2022/NĐ-

CP và thống nhất trong toàn văn 

bản cụ thể: 

- Tiêu đề dự thảo: 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 giao 

nhiệm vụ, đặt hàng trong thực hiện 

các hoạt động hỗ trợ sản xuất 

thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum giai đọan 2021-2025 

- Tại Điều 1: Nghị quyết này 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 sản xuất 

thuộc các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

3. Về tên tiêu đề tại Điều 3, 

Chương II của dự thảo đề nghị 

đơn vị soạn thảo điều chỉnh thành: 

Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình 

tư thủ tục lựa chọn dự án, kế 

hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị. Lý do: 

Thống nhất bố cục tên tiêu đề tại 

Điều 4, Điều 4. Đề mục tại các 

khoản 1; Điều 3, Điều 4, Điều 5; 

 

 

 

 

 

 

 
2. Đã tiếp thu, chỉnh 

sửa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Đã tiếp thu, chỉnh 

sửa 
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TT Đơn vị Số, ký hiệu Tóm tắt ý kiến Giải trình, tiếp thu 

Chương II của dự thảo chưa bao 

quát các nội dung theo hướng dẫn 

tại các Điều 21, Điều 22, Điều 23 

của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, 

ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định hướng dẫn 

các nội dung như: Điều kiện hỗ 

trợ phát triển sản xuất, dự án, 

phương án sản xuất;  Lựa chọn dự 

án, kế hoạch, phương án sản xuất; 

Nội dung hỗ trợ từ vốn ngân sách 

nhà nước; Mức hỗ trợ, phương 

thức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà 

nước…đề nghị đơn vị soạn thảo rà 

soát, nghiên cứu biên tập đề mục 

hướng dẫn tại các khoản 1 đảm 

bảo đầy đủ nội dung theo hướng 

dẫn tại các Điều 21, Điều 22, Điều 

23 của Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP, ngày 19 tháng 4 năm 2022. 

8 Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc 

Việt Nam tỉnh 

Kon Tum 

1811/MTT

Q-BTT 

Thống nhất  

9 Sở Khoa học 

và công nghệ 

558/SKHC

N-TTr 

Thống nhất  

10 Sở Xây dựng 1091/SXD

-PTĐT 

Thống nhất  

11 Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

1105/STT

TT-

BCVT&C

NTT 

Thống nhất  

12 Sở Tài chính 2438/STC-

QLNS 

 Để đảm bảo thủ tục theo quy 

trình rút gọn trình ban hành Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

theo quy định, đề nghị đơn vị phối 

hợp với Sở Tư pháp để rà soát, 

tham mưu UBND tỉnh theo đúng 

thể thức văn bản quy phạm pháp 

luật hiện hành.     

Tiếp thu 

13 Sở Lao động 

Thương binh 

và Xã hội  

1358/SLĐ

TBXH-

TGXHGN 

1. Tại Điều 2. Tổ chức thực hiện, 

đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: 

(i) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 

chức triển khai thực hiện; (ii) Giao 

Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh và đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

1. Đã tiếp thu 

 

 

 

 

 

 

2. Không tiếp thu, do 
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TT Đơn vị Số, ký hiệu Tóm tắt ý kiến Giải trình, tiếp thu 

thực hiện. 

2. Đề nghị nghiên cứu bổ sung 

“Điều 3. Điều khoản thi hành” 

đồng thời bổ sung nội dung “Bãi 

bỏ Nghị quyết số 44/2017/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 12 năm 

2017của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định một số nội dung và mức 

chithực hiện các dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum”. 

3. Đề nghị nghiên cứu, xem xét bổ 

sung vào Điều 3 và Điều 4 trong 

dự thảo Nghị quyết về nội dung 

“đề xuất quy định mức kinh phí hỗ 

trợ nội dung thực hiện đa dạng hóa 

sinh kế, phát triển mô hình giảm 

nghèo” để có căn cứ cho các địa 

phương triển khai thực hiện. 

không có cơ sở. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trong nội dung 

Nghị định số 27/2022/ 

NĐ-CP, chưa quy 

định về trình tự thủ 

tục thực hiện; Thông 

tư số: 09/2022/TT-

BLĐTBXH đã có 

hướng dẫn cụ thể, nên 

việc tham mưu ban 

hành Nghị quyết theo 

hướng áp dụng các 

nội dung của cấp trên 

đã hướng dẫn. 

14 UBND huyện 

Đăk Hà 

1606/UBN

D-

NNPTNT  

Thống nhất  

15 UBND huyện 

Ngọc Hồi  

1792/UBN

D-NN  

Thống nhất  

16 UBND huyện 

Đăk Glei 

1216/UBN

D-NN 

Thống nhất  

17 UBND huyện 

Đăk Tô 

806/UBN

D-KTTH 
Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT 

xem xét, tham mưu UBND tỉnh, 

trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quy 

định về 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… Cụ 

thể, đảm bảo phù hợp với tình 

hình thực tế và định hướng phát 

triển kinh tế- xã hội của tỉnh giai 

đoạn 2021-2025 để các địa 

phương thống nhất áp dụng triển 

khai thực hiện. 

 

Trong nội dung Nghị 

định số 27/2022/ NĐ-

CP, chưa quy định về 

trình tự thủ tục thực 

hiện; Thông tư số: 

09/2022/TT-

BLĐTBXH đã có 

hướng dẫn cụ thể. 

 

18 UBND huyện 

Tu Mơ Rông 

1702/UBN

D-NN 

Thống nhất  

 


		2022-08-20T18:28:12+0700


		2022-08-20T18:29:31+0700




