
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTr-UBND Kon Tum, ngày     tháng     năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

    Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 3. 

 

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; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 Chương trình 

mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực 

hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Văn bản số 3948/BKHĐT-TCTT ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện một số quy định của Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP của Chính phủ;  

Thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo 

số 29/TB-TTHĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:  

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý 

Tại Văn bản số 3948/BKHĐT-TCTT ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc thực hiện một số quy định của Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác 

giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm như sau: 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ 

ngân sách Nhà nước hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 
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theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và Điều 

83, Điều 84 Luật Đầu tư công năm 2019. Trong đó, làm rõ phương án phân bổ 

ngân sách Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc chi tiết đến nội 

dung, dự án thành phần (tổng mức và cơ cấu vốn) và danh mục dự án đầu tư. 

Căn cứ quy định tại Điều 83 và Điều 84 Luật Đầu tư công năm 2019 thì 

thẩm quyền quyết định về kế hoạch đầu tư công hằng năm của địa phương, bao 

gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách 

Trung ương là Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Để việc giao kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 

đảm bảo theo tiến độ, tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách 

Nhà nước, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khóa XII về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là cần thiết. 

2. Dự kiến danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững năm 2022  

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 khá lớn, 

trong khi các Chương trình mục tiêu quốc gia có nhiều nội dung đầu tư thuộc 

nhiều nội dung, dự án, tiểu dự án thành phần, các Bộ, ngành Trung ương chưa 

có hướng dẫn đầy đủ triển khai thực hiện các Chương trình, do đó đến nay nhiều 

đơn vị, địa phương và Ban Dân tộc tỉnh chưa kịp hoàn thành việc rà soát, đăng 

ký danh mục dự án đầu tư 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 hoặc đã đăng ký nhưng danh mục một số dự 

án chưa đảm bảo theo nội dung đầu tư của Chương trình. Do đó, Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII xem xét, quyết 

định danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2022 (chi tiết tại các phụ lục gửi kèm theo). 

Đối với danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII 

xem xét, quyết định. 

3. Đề xuất của ủy ban nhân dân tỉnh:  

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giao thực hiện  

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh rất lớn (348.486 
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triệu đồng) với số lượng danh mục dự án đầu tư dự kiến rất nhiều và phức tạp(1), 

trong khi thời gian thực hiện trong năm 2022 chỉ còn chưa đầy 06 tháng. Do đó 

để chủ động trong quá trình triển khai thực hiện, kính trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc 

02 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh trong phạm 

vi mức vốn được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ theo quy định và báo cáo lại 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp 

thứ 3 xem xét, quyết định (có Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

kèm theo)./. 

Nơi nhận:                                                  
- Như trên;                

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- VP UBND tỉnh: CVP, các PVP; 

- Lưu: VT, KTTH.PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 

 

                                           
(1) Danh mục các dự án của 02 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 khoảng 453 dự án, trong đó Chương 

trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới khoảng 360 dự án và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững khoảng 93 dự án. 
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