
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 

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định Cơ 

chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp chuyên đề. 

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Luật Đầu tư công ngày 13 

tháng 6 năm 2019; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về quy định 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban 

hành quy định Cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể 

như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VÀ TRÌNH TỰ, THỦ 

TỤC ÁP DỤNG: 

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:  

Tại điểm b, khoản 1, Điều 40, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 

năm 2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

Chương trình mục tiêu Quốc gia, có quy định: 

“Điều 40. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định: 

a) ... 

b) Cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, 

giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa 

bàn theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.” 

Do đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy 

định Cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là cần thiết và phù hợp 

với quy định. 

2. Trình tự, thủ tục xây dựng nghị quyết: 
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Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh thống nhất xây dựng theo trình tư, thủ tục rút gọn tại Thông 

báo số 38/TB-TTHĐND ngày 5 tháng 8 năm 2022. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Việc ban hành quy định Cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch lồng ghép 5 năm, hàng năm của các 

cấp, các ngành, nhằm huy động tối đa các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các 

Chương trình mục tiêu Quốc gia. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

- Đảm bảo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 22 tháng 6 năm 2015. 

- Đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. 

Thực hiện các quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 

năm 2022 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh có Tờ trình số 112/TTr-UBND 

ngày 05 tháng 8 năm 2022 trình Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết 

định đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban 

hành quy định Cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, áp dụng 

trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy pháp luật 

và đã được Thường trực Hội đồng nhân dân thống nhất tại Thông báo số 38/TB-

TTHĐND ngày 5 tháng 8 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Ngày 8 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 

2556/UBND-NNTN về việc triển khai Thông báo số 38/TB-TTHĐND ngày 05 

tháng 8 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, theo đó, giao Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tham 

mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy 

định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Đến nay, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy 

định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã được Sở Kế hoạch 
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và Đầu tư hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và ý kiến của 

các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Căn cứ các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy 

ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết ban 

hành Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Nghị quyết gồm có 02 điều, nội dung cơ bản của các điều như sau: 

- Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định Cơ chế lồng ghép 

các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

  (Tài liệu kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

(2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (3) Ý kiến của các Ủy viên Ủy ban nhân 

dân tỉnh và các tài liệu có liên quan).  

Trên đây là Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

ban hành quy định Cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Ủy ban 

nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp chuyên đề 

xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:          
- Như trên;    

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Tư pháp; 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VP, KTTH.PHD. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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