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 DỰ THẢO 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc 

làm và An toàn lao động năm 2021 

 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

 

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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - 

Việc làm và An toàn lao động; 

Căn cứ Văn bản số số 14821/BTC-NNSN ngày 27 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc 

làm và An toàn lao động; 

Căn cứ Văn bản số 5094/LĐTBXH-VPQGGN ngày 31 tháng 12 năm 2021 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phạm vi, đối tượng 

phân bổ vốn năm 2021; 

Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm ... của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc việc đề nghị phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo 

dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động năm 2021; Báo cáo số .../BC-

UBND ngày ... tháng ...năm ... của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý 

kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp 

– Việc làm và An toàn lao động năm 2021 (theo biểu chi tiết kèm theo) 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp chuyên 

đề thông qua ngày … tháng … năm …./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Ban Công tác đại biểu quốc hội; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Báo Kon Tum;  

- Đài PTTH tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐ. 

CHỦ TỊCH 
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