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BÁO CÁO 

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết Quy 
định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 
 

 Thực hiện quy định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 
nhân dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo việc tổng hợp giải 

trình, tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu 
chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum, cụ thể như sau: 

 I. Quá trình soạn thảo văn bản và lấy ý kiến góp ý 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 
ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 
2021 – 2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực 

hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Thực văn bản số 1659/UBND-NNTN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về tham mưu thực hiện Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 

25 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo lần 1 Tờ trình của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, xin ý kiến 

góp ý nội bộ trong tập thể lãnh đạo ban, các phòng chuyên môn thuộc Sở. 
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 Sau khi giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã hoàn thiện dự thảo lần 2 Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và 
dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; tiến hành xin ý kiến tham gia của 

Ủy ban mặt trận tô quốc Việt Nam tỉnh, Hội liên hiệp khoa học tỉnh, các sở, ban, 
ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Đồng thời, dự 

thảo Nghị quyết đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (Công 
văn số 1423/SNN-KH ngày 31/5/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT). 

Đến ngày 07 tháng 6 năm 2022, có 21 cơ quan, đơn vị tham gia góp ý 
bằng văn bản; trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã tiếp thu và hoàn thiên xây dựng dự thảo lần 3 Tờ trình của Ủy 
ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh gửi Sở Tư 

pháp thẩm định. 

 II. Các ý kiến góp ý cụ thể. 

 Trong 21 văn bản góp ý của các đơn vị, địa phương, có 12 đơn vị hoàn 
toàn thống nhất với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh và 09 đơn vị tham gia 

góp ý thêm. Cụ thể: 
- Các đơn vị, địa phương hoàn toàn thống nhất với dự thảo: UBND huyện 

Đăk Glei, UBMTTQVN tỉnh, UBND huyện Sa Thầy, Sở Công thương, Sở Giáo 

dục và đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Ngoại vụ, 
Sở Nội vụ, Sở tài nguyên và môi trường, Sở Y tế. 

- Các đơn vị có ý kiến góp ý cụ thể đối với dự thảo, gồm: Sở Kế hoạch và 
đầu tư, Ban dân tộc, Sở tài chính, Sở Tư pháp, UBND thành phố Kon Tum, Sở 

Lao động thương binh và xã hội, Liên hiệp các hội khoa học tỉnh, UBND huyện 
Đăk Hà và UBND huyện Tu Mơ Rông. 

 III. Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo. 
Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý cụ thể vào nội dung dự thảo của các 

đơn vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp tiếp thu, giải trình 
theo nội dung góp ý tại phụ lục kèm theo. 

 (Kèm theo các văn bản góp ý của các đơn vị, địa phương)  

Kính báo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan, 

xem xét./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp; 
- GĐ Sở (B/c); 
- Lưu VT, NTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Huỳnh Văn Liêm 
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