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BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương 

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

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015. 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ 

trình số 82/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ 

trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể 

thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân 

dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - 

Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

I. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2019,  

Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội(1) và Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ(2), việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là đảm bảo phù hợp. 

II. Nội dung của dự thảo nghị quyết 

Trên cơ sở Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương, 

mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu 

                   
1 Điểm a Khoản 2 Điều 3 “Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ, giao kế 

hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách trung ương năm 2022 và phân bổ vốn đối 

ứng từ ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết 

của Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định pháp luật có liên quan trước ngày 01 tháng 

7 năm 2022” 
2 Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách trung ương, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia. 
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quốc gia, theo đó, tỉnh Kon Tum được ngân sách Trung ương phân bổ 2.752.664 

triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025. Gồm: 

- 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: 2021-2025: 

1.728.068 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025: 637.726 triệu đồng. 

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

2025: 386.870 triệu đồng. 

Để triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Trung ương, Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh(3) đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét 

ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách Trung ương và mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa 

phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nhằm làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế 

hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho 

các cơ quan, đơn vị bảo đảm theo quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 

517/NQ-UBTVQH ngày 22 tháng 5 năm 2022. Một số nội dung chủ yếu như sau: 

1. Về mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025 

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ được Trung ương và Tỉnh ủy xác định, Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2025, cụ thể:  

TT Danh mục mục tiêu, nhiệm vụ 

Đơn 

vị 

tính 

Kế hoạch 

giai đoạn 2021 - 2025 

(phấn đấu đến năm 2025) 

Trung 

ương giao 

Địa phương 

giao 

1 
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: 2021-2025 

1.1 
Giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số/ năm trong giai đoạn 
% 4 4 

1.2 Xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn       

                   
3 Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 13/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ bảy về lãnh đạo 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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TT Danh mục mục tiêu, nhiệm vụ 

Đơn 

vị 

tính 

Kế hoạch 

giai đoạn 2021 - 2025 

(phấn đấu đến năm 2025) 

Trung 

ương giao 

Địa phương 

giao 

- Số xã xã 25 >26 

- Tỷ lệ xã % 48,1 >50 

1.3 Thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn       

- Số thôn thôn 21 21 

- Tỷ lệ xã % 51,2 51,2 

2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

- 
Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm (theo chuẩn 

nghèo giai đoạn 2022 - 2025) 
% 4 4 

- 
Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm tại các huyện 

nghèo  
%   6-8 

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

3.1 Cấp huyện       

- 

Số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới/ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới 

huyện 5 5 

3.2 Cấp xã       

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới % 70,6 70,6 

 Trong đó:    

+ Tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao % 33,3 33,3 

+ Tỷ lệ xã đạt nông thôn kiểu mẫu % 10 10 

2. Về phân bổ 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 

Phân bổ 2.752.664 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 

sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, bao gồm 312.603 triệu đồng (chiếm 

11,36%) cho các Sở, ngành và 2.440.061 triệu đồng (chiếm 88,64%) cho các 

huyện, thành phố. Trong đó: 

a) Đối với 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: 2021-

2025: Phân bổ 1.728.068 triệu đồng, bao gồm 230.213 triệu đồng (chiếm 
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13,32%) cho các Sở, ngành để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cấp tỉnh; 

1.497.855 triệu đồng (chiếm 86,68%) cho các huyện, thành phố để thực hiện các 

nội dung thuộc các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình.  

b) Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025: Phân bổ 637.726 triệu đồng, bao gồm 82.390 triệu đồng (chiếm 

12,92%) cho các Sở, ngành để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cấp tỉnh; 555.336 

triệu đồng (chiếm 87,08%) cho các huyện, thành phố để thực hiện các nội dung 

thuộc các dự án của Chương trình. 

c) Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025: Phân bổ 386.870 triệu đồng (chiếm 100%) cho các huyện, 

thành phố để thực hiện Chương trình. 

3. Về mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

a) 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: 2021-2025: 

Trên cơ sở tỷ lệ đối ứng (tối thiểu 10%)(4), tổng vốn đầu tư phát triển NSĐP 

đối ứng giai đoạn 2021-2025: 172.807 triệu đồng.  

b) Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025:  

Trên cơ sở tỷ lệ đối ứng (tối thiểu 10%)(5), tổng vốn đầu tư phát triển NSĐP 

đối ứng giai đoạn 2021-2025: 63.773 triệu đồng.  

c) Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025:  

Trên cơ sở tỷ lệ đối ứng (tỷ lệ 1:1, tương ứng 100%)(6), tổng vốn đầu tư phát 

triển NSĐP đối ứng giai đoạn 2021-2025: 386.870 triệu đồng.  

(Chi tiết tại Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh) 

III. Quan điểm của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Với những mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước trong 

giai đoạn 2021-2025, khi được phê duyệt sẽ mang tính định hướng, làm cơ sở để 

tỉnh và các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng 

                   
4 Tỷ lệ đối ứng dựa trên cơ sở dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh và qua ý kiến thẩm tra của Ban KT-NS HĐND tỉnh. 
5 Tỷ lệ đối ứng dựa trên cơ sở dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh và qua ý kiến thẩm tra của Ban KT-NS HĐND tỉnh. 
6 Tỷ lệ đối ứng dựa trên cơ sở dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh và qua ý kiến thẩm tra của Ban KT-NS HĐND tỉnh. 
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năm, đẩy mạnh, khai thác tối đa, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh.  

Trên cơ sở quy định của Trung ương và mục tiêu đã được Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ bảy xác định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng 

mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 

sách Trung ương và mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối 

ứng để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum theo nguyên tắc phân cấp mạnh cho cấp huyện, cấp xã; 

không trùng lắp giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và với các nhiệm vụ, dự 

án khác trên địa bàn tỉnh, cập nhật, bám sát nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn (hiện đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định). Ban Kinh tế - 

Ngân sách cơ bản thống nhất như nội dung dự thảo nghị quyết tại Tờ trình số 

82/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau: 

- Đề nghị điều chỉnh, biên tập tên gọi dự thảo Nghị quyết đảm bảo bao quát 

các nội dung, cụ thể: “Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn 

ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

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

- Đề nghị làm rõ cơ sở để phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

Trung ương để thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Vì 

qua rà soát, Ban nhận thấy một số nội dung được phân bổ không bám theo nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn được Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022, Tờ trình số 

72/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022, Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 17 

tháng 6 năm 2022. 

- Tại Phụ lục II, dự thảo Nghị quyết, đề nghị điều chỉnh các nội dung mục 

tiêu, nhiệm vụ cho phù hợp với Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 

2022; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022(7) của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Đề nghị xem xét bổ sung Phụ lục số liệu phân bổ liên quan đến các Dự án, 

Tiểu dự án 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: 2021 - 

2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025.  

                   
7 Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 
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- Đề nghị biên tập lại nội dung “Điều 3. Tổ chức thực hiện” cho đồng bộ 

với các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành. 

- Đề nghị biên tập bố cục dự thảo Nghị quyết như sau: 

“Điều 1. Mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021 - 2025: Phụ lục … kèm theo 

Điều 2. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung 

ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 

Phụ lục … kèm theo 

Điều 3. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối 

ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025: Phụ 

lục … kèm theo 

Điều 4. Tổ chức thực hiện”  

- Đề nghị rà soát, cập nhập, điều chỉnh số liệu trong việc phân bổ kế hoạch 

vốn đầu tư phát triển đảm bảo khớp đúng, bám sát quy định của Trung ương, 

Nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối 

ứng ngân sách địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời chịu 

trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác về thông tin, số liệu các tiêu chí tính toán 

điểm số phân bổ cho các đơn vị, địa phương. 

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lưu: VT, KT-NS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 
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