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BẢN THUYẾT MINH  

Trình dự thảo Nghị quyết Quy định các mức hỗ trợ, nội dung chi, mức chi cho tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc 

dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện 

nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(Kèm theo Tờ trình số...../TTr-STTTT ngày   tháng    năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

STT Nội dung Căn cứ pháp lý Thuyết minh Ghi 

chú 

I Điều 1    

 Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định các mức 

hỗ trợ, nội dung chi, mức chi cho 

một số nội dung tiểu dự án Giảm 

nghèo về thông tin của dự án 

Truyền thông và giảm nghèo về 

thông tin; mức hỗ trợ nhà ở cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 

bàn các huyện nghèo thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 – 2025 (sau đây viết tắt là 

Chương trình) trên địa bàn tỉnh 

- Thông tư  số 46/2022/TT-BTC ngày 

28 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính1 

- Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT 

- Thông tư số 01/2022/TT-BXD 

  

                                                           
1 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 
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Kon Tum theo quy định tại Khoản 

1 Điều 19 và điểm a, khoản 2; 

khoản 3; khoản 4 Điều 21 Thông 

tư  số 46/2022/TT-BTC ngày 28 

tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí sự 

nghiệp từ nguồn ngân sách trung 

ương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 (sau 

đây viết tắt là Thông tư  số 

46/2022/TT-BTC).  

Các nội dung không quy định tại 

Nghị quyết này thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 01/2022/TT-

BXD ngày 30 tháng 6 năm 2002 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 

địa bàn các huyện nghèo thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 (sau đây viết tắt là 

Thông tư số 01/2022/TT-BXD); 

Thông tư số 06/2022/TT- BTTTT 
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ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn thực hiện Dự án 

Truyền thông và giảm nghèo về 

thông tin thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 (sau 

đây viết tắt là Thông tư số 

06/2022/TT- BTTTT) và Thông 

tư số 46/2022/TT-BTC. 

II Điều 2    

 Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, tổ chức, cá nhân quản lý, 

sử dụng, thụ hưởng, quyết toán 

nguồn kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách trung ương và 

ngân sách đối ứng địa phương 

thực hiện Chương trình đối với 

các nội dung quy định tại Thông 

tư số 01/2022/TT-BXD và Điều 4, 

Điều 5, Điều 7 Thông tư số 

06/2022/TT-BTTTT. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

- Thông tư  số 46/2022/TT-BTC 

- Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT; 

- Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 

01/2022/TT-BXD 

- Tại đối tượng áp dụng thông tư 46/2022/TT-

BTC quy định: Thông tư này áp dụng đối với 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, 

sử dụng, quyết toán và thụ hưởng nguồn kinh 

phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

- Dự thảo Nghị quyết nhằm thực hiện một số 

quy định tại Thông tư 46/2022/TT-BTC để 

triển khai một số nội dung tại Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-20252(chứ không phải toàn bộ nội 

dung tại chương trình MTQG GNBV). 

- Mặt khác, quy định “Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương, tổ chức, cá nhân quản lý, sử 

dụng, thụ hưởng, quyết toán…”: đã bao gồm 

cả đối tượng được thụ hưởng “hộ nghèo, cận 

 

                                                           
2 Theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD và Điều 4, Điều 5, Điều 7 Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT 
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có liên quan. nghèo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

01/2022/TT-BXD”. 

III Điều 3. Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình theo hướng dẫn 

tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD 

 

 
1. Mức hỗ trợ nhà xây mới 4 triệu 

đồng/hộ từ ngân sách huyện. 

2. Mức hỗ trợ sửa chữa nhà 2 triệu 

đồng/hộ từ ngân sách huyện. 

 

     Theo quy định tại Khoản 1, Điều 

19 Thông tư số 46/2022/TT-BTC; 

Thông tư số 01/2022/TT-BXD. 

- Theo khoản 1 Điều 19 Thông tư số 

46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 

của Bộ Tài chính quy định: "Căn cứ điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, khả 

năng cân đối ngân sách địa phương, Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ nhà 

ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

các huyện nghèo từ nguồn ngân sách nhà 

nước. Ngân sách trung ương hỗ trợ địa 

phương tối đa bằng 40.000.000 đồng/hộ gia 

đình đối với xây mới nhà ở và 20.000.000 

đồng/hộ gia đình đối với sửa chữa nhà ở theo 

quy định khoản 1 Điều 9 Quyết định số 

02/2022/QĐ-TTg";  

- Theo khoản 3 Điều 7 Thông tư số 

01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây 

dựng quy định mức hỗ trợ hộ nghèo, cận 

nghèo hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn 

nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) trong 

danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban 

nhân dân cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa 
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bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian 

tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm (không 

bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở 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 và các 

chương trình, đề án, chính sách khác): Nhà 

xây mơi 40 triệu đồng/hộ; sửa chữa nhà 20 

triệu đồng/hộ từ ngân sách Trung ương. 

- Theo Điều 12 Nghị quyết số 22/2022/NQ-

HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh3, quy định ngân sách 

huyện bố trí vốn đối ứng tối thiểu 10% tổng 

ngân sách trung ương hỗ trợ nhà ở cho hộ 

nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện 

nghèo (thuộc dự án 5 của Nghị quyết này). 

IV Điều 4. Quy định các mức hỗ trợ, nội dung chi và mức chi cho tiểu dự án giảm nghèo về thông tin của dự án Truyền thông 

và giảm nghèo về thông tin 

1 Mức hỗ trợ “Chi thiết lập, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên 

truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới” để đảm bảo yêu cầu của công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT” 

 Hỗ trợ tối đa 95% tổng mức đầu  Hiện nay theo CTMTQG giảm nghèo không  

                                                           
3 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
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tư hoặc dự toán được cấp thẩm 

quyền phê duyệt đối với cụm 

thông tin điện tử tại cửa khẩu biên 

giới thuộc xã đặc biệt khó khăn và 

tối đa 90% tổng mức đầu tư hoặc 

dự toán được cấp thẩm quyền phê 

duyệt đối với cụm thông tin điện 

tử tại cửa khẩu biên giới thuộc các 

xã còn lại. 

có quy định mức hỗ trợ; Sở TT&TT tham 

khảo mức hỗ trợ tại Nghị quyết 61/2022/NQ-

HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum4 

2 Nội dung và mức chi hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các 

xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

 Nội dung chi 
chi hỗ trợ các Bưu điện văn hóa xã 

cung cấp dịch vụ thông tin công cộng 

phục vụ tiếp cận thông tin của nhân 

dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn thực hiện các 

nội dung tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 

số 06/2022/TT- BTTTT5. 

  

 Mức chi hỗ trợ: 500.000 

đồng/điểm Bưu điện - Văn hóa 

xã/tháng. 

- Theo quy định của Bộ TTTT điểm 

phục vụ bưu chính  (điểm ĐVHX) 

phục vụ tối thiểu là 4h/ngày;  Các 

ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết) - (Thông tư 

- Các điểm BĐVHX thuộc các xã có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hầu hết 

không kinh doanh đạt yêu cầu để có mức 

lương cao, do đó nhân viên điểm BĐVHX có 

mức lương cơ bản thấp nên nhân viên hay 

nghỉ việc.  Bưu điện tỉnh phải có thêm chế độ 

 

                                                           
4 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 
5  
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17/2015/TT-BTTTT quy định 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng dịch vụ bưu chính công ích, 

dịch vụ công ích trong hoạt động phát 

hành báo chí). 

- Nội dung tại khoản 3 Điều 5 Thông 

tư số 06/2022/TT- BTTTT ngày 

30/6/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, quy định: Thời gian 

phục vụ: Tối thiểu 06 giờ/ngày, từ thứ 

2 đến thứ 7 hàng tuần (không bao gồm 

ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 

Nhà nước). 

hỗ trợ nhằm duy trì các điểm này. Do đó, các 

điểm này duy trì hoạt động phục vụ tại điểm 

theo yêu cầu tối thiểu của Bộ TT&TT 

4h/ngày;  Các ngày từ thứ hai đến thứ sáu 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết); 

- Để thực hiện các nội dung tại khoản 3 Điều 5 

Thông tư số 06/2022/TT- BTTTT; điểm 

BĐVHX phục vụ tối thiểu 06 giờ/ngày, từ thứ 

2 đến thứ 7 hàng tuần (không bao gồm ngày 

nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước). 

Như vậy 1 tháng nhân viên BĐVHX phải làm 

thêm 16*4= 64h. 

- căn cứ quy định tại Nghị định số 

38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022, 

quy định mức lương tối thiểu giờ đối với 

người lao động làm việc cho người sử dụng 

lao động tại vùng IV là 15.600đ/giờ. 

 Như vậy 1 tháng mức lương tối thiểu làm 

thêm của nhân viên BĐVHX = 64* 15.600 = 

998.400đ 

- Bưu điện tỉnh đề xuất mức hỗ trợ tại văn bản 

số 685/BĐKT-KHKD ngày 16/8/2022: 

497.000đ/1 điểm BĐVHX/ tháng. 

 

3 Nội dung và mức chi tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn 

 Nội dung chi Chi hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất 

cho hoạt động của đài truyền thanh xã 

cho các xã có điều kiện kinh tế - xã 
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hội đặc biệt khó khăn thực hiện các 

nội dung quy định tại khoản 2 Điều 7 

Thông tư số 06/2022/TT- BTTTT6 

  Mức chi: 30 triệu đồng/cụm loa 

ứng dụng CNTT-VT. Việc mua 

sắm thực hiện theo quy định của 

pháp luật về đấu thầu 

 - Thiết lập mới đài truyền thanh xã đối với các 

xã chưa có đài truyền thanh: hiện nay theo quy 

định việc thiết lập mới đài truyền thanh xã đều 

phải thực hiện đầu tư công nghệ mới, theo đó 

đài truyền thanh xã ứng dụng công nghệ thông 

tin - viễn thông là tập hợp các cụm loa ứng 

dụng công nghệ thông tin - viễn thông hoạt 

động riêng rẽ và được điều khiển bằng phần 

mềm. Mặt khác, mỗi xã có diện tích, địa hình 

và phân bổ dân số khác nhau. Do đó, số cụm 

loa tại mỗi xã là khác nhau. Vì vậy không thể 

cào bằng các xã đưa ra số cụm loa để tính mức 

chi cụ thể cho 1 xã. 

- Mở rộng hoạt động của đài truyền thanh xã 

để đáp ứng nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền: 

Mở rộng hệ thống cụm loa ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông đối với các thôn, 

bản trong xã để đáp ứng nhu cầu cung cấp 

thông tin thiết yếu đến các hộ dân trong xã: 

nội dung này bản chất cũng là mua sắm cụm 

loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 

 

                                                           

6 Thiết lập mới đài truyền thanh xã đối với các xã chưa có đài truyền thanh; Mở rộng hoạt động của đài truyền thanh xã để đáp ứng nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền: Mở rộng hệ 

thống cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đối với các thôn, bản trong xã để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin thiết yếu đến các hộ dân trong xã; Thay thế cụm loa 

có dây, không dây FM bị hỏng, không còn sử dụng được sang cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. 
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cho các thôn, bản chưa đủ cụm loa phát cho 

toàn bộ hộ dân nghe. 

- Thay thế cụm loa có dây, không dây FM bị 

hỏng, không còn sử dụng được sang cụm loa 

ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông”: 

nội dung này bản chất là mua sắm cụm loa 

ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 

thay thế các cụm loa công nghệ cũ bị hỏng. 

Với các lý do trên, Sở TT&TT trình “Mức chi: 

30 triệu đồng/cụm loa ứng dụng công nghệ 

thông tin-viễn thông. 

- Căn cứ đề xuất 30 triệu đồng/cụm loa: dựa 

trên hợp đồng và các báo giá của một số tỉnh. 

- Hiện tỉnh Kon Tum đang thực hiện quy trình 

đấu thầu nên chưa có hợp đồng. 
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