
Phụ lục 01 

TỔNG HỢP VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

(Kèm theo Báo cáo số: 339 /BC-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 

TT Loại văn bản Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu văn bản 

I Tỉnh ủy     

1 Nghị quyết 13-NQ/TU 19-05-2022 Tỉnh uỷ 
Về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh 

II Hội đồng nhân dân     

1 Nghị quyết 24/NQ-HĐND  23/6/2022 
Hội đồng 

nhân dân 

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 

2 Nghị quyết 25/NQ-HĐND 23/6/2022 
Hội đồng 

nhân dân 

Về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung 

ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

3 Nghị quyết 
21/2022/NQ-

HĐND 
23/6/2022 

Hội đồng 

nhân dân 

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng 

của ngân sách địa phương thực hiện 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: từ năm 2021 đến năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum  

4 Nghị quyết 
59/2022/NQ-

HĐND  
29/8/2022 

Hội đồng 

nhân dân 

Quy định cơ chế huy động nguồn vốn tín dụng và 

nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2021-2025 
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5 Nghị quyết 
60/2022/NQ-

HĐND  
29/8/2022 

Hội đồng 

nhân dân 

 Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục 

lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa 

chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ 

trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2021-2025 

6 Nghị quyết 
62/2022/NQ-

HĐND  
29/8/2022 

Hội đồng 

nhân dân 

Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;  

III Ủy ban nhân dân     

1 Quyết định 86/QĐ-UBND  22/02/2022 
Ủy ban 

nhân dân 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục 

tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 

2 Quyết định 380/QĐ-UBND 29/6/2022 
Ủy ban 

nhân dân 

Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách 

Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

3 Quyết định 381/QĐ-UBND 29/6/2022 
Ủy ban 

nhân dân 

Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch 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 

4 Quyết định 419/QĐ-UBND 18/7/2022 
Ủy ban 

nhân dân 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sáchTrung 

ương bổ sung mục tiêu năm 2022 thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

5 Quyết định 528/QĐ-UBND  17/8/2022 
Ủy ban 

nhân dân 

về ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế 

đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 

6 Quyết định 572/QĐ-UBND 07/9/2022 Ủy ban về việc giao danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc 
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nhân dân 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: từ năm 2021 đến năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

7 Quyết định 
số 538/QĐ-

UBND  
19/8/2022 

Ủy ban 

nhân dân 

về việc giao chi tiết dự toán kinh phí sự nghiệp nguồn 

ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 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: từ năm 2021 đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

8 Chương trình 
3299/CTr-

UBND  
04/10/2022 

Ủy ban 

nhân dân 

Thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 

năm 2022 “về lãnh đạo thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.  

9 Kế hoạch 
4427/KH-

UBND 
14/02/2021 

Ủy ban 

nhân dân 

Triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 10 năm 2021của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt 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: Từnăm 2021 đến 

năm 2025 

10 Kế hoạch 
2895/KH-

UBND  
31/08/2022 

Ủy ban 

nhân dân 

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát,đánh giá thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền 

núigiai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

11 Kế hoạch 
2980/KH-

UBND  
31/08/2022 

Ủy ban 

nhân dân 

Về việc thực hiện công tác truyền thông về 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 

-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

12 Kế hoạch 
3224/KH-

UBND  
28/9/2022 

Ủy ban 

nhân dân 
Tổ chức các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, 
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khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

13 Kế hoạch 
3330/KH-

UBND  
06/10/2022 

Ủy ban 

nhân dân 

Về tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng 

đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 

2022 

14 Kế hoạch 
3445/KH-

UBND  
13/10/2022 

Ủy ban 

nhân dân 

Kiểm tra tình hìnhtriển khai thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu sốvà miền núinăm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

15 Kế hoạch 
3641/KH-

UBND  
27/10/2022 

Ủy ban 

nhân dân 

Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh điển hình 

tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2022 -2025 

16 Công văn  
2844/UBND-

KGVX 

ngày 

29/8/2022  

Ủy ban 

nhân dân 

về việc triển khai thực hiện một số 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 I: từ năm 2021 đến năm 2025 
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