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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 

(Kèm theo Nghị quyết số       /2022/NQ-HĐND ngày    tháng    năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Nghị quyết này 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 sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ 
chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá 
nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình 

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

CHƯƠNG II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 Điều 3. Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, 
kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị 

 1. Nội dung hỗ trợ 

 a) Đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 
53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính Quy định quản lý 

và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

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

2021 - 2025: Thực hiện theo Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH 
ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng 

dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 
và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương 

trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 
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c) 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: từ năm 2021 đến 

năm 2025: Thực hiện theo khoản 1 Điều 11 Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 
04 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự 
nghiệp 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. 

2. Mẫu hỗ sơ, trình tự thực hiện 

a) Đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025 và 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: Thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển 

hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

b) Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025: 

Thực hiện theo khoản 2 Điều 6 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 
tháng 5 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một 

số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ 
trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 

Điều 4. Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, 
kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

1. Nội dung hỗ trợ 

a) Đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 
09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát 
triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2021 - 2025. 

b) 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: từ năm 
2021 đến năm 2025: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 12 Thông tư 15/2022/TT-BTC 

ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí 
sự nghiệp 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. 

2. Mẫu hồ sơ, trình tự thực hiện: Thực hiện theo quy định tại  khoản 2 Điều 
7 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa 
sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở 
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nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 - 2025. 

Điều 5. Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế  
hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ 

1. Nội dung hỗ trợ hỗ trợ 

a) Đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2021 - 2025: Thực hiện theo khoản 3 Điều 8 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH 

ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng 
dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 

và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 

b) 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: từ năm 

2021 đến năm 2025: Điều 12 Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 
2022 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 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 

và Điều 22 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 
dân tộc về hướng dẫn 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 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

2. Mẫu hồ sơ, trình tự thực hiện: Thực hiện theo khoản 2 Điều 8 Thông tư số 

09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội về hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát 

triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương 
triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định dẫn chiếu, áp dụng 
tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản 
mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./. 
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