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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTr-UBND Kon Tum, ngày     tháng    năm 2022 
          

 
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban ban 

hành Quy định một số nội dung thực hiện và mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự 
nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một số nội dung, công việc thuộc 

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

 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp thứ 4 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

Căn cứ Thông báo số 59/TB-TTHĐND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo Kết luận của Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh về các hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề 

và kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026. 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số     

257/TTr-SNN ngày 17 tháng 11 năm 2022 (kèm theo Báo cáo số 393/BC-STP 
ngày 04  tháng 11 năm 2022 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh). 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp 

chuyên đề ban hành Nghị quyết về nội dung như sau: 

I. TÊN GỌI NGHỊ QUYẾT: “Ban hành Quy định một số nội dung và 

mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực  hiện 
một số nội dung, công việc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”, như sau: 

II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Tại các Điều 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 14, 20, 26, 29,30, 31, 32, 34, 39, 40, 42 và 

45 Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính về 
quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 
- 2025, quy định: Căn cứ quy định tại Thông tư này, điều kiện thực tế tại địa 

phương và khả năng ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân 
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dân tỉnh cùng cấp quyết định cụ thể mức hỗ trợ. Vì vậy, việc trình Hội đồng nhân 
dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết “Quy định một số nội dung thực hiện và 

mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một số 
nội dung, công việc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum” (Sau đây gọi tắt là Nghị 
quyết) là rất cần thiết. 

III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy 
định một số nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung 
ương để thực hiện một số nội dung, công việc thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum phù 
hợp với quy định để tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách Trung ương, của 

tỉnh theo mục tiêu, lộ trình về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở 
để các đơn vị, địa phương phân khai và tổ chức thực hiện kế hoạch vốn ngân sách 

trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Quan điểm 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn 

kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một số nội dung, công việc 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum trên cơ sở quy định của Trung ương về cơ chế 
thực hiện vốn ngân sách trung ương và theo mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương 

trình của tỉnh, điều kiện thực tế của tỉnh để thực hiện Chương trình cho phù hợp. 

IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Nghị quyết này quy định một số nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn kinh 
phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một số nội dung, công việc thuộc 

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

b) Các khoản tài trợ, viện trợ được thực hiện trên địa bàn tỉnh và thuộc ngân 
sách nhà nước mà nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài 

chính chưa có thỏa thuận về nội dung, mức chi thì áp dụng theo nội dung, mức hỗ 
trợ cụ thể quy định tại Nghị quyết này và nội dung, mức chi quy định tại Thông tư 

số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.   

c) Đối với các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh có lồng ghép nguồn vốn sự nghiệp từ 
nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động 
hợp pháp khác được áp dụng quy định tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 

tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Nghị quyết này theo quy định 
tại Điều 10 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (trừ trường hợp quy định tại điểm d 
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khoản này). Các đơn vị, địa phương chủ động bố trí kinh phí sự nghiệp từ nguồn 
ngân sách địa phương theo phân cấp để cùng với kinh phí ngân sách trung ương hỗ 

trợ thực hiện có hiệu quả các nội dung thành phần, nội dung của Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định tại 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; 

Điều 7 và Điều 8 Mục 2 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. 

d) Nghị quyết này không áp dụng đối với các khoản tài trợ, viện trợ thuộc 

ngân sách nhà nước đã có hướng dẫn riêng của cấp có thẩm quyền về chế độ chi 
tiêu tài chính. 

2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, 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 xây dựng nông 

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

V. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo lần 1 Tờ trình của Ủy 
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, các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc. 

2. Sau khi giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã hoàn thiện dự thảo 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 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. 

3. Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tổng hợp, báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia; hoàn thiện xây dựng 
dự thảo lần 2 Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh;  

4. Trên cơ sở Thông báo số 47/TB-TTHĐND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo Kết luận của Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh về các hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại Kỳ họp 

chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp gộp 

chung tất cả các nội dung có liên quan vào trong một Nghị quyết, đồng thời tổ 
chức lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, các địa phương có liên quan; trên cơ sở 
tổng hợp các ý kiến tham gia, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp tục 

bổ sung hoàn thiên dự thảo Nghị quyết lần 3 và đề nghị  Sở Tư pháp thẩm định dự 
thảo Nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=263/Q%C4%90-TTg&match=True&area=2&lan=1


4 

5. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 393/BC-STP 
ngày 04 tháng 11 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện 

dự thảo lần 4 Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân tỉnh. 

6. Ngày 04 tháng 5 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 
lấy ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự thảo lần 4 Tờ trình của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (tại Văn bản 
số 3360/SNN-CCPTNT ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn). 

7. Sau khi tiếp thu ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh dự thảo lần 5 Tờ trình của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

VI. NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT 

Nội dung chính của Nghị quyết gồm Nghị quyết và quy định kèm theo Nghị 

quyết, cụ thể: 

(1) Đối với Nghị quyết: Ngoài phần căn cứ, gồm có 02 điều. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định một số nội dung và 

mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một 
số nội dung, công việc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện. 

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định dẫn chiếu tại Nghị 
quyết này được sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ 

họp chuyên đề thông qua ngày ... tháng ... năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký 
ban hành. 

(2) Đối với Quy định kèm theo Nghị quyết: Gồm 02 Chương và 03 Điều, 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Quy định một số nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự 
nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện một số nội dung, công việc thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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VII. THỜI GIAN VÀ QUY TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 

- Thời gian trình thông qua: Tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa 

XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Loại văn bản: Văn bản quy phạm pháp luật. 

- Quy trình thông qua: Thực hiện trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

* Tài liệu gửi kèm theo: 

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Báo cáo số 393/BC-STP ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Sở Tư pháp về 
thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết. 

- Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia của các sở, ban ngành; 
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đối với dự thảo Nghị quyết. 

- Báo cáo thuyết minh các đề xuất xây dựng tại dự thảo Nghị quyết. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, Kỳ họp 

thứ 4 xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ; 
- Đại biểu HĐND tỉnh ; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (biết); 
- Sở Tư pháp (biết); 
- Lưu: VT, NNTN.NLTA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Lê Ngọc Tuấn 
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