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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
 

Số: 10/2017/NQ-HĐND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kon Tum, ngày 21 tháng 7  năm 2017 
  

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nƣớc để thực hiện 

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 4  

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 

Quốc hội Khóa XIII Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án 

thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016 - 2020; 

Xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách 

Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Tờ trình số 82/TTr-UBND 

ngày 10 tháng 7 năm 2017 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI; Báo cáo thẩm tra của 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nƣớc để thực hiện 

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 

2020  

1. Phạm vi, đối tƣợng hỗ trợ 

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các xã để 

đầu tư xây dựng một số công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

2. Nội dung và mức hỗ trợ 

a) Nội dung hỗ trợ 

Hỗ trợ cho các loại công trình xây dựng nông thôn mới được quy định tại 

điểm b Mục 5 Phần V của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg 

ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, trừ các loại công trình 

được hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

b) Mức hỗ trợ 

- Các xã thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 

ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối 

đa 100% theo dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định. 

- Các xã còn lại được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% theo dự toán 

công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; phần kinh phí còn 

lại, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp cấp xã huy động từ các 

nguồn hợp pháp khác ngoài ngân sách để tham gia thực hiện. 

3. Nguyên tắc hỗ trợ 

- Ưu tiên phân bổ ngân sách Nhà nước cho các xã mới đạt dưới 05 tiêu chí 

và các xã đã đạt trên 15 tiêu chí để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông 

thôn mới. 

- Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình thực hiện theo cơ chế chính sách 

đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2016 - 2020. 

4. Nguồn vốn hỗ trợ: Ngân sách Nhà nước (gồm: Ngân sách Trung 

ương; ngân sách tỉnh, huyện, xã). Phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn 

hợp pháp khác (doanh nghiệp, tín dụng, tự nguyện đóng góp của nhân dân,...). 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Uỷ 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; Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện. 

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

họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 31 tháng 

7 năm 2017./. 
 

 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hùng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


