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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 13/2018/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 19 tháng 7 năm 2018 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nƣớc trong đầu tƣ xây 

dựng đối với dự án thuộc các Chƣơng trình mục tiêu quốc gia  

giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 6 
 

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 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 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Thực hiện Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của 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; 

Thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội 

dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020; 

Xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về đề nghị ban hành nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước trong đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; 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. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước trong đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối tượng áp dụng:  

a) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư công 

trình, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

b) Cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh hưởng lợi từ hoạt động đầu tư công 

trình, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Hỗ trợ đối với dự án thuộc các Chƣơng trình mục tiêu quốc 

gia áp dụng theo cơ chế đặc thù  

1. Điều kiện hỗ trợ: Những loại công trình được áp dụng thực hiện theo cơ 

chế đặc thù phải đảm bảo các tiêu chí quy định tại Điều 2 Nghị định số 

161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ. 

2. Đối tượng, mức hỗ trợ:  

a) Đối tượng hỗ trợ:  

Đối tượng 1: Xã đặc biệt khó khăn, biên giới, an toàn khu; các thôn đặc biệt 

khó khăn, các thôn đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đối tượng 2: Các xã, thôn còn lại (ngoài đối tượng 1). 

b) Mức hỗ trợ: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

3. Nguyên tắc hỗ trợ: 

a) Ưu tiên hỗ trợ cho các thôn, xã làm tốt công tác tuyên truyền, nhân dân 

đồng tình ủng hộ, tự nguyện hiến đất và đóng góp công sức xây dựng các công 

trình kinh tế - xã hội trên địa bàn theo chủ trương “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ 

trợ”.  

b) Việc hỗ trợ vốn xây dựng các công trình thực hiện theo kế hoạch hàng 

năm được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt đối với từng danh mục cụ thể 

của từng xã. 

c) Mức hỗ trợ cho mỗi loại công trình được tính bằng giá trị vật liệu hoặc 

bằng tiền theo suất đầu tư cho từng hạng mục công trình trên cơ sở dự toán công 

trình được phê duyệt; các công trình phải phù hợp với quy hoạch được phê 

duyệt, nằm trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 các chương trình 

mục tiêu quốc gia và kế hoạch giao vốn hàng năm. 

4. Nguồn vốn hỗ trợ: Thực hiện theo khả năng ngân sách Nhà nước phân 

bổ hàng năm, trong đó tập trung vào các nguồn: 

a) Ngân sách Trung ương phân bổ hàng năm cho các chương trình mục tiêu 

quốc gia. 



26                                 CÔNG BÁO/Số 09+10/ Ngày 31-7-2018 

 

b) Vốn từ các Chương trình mục tiêu có liên quan đến việc đầu tư cơ sở hạ 

tầng nông thôn. 

c) Ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã hỗ trợ trực tiếp cho các chương trình mục 

tiêu quốc gia. 

d) Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho các huyện, thành phố để hỗ trợ đầu tư. 

e) Vốn vay ưu đãi cho Chương trình kiên cố hóa kênh mương và phát triển 

đường giao thông nông thôn. 

g) Vốn huy động từ các nguồn lực hợp pháp khác. 

Điều 3. Hỗ trợ đối với dự án thuộc Chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

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

Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho các xã để đầu tư xây dựng một số dự 

án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ngoài các dự án quy định tại Điều 2 của 

Nghị quyết này): 

1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ cho các loại công trình xây dựng nông thôn 

mới được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 1760/QĐ-TTg 

ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.  

2. Mức hỗ trợ: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% giá trị dự toán công 

trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, cho các xã để thực hiện; 

phần kinh phí còn lại, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân 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 hỗ trợ cho các xã có trên 15 tiêu chí và các 

xã đạt dưới 5 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-

TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Nguồn vốn hỗ trợ: Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (gồm: 

Ngân sách Trung ương; ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã). Phần còn lại được huy 

động từ các nguồn vốn khác (doanh nghiệp, tín dụng, tự nguyện đóng góp của 

nhân dân,...). 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua cơ chế, chính 

sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2014-2020 và Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 

2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

2. Đối với các dự án đang triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị 

quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 và Nghị quyết số 

10/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
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nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán của dự án thì áp 

dụng việc hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này. 

3. Đối với các dự án đang triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị 

quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 và Nghị quyết số 

10/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán thì tiếp tục áp dụng việc hỗ 

trợ theo quy định tại Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 

2014 và Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh đến khi hoàn thành dự án. 

4. Khi những văn bản được viện dẫn trong Nghị quyết này được sửa đổi, 

bổ sung, thay thế thì áp dụng theo quy định tương ứng trong các văn bản được 

sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 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. 

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

họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 

7 năm 2018./. 
 

 CHỦ TỊCH 

Đã ký 

Nguyễn Văn Hùng 
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PHỤ LỤC 

MỨC HỖ TRỢ CHO TỪNG ĐỐI TƢỢNG VÀ LOẠI CÔNG TRÌNH 
(Kèm theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19 /7/2018 của HĐND tỉnh) 

 

        

TT 
Loại công 

trình 

Đối 

tƣợng 
Mức hỗ trợ 

1 

Bê tông hóa 

giao thông 

nông thôn 

Đối 

tượng 1 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 100% chi phí về 

xi măng, sắt (trong đó bao gồm cả ống cống 

để xây dựng hệ thống thoát nước ngang - nếu 

có) và chi phí vận chuyển vật tư (xi măng, 

sắt, ống cống) bằng xe ô tô đến địa điểm xây 

dựng công trình (một nơi mà ô tô đến được); 

100% chi phí mua hoặc khai thác cát, đá, sỏi, 

chi phí thuê máy (máy san gạt mặt băng, máy 

đầm, máy trộn bê tông…); 70% chi phí nhân 

công và 05 triệu đồng/km để chi phí cho công 

tác chuẩn bị đầu tư, quản lý thực hiện công 

trình. Người dân tự nguyện hiến đất, tài sản 

trên đất để giải phóng mặt bằng và đóng góp 

kinh phí mua các vật tư còn lại (ván khuôn, 

bạt lót, đinh, nước, điện….) và công lao động 

để thực hiện. 

Đối 

tượng 2 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 100% chi phí về 

xi măng, sắt (trong đó bao gồm cả ống cống 

để xây dựng hệ thống thoát nước ngang - nếu 

có) và chi phí vận chuyển vật tư (xi măng, 

sắt, ống cống) đến địa điểm xây dựng công 

trình; 70% chi phí mua hoặc khai thác cát, đá, 

sỏi, chi phí thuê máy (trộn bê tông, san gạt 

mặt bằng) và 05 triệu đồng/km để chi phí cho 

công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý thực hiện 

công trình. Người dân tự nguyện hiến đất, tài 

sản trên đất để giải phóng mặt bằng; đóng 

góp kinh phí và công lao động để thực hiện. 

2 

Kiên cố hóa 

kênh mương 

nội đồng 

Đối 

tượng 1 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 100% chi phí về 

xi măng, sắt (trong đó bao gồm cả ống máng 

sắt dẫn nước đoạn mà qua vùng trũng không 

xây mương được) và chi phí vận chuyển vật 

tư (xi măng, sắt, ống máng sắt) bằng xe ô tô 

đến địa điểm xây dựng công trình (một nơi 

mà ô tô đến được); 100% chi phí mua hoặc 

khai thác cát, đá, sỏi, chi phí thuê máy (máy 
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đào, máy đầm, máy trộn bê tông…); 70% chi 

phí nhân công và 05 triệu đồng/km để chi phí 

cho công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý thực 

hiện công trình. Người dân tự nguyện hiến 

đất, tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng và 

đóng góp kinh phí mua các vật tư còn lại (ván 

khuôn, bạt lót, đinh, nước, điện….) và công 

lao động để thực hiện. 

2 

Kiên cố hóa 

kênh mương 

nội đồng 

Đối 

tượng 2 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 100% chi phí về 

xi măng, sắt (trong đó bao gồm cả ống máng 

sắt dẫn nước đoạn mà qua vùng trũng không 

xây mương được) và chi phí vận chuyển vật 

tư (xi măng, sắt, ống máng sắt) bằng xe ô tô 

đến địa điểm xây dựng công trình (một nơi 

mà ô tô đến được); 70% chi phí mua hoặc 

khai thác cát, đá, sỏi, chi phí thuê máy (máy 

đào, máy đầm, máy trộn bê tông…) và 05 

triệu đồng/km để chi phí cho công tác chuẩn 

bị đầu tư, quản lý thực hiện công trình. Người 

dân tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để giải 

phóng mặt bằng và đóng góp kinh phí mua 

các vật tư còn lại (ván khuôn, bạt lót, đinh, 

nước, điện….) và công lao động. 

3 Nhà văn hóa thôn   

3.1 
Đối với nhà 

rông 

Các xã 

trên địa 

bàn tỉnh 

- Đối với xây dựng mới: Ngân sách nhà nước 

hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/nhà. Người dân 

tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để giải 

phóng mặt bằng và đóng góp công lao động 

và kinh phí để xây dựng. 

- Đối với sửa chữa, nâng cấp: Ngân sách nhà 

nước hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà. Người dân tự 

nguyện đóng góp công lao động và kinh phí 

để sửa chữa, nâng cấp. 

3.2 
Đối với nhà 

xây  

Các xã 

trên địa 

bàn tỉnh 

- Đối với xây dựng mới: Ngân sách nhà nước 

hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà. Người dân tự 

nguyện hiến đất, tài sản trên đất để giải phóng 

mặt bằng và đóng góp công lao động và kinh 

phí để xây dựng. 

- Đối với sửa chữa, nâng cấp: Ngân sách nhà 

nước hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà. Người dân tự 

nguyện đóng góp công lao động và kinh phí 

để sửa chữa, nâng cấp. 
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4 

Lớp học mầm 

non (theo 

Thông tư 

02/2014/TT-

BGDĐT của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo) 

Các xã 

trên địa 

bàn tỉnh 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 90% theo 

giá trị dự toán công trình được UBND xã phê 

duyệt tại thời điểm và 05 triệu đồng/công 

trình để chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư, 

quản lý thực hiện công trình. Người dân tự 

nguyện hiến đất, tài sản trên đất để giải phóng 

mặt bằng và đóng góp kinh phí để xây dựng. 

5 Khu thể thao   

5.1 

Khu thể thao 

xã (theo 

Thông tư 

12/2010/TT-

BVHTTDL 

của Bộ Văn 

hoá - Thể 

thao và Du 

lịch) 

Các xã 

trên địa 

bàn tỉnh 

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí san gạt 

mặt bằng, trụ gôn (bóng đá), hàng rào trên cơ 

sở dự toán công trình được UBND xã phê 

duyệt tại thời điểm nhưng không quá 70 triệu 

đồng. Người dân tự nguyện hiến đất, tài sản 

trên đất để giải phóng mặt bằng. 

5.2 

Khu thể thao 

thôn (theo 

Thông tư 

06/2011/TT-

BVHTTDL 

của Bộ Văn 

hoá - Thể 

thao và Du 

lịch) 

Các xã 

trên địa 

bàn tỉnh 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí san gạt 

mặt bằng, trụ gôn (bóng đá), trụ căng lưới 

(bóng chuyền), hàng rào trên cơ sở dự toán 

công trình được UBND xã phê duyệt tại thời 

điểm nhưng không quá 30 triệu đồng. Người 

dân tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất để giải 

phóng mặt bằng và đóng góp kinh phí, ngày 

công thực hiện. 

6 

Lớp học tiểu 

học (theo 

Thông tư 

02/2014/TT-

BGDĐT của 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo) 

Các xã 

trên địa 

bàn tỉnh 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 90% theo 

giá trị dự toán công trình được UBND xã phê 

duyệt tại thời điểm và 05 triệu đồng/công 

trình để chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư, 

quản lý thực hiện công trình. Người dân tự 

nguyện hiến đất, tài sản trên đất để giải phóng 

mặt bằng và đóng góp kinh phí để xây dựng. 

7 
Giếng nước 

(giếng đào) 

Đối 

tượng 1 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% theo 

giá trị dự toán công trình (không tính phần 

máy bơm, sân giếng) được UBND xã phê 

duyệt tại thời điểm. Người dân tự tham gia 

đóng góp kinh phí phần kinh phí còn lại để 

xây dựng. 

Đối 

tượng 2 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% theo 

giá trị dự toán công trình được UBND xã phê 

duyệt tại thời điểm. Người dân tự  tham gia 

đóng góp phần kinh phí còn lại để xây dựng. 


