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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 61/2022/NQ-HĐND                        Kon Tum, ngày 29 tháng 8 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc  

cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

 

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

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

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 Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc 

hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ 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 
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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; 

Thực hiện 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;  

Xét Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội 

dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 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 tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh:  

Nghi ̣ quyết này Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội 

dung, công việc cụ thể thực hiện 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 

Chương trình). 

 2. Đối tượng áp dụng: 

a) Các sở, ban ngành và các đơn vị thuộc tỉnh (gọi tắt là sở, ngành); các 

huyện, thành phố; xã và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 

2021 - 2025 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thực 

hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn vốn ngân sách nhà nước 

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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Điều 2. Mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện từng nội 

dung, công việc cụ thể 

1. Đối với các nội dung, công việc cụ thể (bao gồm các công trình thực 

hiện theo cơ chế đặc thù) quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần tại điểm 

b, Khoản 1, Mục V, Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ (trừ nội dung quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 

Điều này): Hỗ trợ tối đa 95% tổng mức đầu tư hoặc dự toán được cấp thẩm 

quyền phê duyệt đối với xã thuộc xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn 

và tối đa 90% tổng mức đầu tư hoặc dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt đối 

với các xã, thôn còn lại. 

2. Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước (Hồ trữ nước; Kiên cố hóa kênh mương; Hệ thống tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước): Thực hiện theo Nghi ̣ quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về quy điṇh mức hỗ trợ phát 

triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

3. Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp gắn 

với liên kết tiêu thụ sản phẩm: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; 

Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu 

mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 và Thông tư 

số 124/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định 

số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
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4. Dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp: 

Hỗ trợ tối đa 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên 

địa bàn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ tối đa 70% một (01) dự án, kế hoạch liên kết 

trên địa bàn khó khăn; hỗ trợ tối đa 50% một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên 

địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới. 

5. Hỗ trợ các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (Hoàn thành hạ 

tầng cấp thiết kết nối xã, huyện; hạ tầng phục vụ cho các hoạt động của cộng 

đồng; phát triển y tế; công trình xử lý, thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải; 

nước sạch tập trung; xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, Chương trình OCOP 

và các nội dung khác): Hỗ trợ cho một công trình, dự án tối đa 90% tổng mức 

đầu tư hoặc dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt; trong đó: ngân sách trung 

ương hỗ trợ tối đa 70% đối với các huyện miền núi và tối đa 50% đối với các 

huyện còn lại. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

2. Nghị quyết này bãi bỏ Điều 3 và một phần nội dung của Điều 2 liên 

quan đến nội dung hỗ trợ đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới quy định tại Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 

19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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. 

3. Đối với các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 

sách Trung ương năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã được 

cấp thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND 

ngày 19 tháng 7 năm 2018 thì tiếp tục áp dụng triển khai thực hiện đến khi hoàn 

thành dự án. 
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Điều 4. 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 26 tháng 8 năm 2022./. 

 CHỦ TỊCH 

Dương Văn Trang 
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