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HUYỆN ĐĂK TÔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTr- UBND           Đăk Tô, ngày         tháng       năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện  

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIV – Kỳ họp thứ 4. 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp –

Việc làm và an toàn lao động năm 2021 

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-UBND, ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề 

nghiệp –việc làm và an toàn lao động năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 898/SLĐTBXH-TGXHGN, ngày 20/5/2022 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu 

Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động năm 2021; 

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét phân 

bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững năm 2021 trên địa bàn huyện Đăk Tô, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi, đối tượng được phân bổ. 

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 

nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 135 của huyện Đăk Tô là gồm các 

xã Tân Cảnh, Kon Đào, Diên Bình và thị trấn Đăk Tô. 

2. Kinh phí được cấp. 

Kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2021 là 396 triệu đồng, cụ thể như sau: Hỗ trợ nhân rộng 

mô hình giảm nghèo: 119 triệu đồng; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa 

sinh kế: 277 triệu đồng 

3. Phương án phân bổ. 

3.1. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: 
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Phân bổ nguồn vốn 277 triệu đồng theo định mức phân bổ tại hướng dẫn 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh1 cho các địa phương, cụ thể: 

+ Thị trấn Đăk Tô: 66 triệu đồng 

+ Xã Tân Cảnh: 66 triệu đồng 

+ Xã Diên Bình: 66 triệu đồng 

+ Xã Kon Đào: 79 triệu đồng  

3.2. Nhân rộng mô hình giảm nghèo: 

Phân bổ nguồn vốn 119 triệu đồng cho xã Tân Cảnh để triển khai thực hiện 

Hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo.  

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIV, Kỳ họp 

thứ 4 xem xét, quyết (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện kèm 

theo)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các ban HĐND huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Phòng LĐ-TB&XH; 

- UBND các xã Tân Cảnh, Diên Bình,  

Kon Đào và thị trấn Đăk Tô 

- Lưu: VT; VP-THKT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Nam 

 

                   
1 Công văn số 898/LĐTBXH-TGXHNG, ngày 20/5/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
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