
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK TÔ 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

TỜ TRÌNH 
Về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô. 
     
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, Kỳ họp thứ 4. 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy 
định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 
ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 
ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa 
bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 
ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương 

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

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực 
hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND, ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán gân sách Trung ương 
năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum; 

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

mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực 
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hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm trên địa bàn huyện, cụ thể như 

sau: 

1. Mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 
năm 2022 trên địa bàn huyện như tại phụ lục I kèm theo 

 2. Kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương 
trình mục tiêu quốc gia năm 2022. 

a) Kế hoạch vốn tỉnh giao: Theo Quyết định số 381/QĐ-UBND, ngày 
29/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh giao 50.539 triệu đồng dự toán ngân sách 

Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn huyện, cụ thể như sau: 

- Vốn đầu tư phát triển: 36.244 triệu đồng. 

- Vốn sự nghiệp: 14.295 triệu đồng. 

b) Kế hoạch địa phương giao: Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng 
nhân dân huyện phân bổ 50.539 triệu đồng dự toán ngân sách Trung ương năm 

2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, cụ thể 
như sau: 

* Vốn đầu tư phát triển: 36.244 triệu đồng, gồm 

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi 25.079 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 11.165 triệu 
đồng. 

* Vốn sự nghiệp: 14.295 triệu đồng, gồm 

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi phân bổ 8.931 triệu đồng  

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phân bổ 1.940 

triệu đồng  

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng giảm nghèo bền vững phân bổ 

3.424 triệu đồng  

(Chi tiết phương án phân bổ tại phụ lục II, III, IV, V, VI gửi kèm theo) 

Uỷ ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá 
XIV, Kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết định (có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân huyện kèm theo)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Huyện ủy (b/c); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các thành viên BCĐ cácCTMTQG; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VP-VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Đặng Hoàng Nam 
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