UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số: 2439 /UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị
quyết số 22/2022/NQ-HĐND
ngày 23 tháng 6 năm 2022
của Hội đồng nhân dân tỉnh

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày28 tháng 7 năm 2022

- Các Sở, ban, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội;
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Xây dựng;
Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
Tư pháp; Ban Dân tộc;
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm
2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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 (Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND); Ủy ban nhân dân tỉnh yêu
cầu:
1. Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố: Theo chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định
số 381/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 1, khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức
triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND theo đúng quy định; trường
hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cấp có
thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.
Trong đó lưu ý: Đảm bảo thực hiện nghiêm các nguyên tắc về phân bổ vốn
theo quy định; đồng thời, căn cứ Quyết định giao vốn hằng năm của cấp có thẩm
quyền, tổng hợp xây dựng Kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án được giao quản
lý, triển khai thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính,
Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chủ trì các dự án, tiểu dự án để tổng hợp, báo
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với các đơn vị có
liên quan tham mưu bố trí vốn đối ứng ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình theo
quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND.

về việc g iao mục t iêu, nhiệm vụ và kế hoạch 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
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Riêng đối với vốn sự nghiệp: Trên cơ sở đăng ký vốn đối ứng ngân sách địa
phương thực hiện Chương trình của các đơn vị, địa phương năm 2022, Sở Tài chính
chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đầu mối tổng hợp chung báo cáo tổng thể
nguồn vốn đầu tư và sự nghiệp) xử lý, chỉ đạo theo quy định. Từ năm 2023 trở đi,
trên cơ sở dự toán Trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện Chương trình, Sở Tài
chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân
dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bố trí vốn đối ứng thực hiện Chương
trình cho các đơn vị khối tỉnh phù hợp với khả năng ngân sách, đồng thời kết hợp
lồng ghép với kinh phí thực hiện các Chương trình, Dự án, đề án, các nhiệm vụ chi có
nội dung tương đồng với các nội dung chi của Chương trình.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chủ động bố trí từ ngân sách các
huyện, thành phố vốn đối ứng tối thiểu 10% tổng ngân sách Trung ương hỗ trợ cho
các dự án, tiểu dự án được cấp thẩm quyền phân bổ, triển khai thực hiện Chương
trình; lồng ghép các nguồn vốn và thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực
khác tại địa phương để thực hiện Chương trình theo quy định.
Báo các đơn vị, địa phương nghiêm túc, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.KGVX.NT MD
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