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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Gia Lai, ngày      tháng      năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định một số nội dung chi đặc thù triển khai 

thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

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; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 53 /2022/TT-BTC 

ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh 

phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Ủy ban nhân dân tỉnh 

kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung chi đặc thù triển khai thực 

hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với các nội dung như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

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; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 53 /2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

DỰ THẢO 
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trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 tại khoản 3, Điều 50 quy định: “Trường hợp trong quá 

trình triển khai thực hiện Chương trình có phát sinh các khoản chi đặc thù chưa 

được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài 

chính và Thông tư này; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phù hợp 

với khả năng ngân sách của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị 

định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước”. 

Nhằm triển khai thực hiện Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 

của Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số 

nội dung chi đặc thù triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai  (sau đây gọi 

tắt là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh) là cần thiết, đúng thẩm quyền và 

phù hợp với Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số nội dung chi đặc 

thù triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm tạo cơ sở pháp lý để nâng 

cao hiệu quả quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

- Dự thảo Nghị quyết phải tuân thủ quy định hình thức, trình tự, thủ tục, 

xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn; 

- Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết phải tuân thủ quy định của Luật ngân 

sách nhà nước, Thông tư số 53 /2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của 

Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

 III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định một số nội dung chi đặc thù triển khai thực hiện 

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

 2. Đối tượng áp dụng 

 Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia 

trong quản lý, triển khai, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai. 
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IV. TÊN GỌI, NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Tên gọi: Nghị quyết Quy định một số nội dung chi đặc thù triển khai 

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

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

2. Nội dung chính của Nghị quyết 

 Dự thảo Nghị quyết dự kiến gồm 05 Điều 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng. 

Điều 3. Chi công tác theo dõi , đánh giá bô ̣chỉ số nước sac̣h và vệ sinh 

môi trường nông thôn. 

Điều 4. Chi phí kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm OCOP. 

Điều 5. Điều khoản thi hành. 

Các nội dung chi tiết của từng Điều sẽ được quy định cụ thể tại dự thảo 

Nghị quyết khi tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC 

THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 

 1. Dự kiến nguồn lực, nhân lực thi hành:  

- Nguồn lực đảm bảo thi hành: Từ nguồn vốn 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 Gia Lai. 

 - Nhân lực đảm bảo thi hành: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, 

ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban 

nhân dân các xã có liên quan. 

2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triên khai thực hiện Nghị quyết; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh 

và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 

Nghị quyết Quy định một số nội dung chi đặc thù triển khai thực hiện 

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai dự kiến thông qua kỳ họp Kỳ họp thường lệ của HĐND 

tỉnh tháng 12 năm 2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết dự kiến trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp 

thường lệ của HĐND tỉnh tháng 12 năm 2022. 

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quy định một số nội dung chi đặc thù triển khai thực hiện Chương trình Mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia 
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Lai, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, cho chủ trương để Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:  

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, NL. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

                                                                          

                                                                                            


