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 NGHỊ QUYẾT 

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

 Chƣơng trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ .... 

 

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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 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; 

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

nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đề nghị 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; 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 tƣợng 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. 
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Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

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

trong quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới. 

Điều 3: Chi công tác theo dõi, đánh giá bô ̣chỉ số nƣớc sac̣h và vê ̣sinh 

môi trƣờng nông thôn. 

Nội dung chi: Tập huấn cho đối tượng liên quan đến việc thu thập thông 

tin, cập nhật bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chi phô tô 

biểu mẫu thu thập thông tin, cập nhật bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn; Phân tích đánh giá chất lượng mẫu nước sinh hoạt nông thôn theo 

tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

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

Chi hỗ trợ kiểm nghiệm chất lượng các sản phẩm OCOP. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khoá XII, Kỳ họp thứ... 

thông qua ngày .... tháng ....năm 2022 và có hiệu lực từ ngày .... tháng .....năm 2022./.  
  

Nơi nhận:  
- UB TVQH; 

- VPQH; VPCP; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Vụ Pháp chế - BNN&PTNT; 

- TT Tỉnh ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, ĐĐBQH&HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Website: http//dbnd.gialai.gov.vn; 

- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh; 

- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tổng hợp; 

- Lưu: VT-TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 


