
PHỤ LỤC 

GIẢI TRÌNH PHƢƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN HỖ 

TRỢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MỤC  TIÊU QUỐC GIA  

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

(Kèm theo Tờ trình số 81 /TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm2019  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

1. Căn cứ phân bổ 

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 

của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định 

số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum; 

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí về xã nông thôn 

mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020; 

Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 

2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Các Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận các xã 

trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2016. 

2. Phƣơng án phân bổ 

Tại Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 về sửa 

đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 tỉnh Kon Tum, Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp đầu tư cho các 

huyện, thành phố 10.000 triệu đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 

theo tiêu chí, định mức trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 

2020 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (hỗ 

trợ đầu tư các xã điểm về đích đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020) và giao 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết 

cho các huyện, thành phố. 

Giai đoạn 2012-2016 trên địa bàn tỉnh có 13 xã được công nhận đạt chuẩn 

xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cụ thể: 
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TT Xã Huyện, TP Năm đạt chuẩn Ghi chú 

1 Hà Mòn 

Huyện Đăk Hà 

2012  

2 Đăk Mar 2014  

3 Đăk La 2015  

4 Đoàn Kết 

TP. Kon Tum 

2014  

5 Hòa Bình 2015  

6 Ia Chim 2015  

7 Diên Bình 
Huyện Đăk Tô 

2015  

8 Tân Cảnh 2015  

9 Sa Sơn 
Huyện Sa Thầy 

2015  

10 Sa Nhơn 2016  

11 Đăk Nông 
Huyện Ngọc Hồi 

2016  

12 Đăk Kan 2016  

13 Đăk Ruồng Huyện Kon Rẫy 2016  

Đề xuất phân bổ 10.000 triệu đồng hỗ trợ 13 xã được công nhận đạt chuẩn 

xã nông thôn mới giai đoạn 2012-2016
(1)

 để tiếp tục nâng cao chất lượng các 

tiêu chí và đạt chuẩn bền vững, hướng đến thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn 

mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh theo hệ số như sau: 

Xã được công nhận năm 2012
 

: Hệ số 6 

Xã được công nhận năm 2014 : Hệ số 4 

Xã được công nhận năm 2015 : Hệ số 3 

Xã được công nhận năm 2016 : Hệ số 2 

Trên cơ sở tổng số xã, tiến hành chấm điểm các xã theo hệ số nêu trên để 

xác định tổng số điểm của từng xã, huyện và tổng số điểm của các địa phương; 

Lấy tổng số vốn chia cho tổng số điểm để xác định mức kinh phí/điểm; Lấy 

mức kinh phí/điểm nhân với số điểm của từng xã, huyện để xác định tổng 

nguồn vốn dự kiến phân bổ cho các địa phương (chi tiết phương án tại Biểu số 

03 kèm theo). 

                                           
(1) Giai đoạn 2012-2019 trên địa bàn tỉnh có 17 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới, đề xuất không hỗ trợ 4 xã mới được công nhận đạt chuẩn năm 2018 (xã Pờ Y huyện Ngọc Hồi, xã 

Kon Đào huyện Đăk Tô, xã Tân Lập huyện Kon Rẫy, xã Đăk Năng thành phố Kon Tum).  
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