
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KRÔNG NÔ 

 

Số:         /UBND-TCKH 

V/v xin dừng điều chỉnh mục 2.2 

tại Tờ trình số 169, 170/TTr-

UBND ngày 08/12/2022 của 

UBND huyện 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Krông Nô, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô. 

 

Thực hiện Công văn số 7219/UBND-NNTNMT ngày 12/12/2022 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc tham mưu xử lý một số nội dung tại Công văn số 

4342/UBND-NNTNMT ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh. UBND huyện Krông Nô 

báo cáo xin dừng điều chỉnh mục 2.2 tại Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 

08/12/2022 của UBND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

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

dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Krông Nô và Tờ trình số  

170/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Krông Nô về việc 

điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn 

huyện Krông Nô; kính đề nghị HĐND huyện xem xét, cụ thể như sau: 

Tại dòng thứ hai của Công văn 7219/UBND-NNTNMT ngày 12/12/2022 

của UBND tỉnh Đắk Nông có ghi “… để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, 

yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tạm thời dừng thực hiện cac nội dung hướng 

dẫn tại điểm 2 Công văn số 4342/UBND-NNTNMT ngày 01/8/2022 của UBND 

tỉnh cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của UBND  tỉnh. Đồng thời, giao Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có 

liên quan kiểm tra, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi hoặc 

thay thế Công văn số 4342/UBND-NNTNMT ngày 01/8/2022 của UBND theo đúng 

quy định của pháp luật”. 

Tại tiết 7, điểm b khoản 1, mục V của Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 

22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có quy định “Chính quyền 

địa phương (tỉnh, huyện, xã) không quy định bắt buộc nhân dân đóng góp, chỉ vận 

động bằng các hình thức thích hợp để nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng cơ 

sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. Cộng đồng và người dân trong xã bàn 

bạc mức tự nguyện đóng góp cụ thể cho từng dự án, đề nghị Hội đồng nhân dân xã 

thông qua”. 

Vì vậy, để đảm bảo việc huy động người dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ 

tầng kinh tế - xã hội cho công bằng trên địa bàn huyện. UBND huyện đề nghị Hội 

đồng nhân dân huyện giao cho UBND huyện thống nhất với Thường trực HĐND 
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huyện về điều chỉnh mục 2.2 tại Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 08/12/2022 của 

UBND huyện về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện Krông Nô và Tờ trình số  170/TTr-UBND ngày 08 

tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Krông Nô về việc điều chỉnh kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Krông Nô trước khi ban 

hành Nghị quyết.  

Với nội dung trên, kính trình HĐND huyện xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- LĐ VP. HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Phòng NNPTNT; Dân Tộc; LĐTBXH; 

- UBND xã Buôn Choah; Đắk Nang; 

- Lưu: VT. 
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