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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đề xuất điều chỉnh nội dung thực hiện vốn sự nghiệp 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022-2023 trên địa bàn huyện 

 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 

Thực hiện Công văn số 92/TCKH ngày 01/3/2023 của Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện Kon Rẫy về việc khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh nội 

dung thực hiện vốn sự nghiệp năm 2022-2023 thuộc các chương trình mục tiêu 

quốc gia.  

Ngày 07/3/2023, Phòng Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 29/BC-PDT về 

kết quả rà soát, đề xuất điều chỉnh nội dung thực hiện vốn sự nghiệp thuộc 

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

tộc thiểu số và miền núi năm 2022-2023 trên địa bàn huyện. Trong đó, có báo 

cáo là qua theo dõi không có đơn vị, địa phương nào đề xuất, điều chỉnh nội 

dung thực hiện Chương trình. 

Tuy nhiên, cùng ngày 07/3/2023 Phòng Dân tộc nhận được Tờ trình số 

02/TTr-TTVHTTDLTT về việc xin chủ trương điều chỉnh nhiệm vụ chi vốn sự 

nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022-2023 (có văn bản 

kèm theo). Trong đó, Trung tâm Văn hóa - TT-DL&TT đề xuất, điều chỉnh nội 

dung như sau: 

1. Kinh phí: Năm 2022, đơn vị được phân bổ Dự án số 6 là: 107.000.000 

đồng với 4 nội dung sau:  

1.1. Tổ chức bảo tồn văn hóa phi vật thể là: 27.000.000 đồng  

1.2. Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy, câu lạc bộ là: 16.000.000 đồng  

1.3. Hỗ trợ hoạt động cho mỗi đội văn nghệ truyền thống là: 40.000.000 

đồng. 

1.4. Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số 

là: 24.000.000 đồng.  

Sau khi được giao nhiệm vụ, đơn vị đã xây dựng kế hoạch để thực hiện 

được 01 nội dung (1.3): Hỗ trợ hoạt động cho mỗi đội văn nghệ truyền thống với 

số tiền là: 40.000.000 đồng. Đơn vị thụ hưởng là: Làng Kon Xơ Mluh (thôn 7), 

xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, thuộc khu vực III. 

 2. Các nội dung chưa thực hiện: Gồm 03 nội dung (1.1), (1.2), (1.4) với 

số kinh phí là 67.000.000 đồng. Lý do chưa thực hiện: Căn cứ văn bản hướng 



dẫn số 1230/SVHTTLQLVH&GĐ, ngày 22/7/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng nội dung, chỉ tiêu Dự án 6 thuộc 

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

năm 2022. Theo đó, năm 2022 huyện Kon Rẫy chỉ thực hiện 01 nội dung là: Hỗ 

trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống. Do vậy các nội dung trên không 

nằm trong chỉ tiêu phân bổ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trong năm 

2022 nên đơn vị không thực hiện được.  

3. Đề xuất điều chỉnh nội dung: Để đảm bảo các nội dung chi đúng theo 

luật định và thuận lợi trong công tác thanh quyết toán. Đề nghị Phòng Tài chính 

- Kế hoạch; Phòng Dân tộc phối hợp tham mưu đề xuất UBND huyện xem xét 

điều chỉnh các nội dung hoạt động (1.1), (1.2), (1.4) sang nội dung (1.3) Hỗ trợ 

hoạt động cho mỗi đội văn nghệ truyền thống để đảm bảo theo đúng Văn bản 

hướng dẫn số 1230/SVHTTLQLVH&GĐ ngày 22/7/2022 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, với số kinh phí là: 67.000.000 đồng. 

Trên cơ sở nội dung đề xuất của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịc và 

Truyền thông huyện. Phòng Dân tộc thống nhất với đề xuất, điều chỉnh nội dung 

từ (1.1). Tổ chức bảo tồn văn hóa phi vật thể, (1.2). Tổ chức lớp tập huấn, 

truyền dạy, câu lạc bộ, (1.4). Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống 

các dân tộc thiểu số sang nội dung (1.3). Hỗ trợ hoạt động cho mỗi đội văn nghệ 

truyền thống. 

Phòng Dân tộc báo để Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện biết, có ý kiến 

đối với nội dung đề xuất của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền 

thông huyện để đơn vị có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện (b/c); 

- Trung tâm VH-TT-LD&TT huyện (đ/b); 

- Lưu: PDT. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nay Y Khánh 
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