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TỜ TRÌNH 

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và 

ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình MTQG 

 

                                    Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Thông báo số 597-TB/TU ngày 17/8/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về Kết luận Hội nghị lần thứ 18, Chương trình Kỳ họp thứ 9 của 

HĐND tỉnh; xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2292/SKHĐT-

TH ngày 19/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông 

qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh 

giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, như sau: 

I. Đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2016-2020 

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hà Tĩnh được thụ hưởng 02 chương trình: (i). 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; (ii). Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sơ bộ kết quả đạt được như sau: 

1. Về chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình MTQG 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014, Nghị quyết số 100/2015/QH13 của 

Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình MTQG giai đoạn 

2016-2020 và các Quyết định phê duyệt từng chương trình mục tiêu quốc gia, 

hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo 

các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh; hướng dẫn các địa phương thành lập 

Ban chỉ đạo cấp huyện, xã.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị xã hội; 

tổ chức làm việc tại các địa phương theo chuyên đề, thực hiện chủ trương tỉnh 

dành "Ngày Thứ bảy" đi cơ sở (giai đoạn 2016-2017); duy trì chế độ họp Ban chỉ 

đạo các cấp 01 tháng/lần; từ đó kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc của các địa phương, bà con nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức; kịp thời 

ban hành các quy định để triển khai thực hiện
1
; các chính sách

2
 nhằm thực hiện có 

hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông 

thôn mới. Đến nay toàn tỉnh không còn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 

                                           
1
 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 quy định về cơ chế quản lý thực hiện các Chương trình 

MTQG trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về việc Quy định một số nội 

dung đối với các dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020 được áp dụng theo cơ chế đặc thù 

trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ. 
2
 Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.  
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biển (Chương trình 106), không còn xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi (Chương 

trình 135); 177/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao và 07 xã nông thôn mới kiểu mẫu.  

Sau 05 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý tổ chức thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đã đi vào khuôn khổ, việc lập, 

phân bổ và giao kế hoạch vốn được quản lý ngày càng chặt chẽ, công khai, minh 

bạch, phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương; công tác quản lý đầu tư phát triển 

được quán triệt, tăng cường trong tất cả các khâu: từ xây dựng quy hoạch, lập kế 

hoạch, bố trí vốn tập trung, đến triển khai, giám sát thực hiện, kiểm toán, quyết 

toán, nghiệm thu công trình nhằm bảo đảm quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư 

công đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. 

2. Về xây dựng và giao kế hoạch hằng năm 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát các quy định của chương trình, hướng dẫn 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành trung ương trong quá trình xây 

dựng, giao kế hoạch hàng năm. 

Ngay sau khi có quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã tiến hành rà soát, báo cáo Hội đồng nhân dân 

tỉnh để triển khai giao chi tiết kế hoạch kịp thời cho các địa phương, đơn vị. Việc 

giao kế hoạch được thực hiện theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí quy định, cụ thể:  

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Thực hiện theo 

quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 

12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Thực hiện theo 

quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 và Quyết định số 

48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tổng số kinh phí được Trung ương giao để thực hiện các chương trình 

MTQG giai đoạn 2016-2020 là 2.427,225 tỷ đồng; trong đó: Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững là 497,325 tỷ đồng; Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới là 1.929,9 tỷ đồng. 

 Số kinh phí nói trên được phân bổ hết cho các địa phương, đơn vị để thực 

hiện các nội dung theo quy định của chương trình. 

II. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương, ngân 

sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch 

- Các Nghị quyết của Quốc hội: Số 120/2020/QH14 ngày 15/7/2020 phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Số 24/2021/QH15 

ngày 28/7/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 phê duyệt 

chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025; Số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 phê duyệt kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025; Số 40/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về phân bổ ngân 

sách trung ương năm 2022. 

- Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22/5/2022 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 
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cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu 

quốc gia. 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ 

chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và 

MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025; Quyết định số 90/QĐ-

TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 263/QĐ-

TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu 

quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 

16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà 

Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ 

vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế xã hội vùng DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 

2021 – 2025; Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 

2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ 

lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022- 2025; Nghị quyết số 

75/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2022- 2025. 

- Thông báo số 597-TB/TU ngày 17/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về kết luận Hội nghị lần thứ 18. 

2. Tổng kế hoạch vốn được giao và mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các 

chương trình 

2.1. Tổng kế hoạch vốn được giao  

a. Vốn ngân sách trung ương 

Tổng số kinh phí đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương được phân bổ 

tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ là 748.969 

triệu đồng, trong đó: 



4 

 

 

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

dân tộc thiểu số và miền núi: 34.552 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 12.007 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 702.410 triệu 

đồng. 

b. Vốn ngân sách địa phương 

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được Hội đồng nhân dân 

tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh
3
; được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 4256/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021
4
 với tổng số kinh phí là 250.000 triệu đồng. 

Năm 2021, đã phân bổ 39 tỷ đồng tại Quyết định số 4586/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020
5
 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Số kinh phí còn lại 211.000 triệu đồng. 

2.2. Mục tiêu, nhiệm vụ  

Mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

được giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ: 
 

TT Danh mục mục tiêu, nhiệm vụ 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch giai đoạn 

2021-2025 (phấn đấu 

đến năm 2025) 

1 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

  

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giai đoạn 2022-2025 vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

% 2 

2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững   

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giai đoạn 2022-2025 % 0,6-1 

3 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới   

3.1 Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới   

3.2 Cấp huyện   

- Số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

Huyện 13 

- Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Huyện 3 

- Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Huyện 1 

3.3 Cấp xã   

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới % 100 

                                           
3
 Về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. 

4
 Về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. 

5
 Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.  



5 

 

 

- Tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao % 50,3 

- Tỷ lệ xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu % 9,9 

 

3. Phương án phân bổ  

3.1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương 

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

dân tộc thiểu số và miền núi: 

- Tổng số kinh phí: 34.552 triệu đồng.  

- Đối tượng thụ hưởng: 02 thôn
6
, gồm Bản Rào Tre, xã Hương Liên và Thôn 

Bản Giàng, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê. 

- Nguyên tắc, phương án phân bổ: Áp dụng nguyên tắc phân bổ theo Quyết 

định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối 

ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia DTTS và MN 

giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 – 2025. Cụ thể, căn cứ Phụ lục IX 

của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg: Mỗi thôn đặc biệt khó khăn được tính 82 điểm, 

tỉnh Hà Tĩnh có 02 thôn. Do đó, thực hiện phân bổ đều số kinh phí 34.552 triệu đồng 

cho 02 thôn; bình quân mỗi thôn 17.276 triệu đồng. 

(Chi tiết có Phụ lục 01 kèm theo). 

b. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Căn cứ Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, phân bổ 12.007 triệu đồng vốn đầu tư phát triển cho Dự án đầu tư 

xây dựng Sàn giao dịch việc làm tại thành phố Hà Tĩnh
7
. 

(Chi tiết có Phụ lục 02 kèm theo). 

c. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

- Tổng số kinh phí NSTW thực hiện chương trình giai đoạn 2022-2025 là 

702.410 triệu đồng:  

- Phương án phân bổ:  

+ Trích 350.000 triệu đồng để đầu tư các công trình cấp nước theo Nghị quyết 

75/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc phân bổ chi 

tiết danh mục sẽ thực hiện sau khi rà soát
8
 ở các địa phương theo quy định.  

                                           
6
 Theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Uỷ ban Dân tộc về phê duyệt danh sách các thôn đặc 

biệt khó khăn vùng đồng bào thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 
7
Thực hiện nội dung quy định tại Tiểu dự án 3 Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ: Hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao 

động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng các cơ sở dữ liệu. 
8
 Thực hiện Thông báo kết luận số 573-TB/TU ngày 13/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần 

thứ XVII, UBND tỉnh đã giao Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát 

lại các danh mục công trình cấp nước cần đầu tư. Quá trình rà soát cho thấy: nhu cầu các địa phương quá lớn (hơn 

1.360 tỷ đồng), trong khi nguồn ngân sách trung ương chỉ đáp ứng đươc 25,7% nhu cầu; do đó cần phải có sự soát 

xét lại; thống nhất với các địa phương trong việc lựa chọn danh mục công trình cấp thiết, ưu tiên dầu tư, đảm bảo 

phù hợp nhu cầu của từng địa phương, khả năng cân đối của ngân sách trung ương. 
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+ Số còn lại 352.410 triệu đồng phân bổ cho các xã, huyện theo hệ số quy 

định tại Nghị quyết số 75/2022/NQ-HĐND
9
. 

(Chi tiết có Phụ lục 03 kèm theo). 

3.2. Nguồn ngân sách tỉnh  

- Tổng số kinh phí phân bổ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới: 211.000 triệu đồng. 

- Đối tượng thụ hưởng: 

+ 02 xã Kỳ Lạc, Kỳ Tây của huyện Kỳ Anh. 

+ Huyện Kỳ Anh và huyện Hương Khê. 

+ Huyện nâng cao: Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ; huyện kiểu mẫu Nghi 

Xuân. 

- Phương án phân bổ:  

+ 02 xã Kỳ Lạc, Kỳ Tây: Mỗi xã 2.070 triệu đồng
10

. 

+ 02 huyện Kỳ Anh và Hương Khê: Bố trí khoảng 11% so với nhu cầu khối 

lượng cần hoàn thành để đạt chuẩn theo Đề án được phê duyệt của 02 huyện. 

Tương đương: Huyện Kỳ Anh 42.300 triệu đồng
11

; huyện Hương Khê 116.560 

triệu đồng
12

. 

+ Các huyện nâng cao hỗ trợ mỗi huyện 11.000 triệu đồng; huyện kiểu mẫu 

Nghi Xuân hỗ trợ 15.000 triệu đồng. 

(Chi tiết có Phụ lục 3.1 kèm theo). 

Với các nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét, thông qua./.  

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở KH và ĐT; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NL5. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

   Võ Trọng Hải 

 

 

                                           
9
 Xã đạt dưới 15 tiêu chí: Hệ số 5,0; Xã đạt từ 15-19 tiêu chí: Hệ số 3,0; Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới: Hệ số 1,0. 
10

 Phân bổ cho 02 xã Kỳ Lạc và Kỳ Tây theo hệ số phân bổ cho xã từ 15-19 tiêu chí năm 2022. Tương đương bằng 

vốn vốn ĐTPT năm 2022 phân bổ cho 01 xã x hệ số 3 (= 690 triệu đồng x 3=2.070 triệu đồng) 
11

 UBND huyện Kỳ Anh báo cáo nhu cầu còn thiếu để huyện đạt chuẩn là 370 tỷ đồng;  
12

 UBND huyện Hương Khê báo cáo nhu cầu còn thiếu để huyện đạt chuẩn khoảng 1.000 tỷ đồng. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /NQ-HĐND 

 

 Hà Tĩnh, ngày    tháng    năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

 trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 

 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

KỲ HỌP THỨ 9, KHÓA XVIII 

 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 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 Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019;  

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: Số 120/2020/QH14 ngày 15/7/2020 

phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Số 

24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Số 25/2021/QH15 ngày 

28/7/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 phê duyệt 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Số 40/2021/QH15 ngày 

13/11/2021 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22/5/2022 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 

và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương 

trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chỉnh phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS 

DỰ THẢO 
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và MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025; Quyết định số 

90/QĐ-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư chương 

trình mục tiêu quốc gia GNBV giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg 

ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc 

gia NTM giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn 

nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng  DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030, giai 

đoạn I từ năm 2021 – 2025; Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 

07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân 

sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai 

đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc 

gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022- 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 75/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung 

ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025; 

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

dân tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương 

và tỉnh giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; báo 

cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung 

ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia, như sau: 
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1. Ngân sách Trung ương: 748.969 triệu đồng: 

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

dân tộc thiểu số và miền núi: 34.552 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 12.007 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 702.410 triệu 

đồng. 

(Chi tiết có các Phụ lục 01,02,03 kèm theo).  

2. Ngân sách tỉnh: 211.000 triệu đồng. 

                                (Chi tiết có 3.1 kèm theo).  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết này theo đúng quy định. 

2. Đối với các công trình cấp nước đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giao UBND tỉnh lựa chọn danh mục chi 

tiết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định tại kỳ họp tiếp theo. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, Kỳ họp thứ 9 

thông qua ngày  tháng    năm 2022 và có hiệu lực từ ngày kỳ./.  
 
Nơi nhận: 
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư; Bộ Tài chính; 

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

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh uỷ; Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh; 

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

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

- Trang thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Hoàng Trung Dũng 
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