
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN BẠCH THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /NQ-HĐND Bạch Thông, ngày          tháng 12 năm 2022 

        

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 huyện Bạch Thông 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẠCH THÔNG 

KHÓA XX - KỲ HỌP THỨ BẢY  

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

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 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 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 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt 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, giai đoạn 

I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ 

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

mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và 

hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 
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Căn cứ Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ và nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách 

cấp tỉnh năm 2023; 

Xét Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về thông qua phương án phân bổ nguồn vốn 

ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 

huyện Bạch Thông; Báo cáo số 55/BC-HĐND ngày 07/12/2022 của Ban Kinh tế - 

Xã hội Hội đồng nhân dân huyện về việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua 

phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2023 huyện Bạch Thông; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 là: 26.744 triệu đồng 

(ngân sách trung ương 25.330 triệu đồng; ngân sách tỉnh đối ứng 1.414 triệu 

đồng), trong đó: 

- Kế hoạch vốn thực hiện Dự án 1- Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, 

đất sản xuất, nước sinh hoạt là: 1.633 triệu đồng, gồm: 

+ Ngân sách trung ương: 1.505 triệu đồng 

+ Ngân sách tỉnh đối ứng: 128 triệu đồng 

- Kế hoạch vốn thực hiện Dự án 4 (tiểu dự án 1) - Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết 

yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi là: 24.013 

triệu đồng, gồm: 

+ Ngân sách trung ương: 22.783 triệu đồng 

+ Ngân sách tỉnh đối ứng: 1.230 triệu đồng 

- Kế hoạch vốn thực hiện Dự án 10 (tiểu dự án 2) - Ứng dụng công nghệ 

thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 1.098 triệu đồng, gồm: 

+ Ngân sách trung ương: 1.042 triệu đồng 

+ Ngân sách tỉnh đối ứng: 56 triệu đồng 

(Chi tiết biểu số 01) 

2. Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2023 là 30.880 triệu đồng (ngân sách trung ương 29.370 triệu 

đồng; ngân sách tỉnh đối ứng 1.510 triệu đồng), trong đó: 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=12/TTr-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=37&lan=1
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- Kế hoạch vốn cấp huyện: 22.045 triệu đồng, gồm 

+ Ngân sách trung ương: 20.978 triệu đồng 

+ Ngân sách tỉnh đối ứng: 1.067 triệu đồng 

- Kế hoạch vốn cấp xã: 8.835 triệu đồng, gồm: 

+ Ngân sách trung ương: 8.392 triệu đồng 

+ Ngân sách tỉnh đối ứng: 443 triệu đồng  

(Chi tiết biểu số 02) 

Điều 2. Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 là: 

24.145 triệu đồng (ngân sách trung ương 23.331 triệu đồng; ngân sách tỉnh đối 

ứng 814 triệu đồng) 

(Chi tiết biểu số 03) 

2. Kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2023 là: 4.134 triệu đồng (ngân sách trung ương 3.936 

triệu đồng; ngân sách tỉnh đối ứng 198 triệu đồng) 

(Chi tiết biểu số 04) 

3. Kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2023 là: 12.074 triệu đồng (ngân sách trung ương 11.725 

triệu đồng; ngân sách tỉnh đối ứng 349. triệu đồng) 

(Chi tiết biểu số 05) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ Đại 

biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; Hội đồng nhân dân 

và Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã giám sát thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, kỳ họp thứ bảy  

thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2022./.  
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử kèm bản giấy: 

- Thường trực HĐND huyện; 

- ĐB HĐND tỉnh đơn vị bầu cử huyện Bạch Thông; 

- Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện; 

- Phòng TC- KH huyện; 

Gửi bản điện tử; 

- Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch & ĐT tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;  

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TH HĐND, THKT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

           

  Nguyễn Thanh Hà 
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