
HQI BONG NHAN DAN cQNG HOA xA HQI CHU NGHTA V1T NAM 
TINH QUANG TRI Bçic Ip - Ti,r do - Hnh pliñc  

S& I2O221NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2022 

NGHJ QUYET
A A Ban hanh Quy d!nh  nguyen tac, tieu chi, d!nh  muc phan bo von 

ngân sách trung tro'ng và t 1 vn di frng cüa ngân sách dla  phuro'ng 
thrc hin Chirong trInh mic tiêu quc gia giãm nghèo bn vihig 

giai doin 2021 - 2025 trên dja bàn tinh Quãng Tr 

HQI BONG NHAN DAN TNH QUANG TR4 
KHOA Yin, K( HQP THU 8 

Can ci Luçt Ta ch'c chInh quyn dja pinrong ngày 19/6/2015, Lut si'a ddl, 
ho sung môt so diêu cia Ludt To chzc GhInh phz và Lu4t TO chc chInh quyên dia 
phuong ngày 22/11/2019, 

Can ci Luát Ngán sách nhà nir&c ngày 25/6/2015; 

Can thLuát Ddu tucOngngày 13/6/2019, 

Can ci Nghj djnh so' 27/2022/ND-CP ngày 19/4/2022 cüa C'hInh phü quy 
dznh có ché quán lj, tO chzc thc hin các churing trinh myc tiêu quOc gia; 

Can c& Quylt djnh so' 02/2022/QD-TTg ngày 18/01/2022 cüa Thñ twóng 
ChInh phü quy d/nh nguyen täc, tiêu chi, djnh mc phán bO vOn ngân sách trung 
uvng và iii"  l vOn dOi i'mg cüa ngdn sách dja phuring thyv hin Chuvng trInh myc 
tiêu quOc gia giám nghèo ben vüng giai dogn 2021 - 2025, 

Xét T& trInh so': /7Tr-UBND ngày / 5/2022 cüa UBND tinh v vic d 
nghj ban hành Nghj quyêt Quy djnh nguyen tác, tiêu chI, djnh mi'c phân hO vOn 
ngán sách trung wong và tj)  l vOn dOi i'ng cia ngân sách dja p/-nwng thicc hin 
Chtrong trInh myc tiêu quOc gia giárn nghèo ben vIng giai doan 2021 - 2025 trên 
dja bàn tinh Quáng Trj, Báo cáo thâm tra ca Ban Kinh té - Ngán sách, Ban Van 
hóa - Xâ hi Hi dOng nhân dan tinh; kiên tháo lun cia dgi biêu H5i dOng nhán 
dan tgi /9) hQp. 

QUYET NGHJ: 

Diu 1. Ban hành kern theo Nghj quyt nay Quy djnh nguyen tic, tiêu chI, 
djnh mirc phãn bô von ngân sách trung ixclng và t 1 von dôi rngcüa ngãn sách dja 
phuo'ng thuc hiên Chrang trInh miic tiêu quôc gia giãm nghèo ben ving giai don 
2021 - 2025 trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

Biu 2. T chirc thuc hin 

1. Giao Uy ban nhãn dan tinh t chüc thirc hin Nghj quyt. 
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2. Thung trirc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan, To di biêu 
Hi dông nhân dan và di biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hgp vi Ban Thuông 
tr1rc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh thirc hin giám sat Nghj quyêt. 

Nghj quy&t nay dâ ducc Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj, Khóa VIII, K' 
h9p tht'r 8 thông qua ngày tháng näm 2022 và có hiu 1?c  kê tü ngãy tháng 
5 nàm 2022.!. 

No'! nI,in: CHU TICH 
- Nhii Diu 2; 
- UBTVQH, ChInh phu; 
- Các Bô: LD,TB&XH; KH&DT; TC; 
NN&PTNT; XD; Tf&Yf; 
- Cc KTVBQPPL - Bô Tu pháp; 
- Vii Pháp chê cáe B: LD,TB&XH; 

KH&DT; Tài chinh; 
- Thu&ng trirc Tinh us'; 
- Doàn DBQH tinh; 
- VP: Doãn DBQH&HDND tinh; UBND tinh; 
- Các Sô ban ngành, doàn the tinh; 
- TT. HDND, UBND cap huyn; 
- Trung tarn tin hçc tinh; 
- Luu: VT, KTNS. 

Nguyn Bang Quang 
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HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VLT NAM 
T!NH QUANG TRI Thc Ip - Tu' do - Hinh phüc 

QUY BNH 
Nguyen tc, tiêu chI, dlnh  mu'c phân ho vn ngãn sách trung tro'ng 

và t 1 vn di 1mg cüa ngãn sách da phu'o'ng thrc hin Chu'o'ng trInh 
mic tiêu quc gia giãm nghèo bn vfrng giai cIon 2021 - 2025 

trên dla  bàn tinh Quãng Trj 
(Kern theo Nghj quyêt so: /2022/NQ-HDND 

ngày / /2 022 cüa Hói dóng nhán dan tinh QuOng Tr) 

Chu'o'ng I 
NH(JTNG QUY B4NH CHUNG 

Biu 1. Phim vi diu chinh, di trçng áp dyng 

1. Pham vi diu chinh 

Nghj quyt ban hành Quy djnh nguyen tic, tiêu chI, djnh mirc phân bô von 
ngân sách trung i.rong và tS 1 von dôi 1mg cüa ngân sách dja phuong thirc hin 
Chuang trInh mlic tiêu quôc gia giãm nghèo ben vng giai doan 2021 - 2025 là can 
cü dê 1p kê hoach giai doan, hang nãm nguôn ngân sách nhà nuc cüa Chuang 
trinh rnic tiêu quôc gia giàrn nghèo ben vu'ng giai doan  2021 - 2025 (sau dày viêt 
tat là Chuong trInh) cho các cap, các ngành, da phu'o'ng và dan vj sIr ditng von 
ngân sách nhà nuIrc. 

2. Dôi tuçlng áp dung 

a) Các SIr, ban ngành, Hi, doàn th cp tinh (sau day gi tat là SIr, ngành); 
các huyn, thj xà, thành phô (sau day gçi tat là các huyn); các xã, phu'O'ng, thj trân 
(sau day gi tat là các xã) và các dan vj sIr diing vOn ngân sách nhà ni.rIrc giai doan 
2021-2025 dê thçrc hin Chuang trInh. 

b) Ca quail, t chlrc, Ca nhân tham gia hoc có lien quan dn vic Ip, thirc 
hin kê hoach  dâu ttx cong trung hn và hang näm tIr nguôn ngãn sách nhà ntrIrc 
thuc Chuang trInh. 

Biu 2. Nguyen tc phãn bô vn 

1. Tuân thu các quy dnh cüa pháp lut ye dâu tu cOng, ngân sách nhà nuIrc và 
các quy djnh lien quan. 

2. Bão dam cOng khai, minh bach, quàn l' tp trung, thng nht v miic tiêu, 
Ca chê, chInh sách; thrc hiên phân cap trong quán 1' dâu tu theo quy djnh cña pháp 
1ut, tao  quyên chü dng cho các SIr, ngãnh và dja phuang. 

3. Vic phân b vn du tu phát trin và kinh phi sir nghip tlr ngun ngân 
sách nhà nuIrc thuc Chuang trInh nhàrn thirc hin các mvc  tiêu, nhirn vii Chu'ang 
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trmnh d ra; du tu có tr9ng tam, tr9ng dim Va bn vttng, tr9ng tam là huyn nghèo, 
xã dc bit khó khàn yang bãi ngang, yen biên và hái dáo. 

4. Vic phân b ciii th ngân sách nhà nuc vã t' 1 dM 1mg cüa ngân sách dja 
phuong phãi phü hçip vii tInh hInh thirc tê, khà näng can dôi cüa ngân sách nba 
nithc; mvc  tieu, nhiêm vi, dir kiên két qua thirc hin kê hoch hang nãm Va t' l 
giâi ngân von dâu tu công, kêt qua thirc hin dâu tu cong näm truOc. 

5. Không phân b vn cüa Chtrang trinh d chi cho các hott dng thuc 
nhim vii quán 1 nba nuOc dä dugc bô trI day dü tr nguôn vOn chi thung xuyên. 

Diu 3. Quy djnh chung v tiêu chI phân b vn 

1. Quy mô dan s, h nghèo, h cn nghèo; t 1 h nghèo, t l h c.n nghèo 
cüa các huyên dê tInh h so can cr Quyêt djnh cüa Chü tjch Uy ban nhân tinh phé 
duyt kêt qua rà soát h nghèo, h cn nghèo näm 2021 theo chuân nghèo da chiêu 
giai doan 2022-2025. 

2. Huyn khu vrc min n1ii, v11ng cao, biên gii d.t lien; don vi hành chInh 
cap xã dê tinh he so di.rçic xác djnh can cü vào quyêt dnh cüa co quan có thâm 
quyên den ngày 31 tháng 12 nam 2020. 

3. Huyn nghèo, xã däc bit khó khãn vüng bäi ngang, yen bin và hài dâo do 
cap có thâm quyên phê duyt theo chuân nghèo da chiêu giai don 2022 - 2025. 

4. Lrc luçing lao dng tir 15 tui tri len phân theo dja gii hành chInh cap 
huyn dê tInh h so can cir so 1iu cong bô theo Niên giám Thông kê tinh 
Quãng Trj nàm 2020. 

5. T,r  l suy dinh duOng thp côi cüa tré em dui 5 tuôi dë tInh h so can cü sO 
lieu näm 2020 theo báo cáo cüa Sà Y tê. 

6. S trnông cao ding, trung cap, giáo diic ngh nghip cong lap, co sO giáo 
dic nghê nghip cOng !p cUa tinh dê tInh h so can cO vào so luçmg thirc tê tInh 
den 3 1/12/2020; So krçing tuyên sinh trên dja bàn huyn, thành phô, thj xä dê tInh 
h so can cO báo cáo kêt qua tuyên sinh nàrn 2020 ciLia Uy ban nhân dan tinh Quàng 
Tn. 

7. Truèng hçp dja bàn dáp irng nhiu chi s trong cüng mt tiêu chI phân bô 
vOn thI áp diing chi so có h so phân bô von cao nhat. 

Chu'ffng II 

NHIJNGQUYD!NHCVTHE 

JJiu 4. Dir an 1: H trq du tir phát trin h tng kinh tê - xã hi huyn 
nghèo, xã dc bit khó khãn vüng bãi ngang, yen biên và hãi dão 

1. Phân b 100% vn ngân sách trung uung cUa Dr an 1 cho huyn nghèo 
DakrOng, các huyn có xã dc biet khó khän vCing bãi ngang, yen biên và hâi dão. 

2. H tro dâu tu phát trin ht tng kinh t - xã hi huyn nghèo Dakrông 

a) Tiêu chI và h s phân b vn cho huyn nghèo Dakrông 



Xã DBKK vüng bài ngang, yen biên 

Huyn dão Cn CO 3 
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Tiêu chI H so 

1.TiêuchI 1: Quymô dânscüahuyn 0,17 

2. Tiêu chI 2: Tong t' 1 h nghèo và h cn nghèo cüa huyn 0,41 

3. Tiêu chI 3: Dc dirn dja 1,2 cüa huyn nghèo 0,14 

4. Tiêu chi 4: S dcin vj hành chInh cp xã cüa huyn 0,12 
A A Tong c9ng hç so 0,84 

b) Phucmg pháp tInh, xác djnh phân b vn cho huyn nghèo Dakrông 

(1) Vn h trçl d.0 tu phát trin cüa ngân sách trung ucing cho huyn nghèo 
Dakrông duçic tinh theo cong thrc: 

AQxXQxO,84 

Trong do: 

A là vn ngân sách phân b cho huyn nghèo DakrOng 

Q là djnh mirc bInh quân cho 1 huyn nghèo do trung ucing phân bO 

X là thng s h s theo các tiêu chI cüa huyn nghèo Dakrông 

(Trong trung hp trung rnmg phân bO ghi trirc tiêp cho huyn nghèo 
Dakrông thI khOng áp dung cong thirc trén ma A bang sO vOn trung uog phân 
bO). 

(2) Vn sir nghip duy tu báo di.rOig: B.ng 10% von dâu tu phát triên cüa 
ngân sách trung uo'ng theo kê hoch von dâu tu phát triên trung han. 

3. H trçi du tu phát trin h t.ng kinh t - xä hi các xà dc bit khó khän 
(sau day viêt tat là DBKK) vOng bãi ngang, yen biên và hâi dào 

a) Tiêu chi và h s  phân b v6n cho các huyn  
A He so 

b) Phucmg pháp tInh, xác djnh phãn b vn cho các huyn 

(1) Vn d&u tu phát trin cüa ngân sách trung uong phân b cho xã DBKK 
yang bãi ngang, yen biên và hãi dão thrçc tInh theo cong thirc: 

B1 =QxX1  

Trong do: 

B là vn ngân sách trung uong phân b cho xã thr i 

Xi là he s tiêu chI cüa xà thi'r i. 

Q là vn bInh quân cho mt xà ducrc tInh theo cOng thirc: 

G  
Q , x 

Tiêu chi 
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G là tong s6 vn du ttr phát trin cüa ngân sách trung ung phãn b cho các 
xA DBKK vi1ng bãi ngang, yen biên và hãi dâo dê thirc hin D an 1. 

(2) Vn sr nghip duy tu báo duOng: Bng 10% thng vOn dâu tu phát triên 
cUa ngân sách trung trang theo ké hoch vOn dâu ti.x phát triên trung hn cüa tirng 
huyn. 

Biu 5. Dir an 2: Ba dng hóa sinh k, phát trin mO hInh giãm nghêo 

1. Phân b 100% vn ngân sách trung ro'ng cüa Dr an 2 cho các huyn. 

2. Tiêu chI, h s và phuung pháp tInh, xác djnh phãn b vé,n cho các huyn 

a) Tiêu chi và h s phân b vn cho các huyn 
Tiêu chI He so 

1. Tiêu chI 1: Tng t 1 h nghèo và h cn nghèo cüa các huyn 

-Dtrài8% 0,4 

- Tr 8% dn duOi 15% 0,5 

- Tr 15% dn dxài 25% 0,6 

-Tü25%tthlên 0,7 

2. Tiêu chI 2: Tang st h nghèo và h cn nghèo cüa các huyn 

-Duàil.200hô 0,4 

- Tü 1.200 ho dn dithi 2.400 ho 0,45 

- Tir 2.400 h dn duti 3.600 h 0,5 

- Tr 3.600 ho trô dn duài 4.800 ho 0,6 

- Tr 4.800 ho ctn duói 6.000 ho 0,7 

- Tr 6.000 ho dn duOi 7.200 ho 0,8 

- Tir 7.200 h trâ len 0,9 

3. Tiêu chI 3: Dja bàn khó khän 

- Huyn nghèo 0,12 

- Mi mOt  xA dc bit khó khän yang bAi ngang, yen bin và hâi dáo 0,015 

4. Tiéu chI 4: S dn vj hành chinh cp xä cüa huyn 

M& x/phung/thj tr.n 0,0092 

b) Phirnng pháp tInh, xác djnh phân b v6n cho các huyn 

V6n ngãn sách trung i.rclng phân b cho trng huyn duçic tInh theo cong thIrc: 

C=QX xY1  

Trong do: 

C, là vn ngân sách trung ixclng phân b cho huyn thi'r i 

X1  là tng s các h s tiêu chi tng t' l h nghèo và h cn nghèo, tang s 
h nghèo và h cn ngheo cüa huyn thu i 
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Y1  là tng h s tiêu chI vUng khó khãn, s do'n vj hành chInh cap xâ cüa 
huyn thü' I theo cong thirc: 

Y= (0,12 I-IN + 0,015 XN1) 2,5 + Dy1. 

HN (1; 0) huyn nghèo = 1; huyn không nghêo = 0 

XN1  là s6 xã DBKK vüng bâi ngang, yen bin Va hâi dâo cüa huyn thir i 

Dy1  là tOng h s dGn vj hành chInh cp xä cüa huyn thLr i 

Q là vn bInh quân cho mt huyn dugc tInh theo cong thLrc: 

G  
(~ 1 XjxYj 

G là tng s vn ngân sách trung uo'ng phân b cho tinh d thirc hin Du an 2 
cüa Chucmg trmnh. 

Diu 6. Dir an 3: H trçr phát triên san xut, cal thin dinh throng 

1. Phân b 100% vn ngân sách trung irnng cüa Dir an 3 cho các huyn. 

2. Tiêu dir an 1: H trV phát trin san xu.t trong linh vrc nông nghip 

a) Tiêu chI và h s phân b v6n cho các huyn 
Tiêu chI He s 

1. Tiêu chI 1: Tong t l h nghèo và h cn nghèo ccia các huyn 

-DuOi8% 0,4 

-Tir8%dnduâi 15% 0,5 

- Tir 15% den dui 25% 0,6 

-Ti.r25%trôlên 0,7 

2. Tiêu chI 2: Tong s h nghèo và h cn nghèo cüa các huyn 

- Duâi 1.200 ho 0,4 

- Tü 1.200 ho den duOi 2.400 ho 0,45 

- Tü 2.400 ho dn dithi 3.600 ho 0,5 

- Tr 3.600 ho tr dn duâi 4.800 ho 0,6 

- Tr 4.800 ho dn dual 6.000 ho 0,7 

- Tr 6.000 ho dn dual 7.200 ho 0,8 

- Tr 7.200 ho tri len 0,9 

3. Tiêu chI 3: Dja bàn khó khan 

- Huyn nghèo 0,12 

- Mi Int xä DBKK vüng bãi ngang, yen bin và hâi dâo 0,015 

4. Tiêu chi 4: S don vj hành chInh cp xa cüa huyn 

Mi xJphuangIthj trn 0,0092 



8 

b) Phiicing pháp tInh, xác djnh phân b vn cho các huyn 

Vn ngân sách trung i.ro'ng phân b cho tl'xng huyn dugc tInh theo cong thüc: 

B, = Q X, 

Trong do: 

0, là vn ngân sách trung uang phân b cho huyn thr i 

X1  là tng s các h s tiêu chI thng tr l h nghèo và h cn nghèo, tOng so 
ht nghèo và h cn nghèo cña huyn thir i 

Y, là tng h s tiêu chI vüng khó khàn, s dan vi hành chInh cp xä cüa 
huyn thtr i theo cOng thirc: 

Y, = (0,12 I-IN + 0,015 XNI) 2,5 + Dy1. 

HN (1; 0) huyn nghèo = 1; huyn không nghèo = 0 

XN1  là s xã DBKK vüng bãi ngang, yen bin và hài dâo cüa huyn thir i 

DVI  là thng h s dan vj hành chInh cp xã cOa huyn thir i 

Q là v6n bInh quân cho mt huyn duçic tInh theo cOng thirc: 

G  
Q 

G là tong so vn ngãn sách trung uang phân bô cho tinh dê thrc hin Tiêu di 
an 1 thuc Du an 3 cOa Chu'ang trInh. 

3. Tiu dir an 2: Câi thin dinh thrOng 

a) Tiêu chi và h s phân bô vn cho các huyn 

Tiêu chI He s 

1. Tiêu chI 1: Dia bàn khó khàn 

- Huyn nghèo 0,12 

- Môi mt xà DBKK v1ng bâi ngang, yen bin và hài dão 0,015 

2. Tiêu chI 2: S dan vj hành chInh cp xã cüa huyn 

Mi xIphithng!thj tr.n 0,0092 

3. Tiêu chI 3: TS'  l suy dinh dithng thâp côi cüa tré em dithi 5 tuôi cüa 
huyn 

-Trên20% 1,6 

-Tr15%dn20% 1,4 

- Tir 10% den duOi 15% 1,2 

-DuâilO% 1 

b) Phuang pháp tInh, xác dnh phân b vn cho các huyn 

Vn ngân sách trung uang phân b cho tüng huyn duçic tInh theo cong thirc: 
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EQYxDD1  

Trong do: 

E1  là vn ngân sách trung uang phân bi cho huyn thir i 

DD, là he s t l suy dinh duOng thp côi cüa tré em dui 5 tuôi cia huyn 
thir i 

Y1  là tng h s tiêu chI dja bàn khó khãn, s dan vj hành chinh cap xä cüa 
huyn thir i theo cong thirc: 

Y1  = (0,12 HN+ 0,015 XN1) 3 + DV, 

HN (1; 0) huyn nghèo = 1; huyn không nghèo = 0 

XN là s xã DBKK vüng bi ngang, yen bin Va hái dão cüa huyn thir i 

DV, là tng h s dan vj hành chInh cp xâ cüa huyn thir i 

Q là vn bInh quân cho mt huyn ducc tInh theo cOng thrc: 

G  
1 XjxDDj 

G là tng s vn ngân sách trung i.rang d phân b cho các tinh d thirc hin 
Tiêu dr an 2 thuc Dr an 3 cüa Chuang trInh. 

A • A A A I A A Iheu 7. Diy an 4: Phat trien giao dyc nghe nghiçp, viçc lam ben vu'ng 

1. Tiêu dix an 1: Phát trin giáo diic ngh nghip vi1ng nghèo, vüng khó khän 

a) Von du t.r phát trin 

(1) Phân b vn du tu phát trin ngân sách trung i.xang cüa Tiu dir an: ti da 
20% cho các S, ngành; tOi thiêu 80% cho các huyn. 

2') Tiêu chi và he so Dhân b vn cho các huvén 
• A Tieu chi 

A A Hç so 

1. Tiêu chI 1: Tng t l h nghèo và h cn nghèo cüa huyn 

-Duâi8% 0,4 

- Tü 8% den duài 15% 0,5 

- Ti'r 15% dn duôi 25% 0,6 

-Tr25%trO'lên 0,7 

2. Tiêu chI 2: Tng s h nghèo và h cn nghèo cüa huyn 

-Dui 1.200h 0,4 

- Tr 1.200 ho dn duii 2.400 ho 0,45 

- Tü 2.400 ho dn ththi 3.600 ho 0,5 

- Tü 3.600 ho tr& dn dui 4.800 ho 0,6 

- Tir 4.800 ho dn dtthi 6.000 hO 0,7 

- Tir 6.000 ho den dt.rài 7.200 ho 0,8 
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Tiêu chI He s 

- Tü 7.200 ho tri len 0,9 

3. Tiêu chI 3: S truông cao dang, trung cp giáo diic ngh nghip cong 
1p trén dja bàn cña huyn 

- Co 01 trixng 0,5 

- Co 02 trix?ng 0,6 

- Co tü 03 trisvng trô len 0,7 

4. Tiêu chI 4: S luçing tuyên sinh trên dja bàn các huyn 

- Dui 200 nguôiInam 0,5 

- Tü 200 ngi/näm dn duâi 400 ngui/nàm 0,6 

- Tü 400 ngithi/näm trâ len 0,7 

(3) Phucing pháp tInh, xác djITIh phân b vn cho các huyn 

Vn ngân sách trung ucmg phân b cho trng huyn duçic tInh theo cOng thtrc: 

H1 QxX 

Trong do: 

H1 là vn ngân sách trung uang phân b cho huyn thu i. 

X, là tng các h s tiêu chI cüa huyn thir i theo cong thi.rc: 

X1  = (TLL  + QMI) x 3 + (TR1  + TS) 

TL1  là h s tiêu chI tng t 1 hi nghèo và h cn nghèo cüa huyn thir i 

QM1  là h s6 tiêu chI tng s h nghèo và h cn nghèo cüa huyn thii i 

TR1  là h s tiêu chI s trung cao dàng, trung cap giáo diic ngh nghip cOng 
ltp trên dja bàn huyn thir i 

TS1  là h sc tiêu chI so lirçing tuyên sinh trên dja bàn huyn thir i 

Q là vn bInh quân cho mt huyn duçc tInh theo cOng thirc: 

G  
1 Xi 

G là tng s vOn ngân sách trung uong dé phân bô cho tinh d thirc hin Tiêu 
dir an 1 thuc Du an 4 cüa Chuang trInh. 

b) Vn sir nghip 

(1) Phân b ti da 25% tng s vn sir nghip ngân sách trung uong cüa Tiêu 
dir an cho các Sâ, ngành. 

(2) Phân b ti thiu 35% thng s vn sir nghip ngän sách trung ung cüa 
Tiêu dkr  an cho các huyn dé ho tr mt so c s giáo dc nghê nghip Cong 1p 
trên dja bàn. 
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Tiêu chI vâ he so phân bô von cho các huvén 
Tiêu chI He s 

1. Tiêu chi 1: Tng t 1 ht nghèo và h cn nghèo cña huyn 

-DuOi8% 0,4 

- Tü 8% den duâi 15% 0,5 

-Tr l5%dndini25% 0,6 

-Tir25%trlên 0,7 

2. Tiêu chI 2: Tng s h nghèo vâ h cn nghèo cüa huyn 

-Drni1.200hô 0,4 

- Tr 1.200 ho dn dithi 2.400 ho 0,45 

- Tü 2.400 h dn dui 3.600 h 0,5 

- Tü 3.600 ho tth den dithi 4.800 ho 0,6 

- Tü 4.800 ho dn duâi 6.000 ho 0,7 

- Tü 6.000 h dn duOi 7.200 h 0,8 

- Tr 7.200 ho tr& len 0,9 

3. Tiêu chI 3: Ca si giáo dic ngh nghip cong 1tp cüa huyn 

- Mi mt trung tam giáo dc ngh nghip 0,1 

- Mi mt trirà'ng trung cp 0,2 

- Mi mt trithng cao ding 0,3 

4. Tiêu chI 4: S luçmg tuyn sinh trên dja bàn huyn 

Duâi 200 nguii/nàm 0,5 

- Tir 200 ngi.thi/näm dn duâi 400 ngi.r?ii/näm 0,6 

- Tir 400 ngthi/näm tr& len 0,7 

Phuang pháp tInh, xác ctjnh phân b von 

Vn ngân sách trung uang phân b cho timg huyn dugc tInh theo cong thirc: 

I=QX 

Trong do: 

I, là vn ngân sách trung ucing phân b cho huyn thü i 

X1  là tng s các h s tiêu chI cüa huyn thü' i theo cong thirc: 

X1  = (TL1  + QM1) x 3 + (TR1+ TS1). 

TL1  là h s tiêu chI tng t 1 h nghèo và h cQtn nghèo cOa huyn thr i 

QM1 là h s6 tieu chI tOng sO h ngheo và hO c.n nghèo cüa huyn thir i 

TR là tOng h sO tiêu chI sO ca sâ giáo dc ngh nghip cOng 1p cüa huyn 
thi'r i duc tInh theo cong thüc: 
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TR1=O,3 CD1 +0,2TC1 +0,1 XTT 

CD1  là s tnrông cao d.ng cong 1p cüa huyn thi.r i 

TC, là s trithng trung cp cong l.p cüa huyn thir i 

TT là st trung tam giáo dic ngh nghip cong 1p ciia huyn thir i 

TS1  là he s tiêu chI s luçmg tuyn sinh trên dja bàn huyn thu i 

Q là vn bInh quân cho mt huyn duçic tInh theo cong thirc: 
G 

Q= =J xi 

G là tng s vn s11 nghip ngân sách trung ixang phân b cho tinh d h trg 
mt so ca s& giáo dic nghê nghip cOng 1p cüa tinh có huyn nghèo thirc hin 
Tiêu di.r an 1 thuc Dir an 4 cüa Chucing trInh. 

(3) Phân b ti thiu 40% tng s vn slr nghip ngân sách trung i.wng cüa 
Tiêu dr an cho các huyn dê ho trçi dào tto nghê cho ngthi lao dng thuc h 
nghèo, ho can nghèo, h mâi thoát nghèo; ngui dan sinh song trén dja bàn huyn 
nghèo, xâ DBKK vTng bài ngang, yen biên và hãi dào. 

Tiêu chI và h st phân b vn cho các huyn 
Tiêu chI He S6 

1. Tiêu chI 1: T6ng t 1 h nghèo và h cn nghèo ci:ia huyn 

-Dithi8% 0,4 

-Tr8%dMduai 15% 0,5 

- Tü 15% den diiâi 25% 0,6 

-Tü25%trâlên 0,7 

2. Tiêu chI 2: T6ng s6 h nghèo và h cn nghèo cüa huyn 

- Dtri 1.200 h 0,4 

- Tr 1.200 ho den duói 2.400 ho 0,45 

- Tü 2.400 ho dn djxi 3.600 ho 0,5 

- Tr 3.600 ho trc dn duâi 4.800 ho 0,6 

- Tir 4.800 ho dn dithi 6.000 ho 0,7 

- T 6.000 ho dn duâi 7.200 ho 0,8 

- T 7.200 ho trâ len 0,9 

3. Tiêu chI 3: Dja bàn khó khän 

- Huyn nghèo 0,12 

- Mi môt xã DBKK vüng bãi ngang, yen biên ye. hâi dão 0,015 

4. Tiêu chI 4: S6 dan vj hành chInh cap xA cüa huyn 

Môi xâlphu?mg/thj trân 0,0092 
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Tiêu chI H s 

5. Tiêu chI 5: S hicing tuyn sinh trên dja bàn huyn 

- Di.râi 200 ngithi!nàm 0,5 

- Tir 200 nguèilnäm dn duâi 400 ngu?iiInm 0,6 

- Tir 400 ngu?ii/näm trâ len 0,7 

Phuang pháp tinh, xác djnh phãn b v6n cho các huyn 

Vn ngân sách trung izcmg phãn b cho tüng huyn duçic tInh theo cong thüc: 

K=QX 

Trong do: 

K, là vn ngãn sách trung uang phãn b cho huyn thr i 

X1  là tng s các h s tiêu chI cüa huyn thr i theo cOng thüc: 

X1 =TL1 +QM1 +0,12xHN+0,015xXN1 +DV+TS1  

1l là h s6 tieu chI tng t 1 h nghèo và h cn nghèo cüa huyn thu i 

QM1  là h s tiêu chI tang s h nghèo và h cn nghèo cüa huyn thir i 

HN (1; 0) huyn nghèo 1; huyn không nghèo =0 

XN1  là s xã DBKK vüng bi ngang, yen bin và hâi ctào cüa huyn thi i 

Dy1  là tng h s6 don vj hành chInh cp xã cüa huyn th'i i 

TS, là h s tiêu chI s luçing tuyn sinh các di ttrçing cüa Tiêu dir an trén dja 
bàn huyn thir i 

Q là vn bInh quãn cho mt huyn duçic tInh theo cong thirc: 
G  

Q 

G là tng s vn sr nghip ngân sách trung ircmg phân b cho tinh thic hin 
Tiêu dir an 1 thuOc Du an 4 cUa Chxang trmnh dê h trq dào t.o nghê cho ngu?i 
lao dng thuc h nghèo, h cn nghèo, h mOi thoát nghèo; ngi.thi dan sinh song 
trén dja bàn huyn nghêo, xâ DBKK vüng bAi ngang, yen biên và hâi dáo. 

* 2. Tiu dr an 2: H trçl ngubi lao dng di lam vic a nuâc ngoài theo hçip 
dông 

a) Phân b vn ngân sách trung iicing cüa Tiu dr an: ti da 25% cho các Sâ, 
ngành; tôi thiêu 75% cho các huyn. 

b) Tiêu chi và h s phãn b vn và phtrcmg pháp tInh cho các huyn: 

(1) Tiêu chI và he s phân b6 vn cho các huyn: 
Hç so 

1. Tiêu chI 1: Tng t5 1 hO nghèo và hO cn nghèo cUa xâ 

Tiêu chI 
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Tiêu chI He s 

-Dui 15% 0,4 

-Tr 15% dn duOi 30% 0,5 

- Tr 30% dn duói 45% 0,6 

-Tü45%tthlên 0,7 

2. Tiëu chI 2: Tong s h nghèo và h cn nghèo cüa xã 

-Dthi15Oh 0,4 

- Tr 150 h dn duOi 300 ho 0,45 

- Tr 300 ho den dithi 450 ho 0,5 

- Tr 450 ho tri dn duâi 600 ho 0,6 

- Tr 600 ho dn duOi 750 ho 0,7 

- Tr 750 ho den dithi 900 ho 0,8 

- Tr 900 hO tr& len 0,9 

3. Tiêu chI 3: Dja bàn khó khàn 

- Huyn nghèo 0,12 

- Mi rnt xà DBKK vüng bãi ngang, yen bin và hâi dâo 0,015 

(2) Phuong pháp tInh, xác djnh phân b vn cho các huyn: 

Von ngân sách trung uang phân b cho trng huyn dugc tInh theo cong thüc: 

L1 = Q X 
Trong do: L, là vn ngân sách trung uting phân bi cho huyn thir i 

X1  là tng s các h s lieu chI tng t l h) nghèo vã h cn nghèo, tong s 
h ngheo và h c.n nghèo cüa các xã DBKK bâi ngang, yen biên và hái dão hoc 
các xã thuc huyn nghèo trong huyn thir i 

Y1  là tng h s tiêu chI ving khó khän cüa huyn nghèo, huyn có xã DBKK 
vüng bài ngang, yen biên và hâi dão thr i, theo cOng thirc: 

Y1 = 0,12 x HN + 0,0015 x XN1  

HN (1; 0) huyn nghèo = 1; huyn không nghèo =0 

XN1  là sé xà DBKK vüng bãi ngang, yen bin và hãi dão cüa huyn thu1r I 

Q là vn bInh quân cho mt huyn dugc tInh theo cOng thu1rc: 

G  
Q 

G là tng s vn ngân sách trung uong d phân b cho tinh thrc hin Tiëu dr 
an 2 thuc Di,r an 4 cüa Chuong trmnh. 

3. Tiêu dr an 3: H trçl vic lam bn vrng 
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a) Phân bo von ngân sách trung ro'ng cüa Tiêu dir an: tôi da 20% cho các Sâ, 
ngành; tOi thiêu 80% cho các huyn. 

b) Tiêu chI Va he s phân b vn và phuong pháp tIrih cho các huyn 

1) Tiêu chI và he s phân bô vé>n cho các huvên 

Tiêu chI H s 

1. Tiêu chI 1: Tng t 1 h nghèo và h cn nghèo cüa huyn 

-Du&i8% 0,4 

-Tü8%dndithj 15% 0,5 

- Tü 15% dn duOi 25% 0,6 

-Tü25%tr1ên 0,7 

2. Tiêu chI 2: Tng s h nghèo và h cn nghèo cüa huyn 

- Dui 1.200 h 0,4 

- Tü 1.200 ho dn dtthi 2.400 ho 0,45 

- Tir 2.400 ho dn duyi 3.600 ho 0,5 

- Tü 3.600 hi trâ dn diji 4.800 ho 0,6 

- Tr 4.800 ho dn dithi 6.000 ho 0,7 

- Tü' 6.000 ho den dui 7.200 ho 0,8 

- Tü 7.200 h tri len 0,9 

3. Tiêu chI 3: Lirc hxçing lao dng tr dü 15 tuôi tth len trên dja bàn 
huyn 

- Dui 10.000 ngu1i 1 

- Tr 10.000 ng.räi den dtrâi 20.000 ngtr?i 1,3 

- Tr 20.000 nguôi dn dijó'i 30.000 ngui 1,6 

- Tir 30.000 ngui dn duii 40.000 ngui 1,9 

- Tr 40.000 ngu1i dn duii 50.000 ngthi 2,2 

- Tr 5 0.000 ngui tri len 2,5 

(2) Phuong pháp tInh, xác djnh phân b vn cho các huyn 

Vn ngân sách trung i.rang phân b6 cho trng huyn di.rcic tInh theo cong thrc: 

= Q > X 

Trong do: 

M1  là vn ngân sách trung uong phân b cho huyn thr i 

X, là tng s các he s tiêu chI tng t3' l h nghèo và h cn nghèo, tong sO 
h nghèo vâ h cn nghèo caa huyn thu i 

Y, là h s 1irc hrçing lao dng tr 15 tuM tru len cüa huyn thi.r i 

Q là vn bInh quân cho mt huyn di.rçc tInh theo cong thirc: 
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G  
(~

1XjxYj 

G là tng s v6n ngân sách trung rang d phân b cho tinh thçrc hin Tiu dir 
an 3 thuc Dr an 4 cüa Chucmg trInh. 

Diu 8. Dir an 5: H trçr nhà cho h nghèo, h cn nghèo trên dla  bàn 
huyn nghèo Dakrông 

1. Vn sir nghip ngân sách trung uo'ng phân b cho huyn nghèo Dakrông 
trên CG sâ kê hoch hang nàm can cur nhu câu xây mâi, sura chUa nhã i cüa h 
nghèo, h cn nghèo trên dja bàn huyn. 

2. Dinh murc h tro: nhà xây mi 40.000.000 dng/hô; sura chüa nba 
20.000.000 dôngIh tir von sir nghip ngân sách trung rclng. 

Diu 9. Dir an 6: Truyn thông và giãm nghèo ye thông tin 

1. Tiu dir an 1: Giâm nghèo v thông tin 

a) Phân b vn ngân sách trung uxang cüa Tiu dçr an: tôi da 30% cho các S, 
ngành; tôi thiêu 70% cho các huyn. 

b) Tiêu chi, h s phân b vn và phucmg pháp tInh cho các huyn 

WTieu chI và h s6 phân b vn cho các huyn 
Tiêu chI He so 

1. Tiêu chI 1: Tng t 1 h nghèo và h cn nghèo cüa huyn 

-Dui8% 0,4 

- Tur 8% den di.thi 15% 0,5 

- Tir 15% den drni 25% 0,6 

- Tr 25% tr& len 0,7 

2. Tiêu chi 2: Tng s h nghèo và h cn nghèo cüa huyn 

-Dixri 1.200hô 0,4 

- Tir 1.200 ho den duOi 2.400 ho 0,45 

- Tr 2.400 ho dn di.râi 3.600 ho 0,5 

- Tr 3.600 h tr dn duii 4.800 ho 0,6 

-Tr4.800 ho dn duâi 6.000hô 0,7 

- Tr 6.000 ho den dithi 7.200 ho 0,8 

- Tü 7.200 ho tth len 0,9 

3. Tiéu chI 3. Dja bàn khó khän 

- Huyn nghèo 0,12 

- Mi mt xã DBKK yang bãi ngang, yen bin và hãi dào 0,015 

4. Tiêu chI 3: S dan vi hành chInh c.p xã cüa huyn 
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Tiêu chi He s 

Mi xJphuing/thj trn 0,0092 

(2) Phuang pháp tInh, xác djnh phân b von cho các huyn 

Vé,n ngân sách trung uong phân b cho trng huyn ducic tInh theo cong thirc: 

N - Q X > + 

Trong do: 

N1  là vn ngân sách trung 'isang phân b cho huyn thir i 

X, là tng s các h s tiêu chI tng t l h nghèo và h cn nghèo, tng so 
h nghèo và h cn nghèo cüa huyn thir i 

Y1  là tng h s tiêu chI vüng khó khan, s don vj hành chInh cap xä cüa 
huyn thir i quy djnh tti theo cong thi.irc: 

Y1 =0,l2HN+0,015XN1 +DV1 . 

HN (1; 0) huyn nghèo 1; huyn không nghèo = 0 

XN1  là s xã DBKK vüng bâi ngang, yen bin và hái dão cüa huyn thu i 

DV, là thng h s don vj hânh chInh cp xä cüa huyn thir 

D, là nhu cu kinh phi thrc hin ni dung dtc thit giám nghèo thông tin theo 
hrOng dan cüa co quan chO trI Tiêu dir an cüa huyn thir 

Q là vn bIrih quân cho mt huyn dugc tInh theo cong thi.i'c: 

G-D  
Q- 

Trong do: G là tng s von ngân sách trung uong phân b cho tinh dê thirc 
hin Tiêu dir an 1 thuc Dij an 6; D là tOng nhu câu kinh phi thirc hin ni dung d.c 
thu giàm nghèo thông tin cüa tinh. 

2. Tiu dir an 2: Truyn thông v giãm nghèo da chiêu 

a) Phân b vn ngân sách trung l.rmg cüa Tiêu du an: t6i da 35% cho các S, 
ban ngành cap tinh; tôi thiêu 65% cho các huyn. 

b) Tiêu chI, h s phân b vn và phuong pháp tInh cho các huyn 

1) Tiêu chI và he s phân bt vn cho các huyn 

Tiêu chI He s 

1. Tiêu chi 1: Tng t 1 h nghèo và h cn nghèo cüa huyn 

-DuOi8% 0,4 

-Tr8%dnduth 15% 0,5 

- T 15% den duâi 25% 0,6 

-Tir25%tr&lên 0,7 
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Tiêu chI He s 

2. Tiêu chI 2: Tang s h nghèo và h cn nghèo cüa huyn 

- Duâi 1.200 ho 0,4 

- Tr 1.200 ho dn duâi 2.400 h 0,45 

- Tü 2.400 ho dn duói 3.600 ho 0,5 

- Tr 3.600 ho trâ dn duyi 4.800 ho 0,6 

- Tr 4.800 ho den duri 6.000 ho 0,7 

- Tü 6.000 ho dn duri 7.200 ho 0,8 

- Tr 7.200 ho trâ len 0,9 

3. Tiéu chI 3: Dia bàn khó khän 

- Huyn nghèo 0,12 

- Mi mt xã DBKK yang bãi ngang, yen bin và hài dào 0,015 

4. Tiêu chI 4: S dan vj hành chInh cp xã cüa huyn 

Mi xIphungIthj tr.n 0,0092 

(2) Phuang pháp tinh, xác djnh phân b vn cho các huyn 

Vn ngân sách trung u'ang phân b cho timg huyn dugc tInh theo cong thüc: 

P = Q X 
Trong do: 

P, là vn ngân sách trung uang phân bô cho huyn thir i 

X, là tng s các h s tiêu chI tng t 1 h nghèo và h c.n nghèo, tng so 

h nghèo và h cn nghèo cüa huyn thr i 

Y, là tng h s tiêu chI vüng khó khãn, s dan vj hành chInh cp xà cüa 
huyn thr i quy djnh tai  theo cong thirc: 

Y1 = 0,12 1-IN + 0,015 XN1  + DV1  

HN (1; 0) huyn nghèo = 1; huyn không nghèo =0 

XN1  là s xà DBKK yang bãi ngang, yen bin và hâi dáo cüa huyn thu i 

DV, là tang h s dan vj hành chInh c.p xã cüa huyn thr i 

Q là vn bInh quân cho rnt huyn duçic tInh theo cong thirc: 

G  
1 XjxYi 

G là tng s vn ngân sách trung trang phân b cho tinh d thirc hin Tiu dir 
án2,thucDirán6. 

A - S •t Dieu 10. Dir an 7: Nang cao nang lire va giam sat, danh gia Chtrong 
trI n h 
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1 .Phân bô von ngân sách trung rang ciia lieu dir an: tôi da 45% cho các S, 
ngành; tôi thiêu 55% cho các huyn. 

2. Tiêu chI và he so phân bô von cho các huyên 
V Tieu chi A He so 

1. Tiêu chI 1: Tng t' 1 h nghèo và h cn nghèo cüa huyn 

-Duâi8% 0,4 

- Tir 8% den dui 15% 0,5 

-Tiir 15%dndithi25% 0,6 

-Tü25%tràlên 0,7 

2. Tiêu chI 2: Tong s ht nghèo và h c.n nghèo cüa huyn 

-Dtrii 1.200hô 0,4 

- Tr 1.200 ho dn dthi 2.400 ho 0,45 

- Tr 2.400 ho dn dual 3.600 ho 0,5 

- Tr 3.600 ho trà dn duai 4.800 ho 0,6 

- Tr 4.800 ho dn dithi 6.000 ho 0,7 

- Tir 6.000 hO dn dual 7.200 h 0,8 

- Tr 7.200 ho trâ len 0,9 

3. Tiêu chI 3: Dia bàn khó khan 

-Huynnghèo 0,12 

- Mi mt xä DBKK vüng bãi ngang, yen bin và hâi dào 0,015 

4. Tiêu chI 4: S dan vj hành chInh cap xã cüa huyn 

Mi xIphixang/thj trn 0,0092 

3. Phuang pháp tInh, xác djnh phân b vn cho các huyn 

Vn ngân sách trung uang phân b cho t&ng huyn dugc tInh theo cong thirc: 

R1 = Q X 

Trong do: 

R1  là vn ngân sách trung uang phân b cho huyn thir i 

X1  là tng s các h s tiêu chi tng t 1 h nghèo và h cn nghèo, tong sO 
h nghèo và h cn nghèo cüa huyn thir i 

Y, là tng h s tiêu chI vüng khó khan, s dan vj hành chInh cp xà cüa 
huyn thu i quy djnh ti theo cong thirc: 

Y1 =0,12I-IN+0,015 XN1 +DV1  

I-IN (1; 0) huyn nghèo = 1; huyn khOng nghèo = 0 

XN1  là s xâ DBKK ving bãi ngang, yen bin và hài dáo cOa huyn thir i 
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Dy1  là h s don vj hành chInh cp xà cüa huyn thir i 

Q là vn bInh quân cho rnt huyn duqc tInh theo cong thirc: 

G  
1 XjxYj 

G là tng s vn ngân sách trung uung phân b cho tinh d thirc hin Dii an 7. 
A r Dieu 11. Ty Ic von doi img cua ngan sach da phirong thyc hiçn Chtro'ng 

trInh 

Trên co' s& ngun ngân sách trung uo'ng dxçic phãn b, v6n di üng ngân 
sách dja phuo'ng dam bâo tôi thiêu 10% và diicic quy djnh c1i the nhix sau: 

1. Di vói các sf1, ngành và huyn nghêo Dakrông, huyn dão Cn CO: Ngân 
sách cap tinh dam bào 100% von dôi üng. 

2. Các huyn, thành ph, thj xa có t 1 h nghêo tir 25% trâ len: Ngân sách 
cap tinh dam bâo 50% và ngân sách cap huyn dam bào 50% phân vOn dOi irng. 

3. Các huyn, thành ph& thj xA con lai (t' 1 h nghèo du&i 25%): Ngân 
sách cap huyn dam báo 100% phãn von dOi irng. 

(Kern theo Phi lic Tdng hcip tj' l và dié'm h s các Du an, Tiéu dir an 
thành p/ian Chuviig trInh myc tiêu quóc gia giám nghèo ben ving giai dogn 
202 1-2025 cho só, ngành và các huyn, thành phô, thj xcV.t 



Phii Ic 
TONG HP T L VA DIEM H SO CAC DL! AN, TIEU D AN THANII PHAN CHUONG TRiNH MUC  TIEU QUOC GIA 

GIAM NGHEO BEN VUNG GIAI 004N 2021 - 2025 CHO S, NGANH VA CAC HUYN, THANH PHO, THI xA 
(Kern theo Nghj quyt s6 /2022/NQ-HDND, ngày tháng 5 nárn 2022 cia Hç5i dng nhân dan tinh Qudng Trj,) 

So 
TT 

Dtjãnl 
Tiêu d' an thãnh phn 

S&, 
nganh 
(%) 

Tngh 
so cap 
huyn 

Chia theo các huyn, thành ph, th xA 

Dong 
Ha 

Tx 
Quãng 

Tn 
Cam Lô Dakrông Gio 

Linh 
Hãi 
Ung 

Huang 
Hóa 

Triêu 
Phong 

Vinh 
Linh 

Con 
Co 

Du' an 1: H trçr du tir phát 
trin ha tang kinh t - xâ hi 
huyn ngheo, xa DBKK vüng 
bãi ngan, yen bin và hãi dão 

1 
H lid dâu tix phát trin ha tang 
kinh t - xA hôi huyn ngheo (*) 

0 0,84 0,84 

2 

H trçY dAu tu phát triên ha tang 
kinh t - xA hOi xA DBKK 
vUng bãi ngang, yen bin và hái 
dão 

0 6,0 1,0 2,0 3,0 

II 
Dir au 2: Da dng hOa sinh 
k, phät triên niô hmnh giãm 
nghèo 

0 1,890 0,079 0,037 0,063 0,629 0,194 0,222 0,309 0,166 0,141 0,051 

111 
Dir an 3: Ho trç phãt triên 
san xuãt, cal thin dinli 
duóng 

1 
Tiu dij an 1: H tr phát trin 
san xut trong linh c nOng 
nghip 

0 1,890 0,079 0,037 0,063 0,629 0,194 0,222 0.309 0,166 0,141 0,051 

2 
lieu du an 2: Cãi thiên dinh 
dixOng 

0 2,136 0,083 0,046 0,074 0,767 0,201 0,237 0,309 0,199 0,166 0,054 

IV 
Du' an 4: Phát triên giáo dujc 
ngh nghip, vic lam ben 
v&ng 

1 
Tiu dii an 1: Phát trin giáo 
diic ngh nghip vIng nghèo, 



2 

So 
TT 

Dtránl 
Tiêui thy an thành phãn 

S&, 
nganh 
(%) 

Tngh 
so cap 
huyn 

Chia theo các huyn, thành Rh&  th1 xã 

Dông 
Ha 

Tx 
Quang 

Tn 
Cam Lô Dakrong 

Gio 
Linh 

Hái 
Lang 

I-hràng 
Hóa 

Triu 
Phong 

Vinh 
Linh 

Con 
Co 

vñng khO khän (**) 

a Hotdng 1 (Vôndâutu) 20% 34,150 3,450 2,900 3,050 5,100 3,600 3,700 5,400 3,700 3,250 

b Hoat dng 2 (Van si,r nghip) 
25% 

35,050 3,550 3,000 3,150 5,200 3,700 3,800 5,500 3,800 3,350 

16,365 1,633 1,346 1,424 2,340 1,771 1,877 2,393 1,866 1,716 c Ho?t dng 3 (Van sir nghip) 

2 
Tiu dir an 2: H trV ngi.thi lao 
dông di lam viéc ô rnrâc ngoài 
theo hcTp dng 

25% 2,032 1,962 0,014 0,056 

Tiu dix an 3: H tro viêc lam 
lnvg 

20% 19,900 2,375 1,040 1,360 2,400 2,200 1,900 4,000 2,500 2,125 

V 
Dir an 5: Ho trq nhà & cho ho 
ngheo, h cn nghèo trên da 
bàn huyn nghèo. 

0% 
Phãn bô cho huyn Dakrông theo djnh müc: h trç xây mâi nhà a: 40 triu dong/h; ho trg 
sira chila nhà : 20 triu dng/h. 

VI 
Dir an 6: Truyên thông và 
giãm nghèo ye thông tin 

1 
Tiu du an 1: Giám ngheo Ve 
thông tin 

30% 1,528 0,079 0,037 0,063 0,359 0,171 0,177 0,309 0,166 0,141 0,027 

2 
Tiu dr an 2: Truyn thông ye 
giãm nghèo da chiêu 

35% 1,528 0,079 0,037 0,063 0,359 0,171 0,177 0,309 0,166 0,141 0,027 

VI 
Dir an 7: Nâng cao nàng hyc 
và giám sat, dánh giá Chirong 
trinh 

45% 1,528 0,079 0,037 0,063 0,359 0,171 0,177 0,309 0,166 0,141 0,027 

Ghi chá: 

(*) Trong tnrà'ng hQp trung uong phan bi ghi trirc tip cho huyn nghèo Dakrông thI thtrc 1iin phân b 100% s vn trung irong. 

(**) Vn sir nghip Tiu dir an i thucc Dir an 4 phân bô: Sà, ngânh: 25%; cap huyn 75%, trong do: Float dng 2: 35%, Hoat dng 3: 40%. 
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