
UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 

S:oZt1.j /TTr-UBND 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc lap - Tr do - Hnh phüc 

Quáng Trj,  ngàyFR  tháng 11 nám 2022 

TO TR!NH 
9 Ae A A 9 Dir thao Ngh quyet cua Hçn dong nhan dan tinh quy dnh  ni dung 

và mirc chi h tro' sü' dyng kinh phi sr nghip di vó'i mt s nhim vy 
thuc Chtro'ng trInh myc tiêu qu6c gia giãm nghèo bn vfrng 

giai don 2021-2025 trên dja bàn tinh Quãng Tr 

KInh glri: Hi dng nhân dan tinh khóa VIII, kS'  h9p thu 14 

Can ci'r Lut T chuc chInh quyn dja phwmg näm 2015; Lust sra di, bô 
sung mt so diêu cüa Lust To chüc ChInh phU và Lut To chCrc chInh quyên dja 
phuong näm 2019; Thrc hin Lust Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut nàm 
2015 và cac van bàn hiirng dan thi hành, Uy ban nhân dan tinh Quãng Trj kinh 
trInh Hi dông nhan dan tinh dr thão Nghj quyêt quy djnh ni dung và mirc chi ho 
trçi si'r ding kinh phi sir nghip dôi vci mt so nhim vi thuc Chumg trInh miic 
tiêu quôc gia giãm nghèo ben vtng giai doan  2021-2025 trên dja bàn tinh Quãng 
Trj (sau day gçi tat là dir thão Nghj quyêt), cii th nhu sau: 

i. SIr CAN THLET BAN HANTI NGHj QUYET 
Ngày 28/7/2022, B Tài chinh ban hành Thông tLr s 46/2022fIT-BTC quy 

djnh quàn 1, sü ding và quyêt toán kinh phI sir nghip tir nguôn ngãn sách trung 
uong thrc hin Chuung trmnh mvc  tiêu quôc gia giàm nghèo ben v€tng giai don 
202 1-2025, trong do CO CáC quy djnh: 

Khoàn 1 Diu 19: "Can c& diu kin phát triê'n kinh tl - xã hç5i tgi dia  phu'ong, 
khá náng can dói ngán sách dja phitong, H5i dông nhán dan cap tInh quyêt djnh 
má'chó lrçt nhà a cho hçä nghèo, h5 cn nghèo trên dja bàn các huyn nghèo tir 
nguôn ngán sách nhà nwó'c. Ngán sách trung itong ho lrq dfa phu'ong tOi da bang 
4J 000.000 dông/hç5 gia dmnh dOi vái xáy m&i n/ia ó' và 20.000.000 dông/h5 gia dInh 
dOi vái si'a chIa nhà a theo quy djnh khoàn 1 Diêu 9 Quyét djnh so 02/2022/QD-
Tig"; 

Dim a khoàn 2 Diu 21: "Clii thié't lap, sia chia, thay the' thiè't bj hit hông dói 
vó'i cym thông tin din ti't dd thiêt 4p trithc day bang nguón von ngán sáchnhà nu6'c 
dê dam báo yeu cáu cüa cOng tác thông tin, tuyën truyén theo hu'óng dan cüa Bó 
Thông tin và Truyên thông theo dy an cap cO thám quyên phê duyt. C'än cü' khá 
näng ngán sách, Uy ban nhán dan cap tinh trInh Hç5i dông nhân dan cüng cap cuyêt 
djnh m&c ho trçi. Vic mua sam thyc hin theo quy djnh cüapháp lut ye dáu tháu "; 

Khoãn 3 Diu 21: "Chi h trçr duy tn, vn hành cung cp d/ch vy thông tin 
Cong cc5ngphzic vy tiép cn thông tin cia nhán dan 6' các xâ có diêu kin kinh tê - xd 
h*3i dc bitt khó k/ian, xâ dáo, huyén dáo. Can thyeu cáu thuv té, thai gian phyc vy 
và khá náng ngân sac/i, Uy ban nhán dan cap tinh trInh Hç5i dông nhân dan ci4ng 
cap quyêt djnh n5i dung và mtc clii cy the ", 
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Khoân 4 Diu 21: "Chi h6 zq duy trI, v2n hành cung c4o djch vy thông tin 
cong cc3ngphyc vy tiép can  thông tin cüa nhán dan & các xã có diêu kin kinh té - xã 
hói dác biét khó k/ian, xã dáo, huyên dáo: Can cáyêu cáu thyv té, thô'i gian phyc vy 
và khá nàng ngân sách, Uy ban nhán dan cap tinh trInh H3i dóng nhán dan cl1ng 
cap quyêt djnh nai  dung và may chi cy the ". 

D có co so phãn b vé,n ngãn sách nhà nuOc thirc hin các nôi dung nêu trên, 
vic ban hành Nghj quyêt cüa Hi dông nhân dan tinh quy djnh ni dung và müc chi 
ho trçi sO ding kinh phi sr nghip dôi vOi mt so nhim vi thuc Chucmg trInh 
milc tiêu quôc gia giám nghèo ben vüng giai don 2021-2025 trên dja bàn tinh 
Quãng Trj là can thiêt và dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

II. MUC  DICH, QUAN DIEM XAY DING NGHj QUYET 
1. Mtic dIch 
Ngh quyt quy djnh ni dung và murc chi h trç sO ding kinh phi sr nghip 

dôi vOi mt so nhim vi thuc Chixong trInh mic tiêu quôc gia giàm nghèo ben 
vttng theo quy djnh tai  khoãn 1 Diêu 19; khoãn 2, 3 và 4 Diêu 21 Thông tu so 
46/202211T-BTC ngày 28/7/2022 cüa B Tài chInh là can cur pháp l dé 1p kê 
hoach dâu tir giai don và hang näm nguôn ngân sách nhà ni.rOc và giao von cho các 
dja phucing, các don vj sO diing von ngân sách nhà nuOc thirc hin Chucing trInh 
mic tiêu quOc gia giàm nghèo ben vQng giai don 2021-2025 trên dja bàn tinh 
Quãng Tn. 

A 2. Quan diem xay dirng Ngh quyet 
- Dam bâo yeu cu v tInh hçip hin, hçvp pháp, tuãn thU dUng thm quyn ban 

hành van bàn; bão dam ye hmnh thOc van bàn, trIrih tr thU tiic xây dimg, ban hành van 
bàn quy phim pháp 1ut. 

- Cii th hóa quy djnh cUa trung uong cho phü hçip vOl d.c dim tInh hInh cUa 
tinh và khá näng can dôi, bô trI nguôn lirc cUa tinh gan vOl nguôn lirc cUa trung uong 
dê thrc hin Chuong trmnh dat  kêt qua cao. 

- Thirc hin dUng trách nhim cUa co quan quãn l nhà nuOc 0 dja phuong 
trong vic c11 the hóa quy djnh CUa trung ucing; darn bâo Cong khai, dan chU trong 
vic tiêp nhn, phãn hôi kiên, kiên nghj cUa các to chOc, cá nhãn trong qua trInh 
xây dirng và ban hành Nghj quyêt. 

ifi. QUA TRIINH xA DITNG DV THAO NGHj QUYET 
1. Ngày 26/10/2022, UBND tinh dã có Cong van s 53 12/UBND-TH ye vic 

triên khai xay dçrng mOc ho trçl, ni dung va mOe chi thrc hin các Chuong trinh 
m1c tiêu quOc gia, theo do chi dao  SO Thông tin và Truyên thông, SO Lao dng-
Thuong binh và Xã hi phôi hçip vOl các sO, ngãnh và dja phuong xây drng dir thão 
Ngh quyêt ban hành djnh mOc h trçi. ni dung và mOc chi sOding kinh phI sir 
nghip dôi vOl mt so nhim vii thuc Chi.rong trinh m1c tiêu quôc gia giãm nghèo 
ben vttng (theo Thông tu so 46/2022,Tf-BTC ngày 28/8/2022 cUa Bô Tài chInh). 

2. SO Lao dng - Thucmg binh và Xã hi dâ phi hqp vOl các don v, dja 
phuong xây dirng Dir thào TO trInh cUa UBND Va Dr thão Ngh quyêt cUa Hi dOng 
than dan tinh quy djnh ni dung và mOe chi ho trçi sO diing kinh phi sir nghip dOi 
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vOi mt so nhim vi thuc Chi.rcvng trInh mi1c tiêu quôc gia giâm nghèo giai don 
202 1-2025 trên dja bàn tinh Quãng Tr1. 

3. T chüc 1y kin gop , tham gia cüa Uy ban M.t trn T qu& Vit Nam 
tinh; các sO, ban ngãnh cap tinh; UBND các huyn, thnh phô, thj xã và các do'n vi 
lien quan vào dir tháo; däng tãi toàn vn Dr thão van ban trên Cong thông tin din tO 
cOa tinh theo diingquy djnh cOa pháp 1ut ye trInh tir, thu tiic ban hành van ban quy 
phm pháp 1ut; Tong hçp, nghiên cOu các kiên tham gia dê tiêp thu, bô sung vào 
dr thão. 

4. Dr thão Nghj quyt dä duçic SO Tu pháp thm djnh ti Báo cáo s 2131/BC-
STP ngày 22/11/2022 ye vic thâm djnh dii thão va.n ban quy ph.m pháp 1ut. Trên 
c sO kiên tham gia cüa các sO, ngành, dja phuang và kiên thâm djnh cüa SO Tu 
pháp, SO Lao dng - Thirang binh và Xã hi dätiêpthu, giái trmnh các kiên tham 
gia, thâm djnh và hoãn chinh dçr thâo Nghj quyêt; dông thOi diêu chinh ten gçi cüa 
Nghj quyêt theo kiên thâm djnh cüa SO Tu pháp. 

5. Dn nay, h so' Nghj quyt dlã hoàn thin dy dü theo quy djnh d trinh 
HDND tinh xem xét ban hành. 

IV. BO CVC  VA NO! DUNG CC% BAN CUA D! THAO NGH! QUYET 
1.Bci.c 
Dr thão Nghj quyt cüa Hi dng nhan dan tinh quy dinh  ni dung và mOe chi 

ho trçl sO diing kinh phi sir nghi dôi vOi mt sO nhim vj thuc Chicmg trInh 
mlic tiêu quôc gia giâm nghèo ben vOng giai don 202 1-2025 trên dja ban tinh 
Quâng Tn gôrn CO 07 diêu. 

2. Ni dung co ban cüa dir thão Nghj quyt: bao góm các n3i dung sau: 
1. Phxm vi diu chinh, d6i tu'ing áp dyng 
1.1. Pham vi diu chinh 
Quy djnh ni dung và mOe chi h trV si:r dyng kinh phi sv nghip di vOi mt 

so nhim vi thuc Chwing trInh mic tiêu quôc gia giãm nghèo ben vOng t?i  khoan 
1 Diêu 19; khoan 2, 3 và 4 Diêu 21 Thông tu so 46/2022/f 1-BTC ngày 28/7/2022 
cUa B Tài chInh quy djnh quãn 1, sO dung và quyêt toán kinh phi sir nghip tO 
nuôn ngãn sách trung uong thirc hin Chixo'ng trInh mvc  tiêu quôc gia giãm nghèo 
ben vUng giai doin 202 1-2025 trên da bàn tinh Quãng Tn. 

1.2, Dó'i tia)ngáp dyng 
Các cci quan, do'n vj, t chOc, cá nhãn quãn l, thixc hin Du an H trçi nhà 0 

cho h ngheo, h cn nghèo trên dja bàn huyn nghèo, Dr an Giãm nghèo ye thông 
tin tO nguôn ngân sách trung uong thirc hin Chiio'ng tnInh miic tieu quOc gia giâm 
nghèo ben vOng giai don 202 1-2025. 

2. Ho trr nba ô' cho h5 nghèo, h3 qin nghèo trên dja bàn h uyn nghèo 
2.1. Mt'c h6' trçY ti'r ngán sách trung uzing: thyv hin theo Khoán 2 Myc V Phy 

lye I ban hành kern theo Nghj quyêt so 23/2022/N-HDND ngày 3 1/5/2022 cza H5i 
dOng nhán dan tinh Quthng Trj quy djnh nguyen tác, tiêu chI, djnh má'c p/ian bó vOn 
ngán sách trung u'ong và 1)) l vOn dOi ing cza ngán sách dja phuvng thy'c hin 
Chzong trInh myc tiêu quOc gia giám nghèo ben vffng giai dogn 2021-2025 trên dia 
bàn tinh Quáng Trj và khoán 1 Diéu 19 Thong tu'sO 46/2022/tIBTC. 
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2.2. Mic hótrçi tItngân sách djaphuv'ng (van di zng): 
a) H trçi ti thiu 4.000.000 dng (Bn triu dng)/h gia dInh dôi vâi h xây 

mói nhà. 
b) H trcr ti thiu 2.000.000 dng (Hai triu dng)/h gia dInh d& vñ h si:ra 

chüa nhà a. 

.A .. ., - A •A • A. ,. 3. Ho trythiet 4zp, su'a c/nra, thay the thiet bi hit hong do, v01 cym thong tin 
d4n tfr dã thiêt 1p  trwöc day bang nguôn v6n ngân sách nhà nithc dê dam báo 
yêu câu cüa cong tác thông tin, tuyên truyên dôi ngoIi 4ii cü'a khâu biên giói Va 
cung cp thông tin phyc vy tuyên truytn ö các xâ biên giói quy djnh tçii diem a 
khoân 2 Diêu 21 Thông tw so  46/2022/TT-BTC 

3.1. Thiê't 4p mói 01 cyrn thông tin din tz man hInh LED din tIch tái thiêu 
19,66m2, ngán sách nhà nwó'c ho trçr tOi da khOng qua 1.200.000.000 dông/cym 
(Mç3t t), hai tram triu dOng). 

a) Müc h trçi tr ngun ngân sách trung ixclng ti da không qua 1.090.000.000 
dông/cm (Mt t, không tram chin muoi triu dong); 

b) Müc h trçl tü ngân sách dja phucing t6i thiu (vn di iirng) 110.000.000 
dông/ciim (Met tram muai triu dông). 

3.2. St'ra chiba, thay the thie't bj hit hông d6i vOi cym thong tin din tz' man hInh 
LED, ngân sách nhà nwác hO trç' tOi dci khóng qua 400.000.000 dông (Bôn tram 
triu dOng): 

a) Müc h trç tü ngun ngãn sách trung ucing ti da không qua 363 .000.000 
dôngIcim (Ba tram sáu mucii ba triu dong); 

b) Mrc h trg tir ngân sách dja phucmg thi thiu (vn d6i img) 3 7.000.000 
dôngIcirn (Ba mucd bay triu dong). 

4. Ho trI duy tn, vin hành cung cp djch vy thông tin cong q3ng phyc vy 
dip cin thông tin cüa nhân dan ô cdc xâ có diêu k4n kink tê - xd h3i dc bit khó 
khán, huyn dáo quy djnh tyi khoán 3 Diu 21 Thông tu'sô 46/2022/TT-BTC 

4.1. H lrçr dkm cung câ'p djch vy thông tin cOng cç3ng grn: h thong bàn ghi; 
tOi thiéu 01 may tInh két nOi internet, tü/k trwngbày; Mic hO trçr tit nguón ngán 
sách trung u'ong tOi da không qua 44.000.000 dông/01 xâ hogc 0] diem phyc vy 
(BOn murri bón friu dOng); 

4.2. H lrçi duy tn dam báo vn hành hogt d5ng cung c4t, djch vy thông tin 
cOng cç5ng gOm: 

a) An phm báo clii: Mrc h trçY tir ngun ngân sách trung ucingti da không 
qua 5.000.000 dông/nàm cho 01 xã hoc 01 diem phic vii (Näm triu dông); 

b) Cung c.p djch vii phiic vi.1 truy nhp internet bang rng: Mac h trçi tr 
nguôn ngãn sách trung uoiig toi da không qua 2.400.000 dông/näm cho 01 xä hoc 
01 diem ph%ic vi (Hai triu, bôn tram ngàn dong)/nàmlo 1 xã hoc 01 diem phiic vi; 

c) H trç nhn viên phiic vi ti dim cung cp djch v11: Mirc h trq tir ngun 
ngân sãch trung ucing tôi da không qua 24.000.000 dông/nàm cho 01 xa hoc 01 
diem phvc vi (Hai muai bôn triu dông). 

4.3. Mic hi' trçl t1i ngán sách dja phurmg ddi vat k/wan 1, khoán 2 Diu nay tói 
thiêu bang 10% kinh phi trung irang hO mci (von dOt &ng). 
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5. H fri tang cwàng co th vlt ch11 cho hoit d3ng cáa dài truyn thanh xâ 
có a'Jeu kiên kinh il - xâ hôi dác bitt khó k/ian, huyn dáo quy djn/i tçii khoán 4 
Diêu 21 Thông tu' so 46/2022/TT-BTC 

5.1. f*u tw m&i dài truyn thanh xâ, ngán sách nhà nzthc hJ lrçr tó'i da khóng 
qua 450.000.000 dóng/dài (Bôn tram nàm miyi triçu dóng): 

a) Mirc h trçl tà ngân sách trung lxo'ng tM da không qua 409.000.000 dng/dài 
(Bôn tram lë chIn triu dông); 

b) Mrc h trg tr ngân sách dja phuo'ng ti thiu (vn d& irng) 4 1.000.000 
dông/dài (Bôn mtroi môt triu dông). 

5.2. NOng c4v  dài truydn thanh FM len dài truyn thanh IF, ngdn sách nhà 
nu'ác hO lrç tói da khOng qua 263.000.000 dóng/dài (Hai tram sáu muv'i ba triçu 
a'Ong): 

a) Müc h trg tü ngn sách trung i.ro'ng ti da không qua 239.000.000 dng/dài 
(Hai tram ba mimi chin triu dong); 

b) Mirc h trg tr ngân sách dja phuang ti thiu (vn d& ü'ng) 24.000.000 
dông/dài (Hai miioi bôn triu dông). 

6. NguEn ngân sách djaphu'ong (van d61 á'ng) 
Ngân sách dja phuong h6 trg di vài các ni dung quy djnh tti Diu 2, 3, 4, 5 

Nghi quyêt nay th%rc hintheo khoãn 4 Diêu 1 Nghi. quyêt so 23/2022/NQ-HDND 
ngày 3 0/5/2022 cüa Hi dOng nhãn dan tinh. 

Trên day là Th trmnh v dr thão Nghj quyt quy djnh ni dung và müc chi h trçi 
sir ditng kinh phi s11 nghip dôi vâi mt so nhim vi thuc Chucmg trinh miic tiêu 
uôc gia giãm nghèo ben vttng giai don 2021-2025 trén dja bàn tinh Quãng Trj, 

Uy ban nhân dan tinh kInh thnh Hi dông than dan tinh xem xét, thông qua. 
(H sd gái kern theo TO' trInh gem: Dy' tháo Nghj quylt cüa H5i dng nhán dan 

tinh, Báo cáo sO 3249/BC'-SLDTBXH và sO 3251/BG-SLDTBXU ngày 22/11/2022 
cza So' Lao dç5ng - Thu'ong binh và Xã hi; Báo cáo sO 2131/BC-STP ngày 
22/11/2022 cia So' Tu' pháp; TO' trinh sO 3252/T[Tr-SLDTBXH cla So' Lao d(3ng-
Thwcxng binh và Xâ hOi).t o 

No'inhin: 
- Nhu trn; 
- Thi.ring tri,rc Tinh iy; 
- Các Ban cüa HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các S&, nganh: LD-TB&XH; KH&DT; 

TAi chInh; TT&TT; Xây dirng; Ti.r pháp; 
- Chánh VP, các PVP UBND tinh; 
- Li.ru: VT, THH.d4/ 

Vö Van Hurng 
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