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Quáng Trj, ngàyAO tháng 3 nám 2023 

TO TRINH 
V vic cho kiên v diu chinh k hoich vn du tir phát trin 

ngãn sách trung Iro'ng nãm 2022 thirc hin Chtrorng trInh MTQG 
F A A - A * A * A A • A A , A , phat trien kinh te-xa hQl vung dong bao dan t9c thieu so va mien nui 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh 

Can cr Lut Du tu cong näm 2019; 
Can cir Nghj quyt s 659/NQ-UBTVQH15 ngày 14/12/2022 cüa Uy ban 

thuing v11 Quôc hi ye vic bô sung ké ho.ch dâu til cong trung htn giai don 
2021-2025 nguôn von rnxâc ngoài cho Chucrng trInh m11c tiêu quôc gia xây drng 
nông thôn mâi; phân bô kê hotch ctau tu Cong nguôn ngân sách trung uong giai 
don 202 1-2025 cüa 03 chining trInh mvc  tiéu quôc gia cho các b, co quan 
trung l.rng và dja phuang; 

Can cü Nghj djnh s 27/2022/ND-CP ngày 19/4/2022 cüa ChInh phU quy 
djnh ca chê quãn 1 to chirc thrc hiên các Chung trInh mijc tiêu quOc gia; 

Uy ban nhân dan tinh kInh báo cáo HOi  dng nhân dan tinh Khóa VIII, kr 
h9p thu 16 thu sau: 

Thirc hin Nghj quyt s 30/NQ-HDND ngày 29/6/2022 cüa HDND tinh 
ye vic phân bô vOn dâu tu phát triên trung uang 5 nàm giai doin 2021-2025 và 
näm 2022 thirc hin các CTMTQG, UBND tinh dâ giao ke hoach  vOn dâu tu 
phát triên nguôn ngân sách Trung ung 5 näm giai don 2021-2025 và näm 
2022 thirc hin Chuong trinh miic tiêu quôc gia phát triên kinh té - xã hi vüng 
dông bào dan tc thiêu so và mien nüi ti Quyêt djnh so 1 702/QD-UBND ngày 
30/6/2022. Tuy nhiên, den nay Tiêu dir an 2 - D? an 10 "Tfng d%lng cong ngh 
thông tin ho trçl phát triên kinh tê - xã hi và dam báo an ninh trtt tir vüng dông 
bào dan tc thiêu so và mien nüi" vn chira triên khai thirc hin, 1 do: 

- Di vui nii dung "Chuyn di so' trong td chj'c trièn khai thtc hin 
Chu'cng trInh myc tiêu quOc gia phát triên kinh tê - xd hç5i yang a'óng bào dan 
t5c thiêu sO và mien nzi" thuc tiêu dir an 2 - Du an io do Uy ban Dan tc chü 
trI: ti Diêu 82, Chuong IX cüa Thông tu 02/2022/TT-UBDTngay 30/6/2022 
quy djnh: "Thzrc hin trên cc s& Dê an du'ctc cáJ  có thám quyên phê duyt....", 
nhung den nay Uy ban Dan tc chua ban hành Dê an dé thirc hin. 

- Di vâi ni dung H trçi thit 1p các dim h trq dng bào dan tc thiu 
so i.'rng diing cOng ngh thông tin tai  UBND cap xâ dê phiic viii phát triên kinh té 
- xã hi vâ dam bão an ninh trt tir do B Thông tin Va Truyên thông chU trI: 
Ngày 22/6/2022, B Thông tin và Truyên thông dã có Ti trInh so 63/TTr-
BTTTT trInh Thu tuung Chinh phü tm dirng không thirc hin ni dung nay cho 
tOi khi có huàng dan cüa B Thông tin và Truyên thông mui thirc hin nhimg 
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dn nay B Thông tin và Truyn thông vn chua Co hucng dn nén ni dung nay 
van chiia triên khâi thuc hin drcc. 

Do do, ngun vn du tu phát trin k hoach nàm 2022 cüa Tiu dir an 2 - 
Dir an io rnc dü dà duçic phân bô nhixng chua có Co s& thirc hin. VI 4y, dê sir 
dung nguôn von NSTW ho trçl dam bâo hiu qua và dung quy djnh, TJBND tinh 
kInh trinh trinh HDND tinh xem xét, cho kiên diêu chinh 2.367 triu dng kê 
hoch von dâu tu phát triên nguôn ngân sách trung izong näm 2022 thrc hin 
Tiêu dir an 2 - Dr an 10 sang cho Tiêu dir an 1 - D,r an 4: Dâu ti.r Co sâh, tang 
thiêt yêu, phiic vi san xuât, dOi song trong vüng dông bào dan tc thiêu so và 
mien nüi nhu sau: 

1. Di vOi ngun vn 1.657 triu dng k hoach nàm 2022 dâ b trI cho 
Ban Dan tc thirc hin Tiêu d%r an 2 - Dir an 10 dê nghj diêu chinh sang cho 
UBND các huyn: Gio Linh và Vinh Linh (là các huyn dang k huyn ye dich 
nông thôn mi trtxóc näm 2025) dé thc hin Tiêu dir an 1 - Dir an 4 gop phân 
dâu tu xay dmg co sâ ha tang cho các xa và thôn d.c bit khó khàn ho trçi trong 
tiên trInh ye dIch xây drng nông thôn mdi, ci the: 

- Diu chinh tang cho huyn Gio Linh: 600 triu. 
- Diu chinh tang cho huyn Vinh Linh: 1.057 triu dng 
2. Di vci ngun vn dâ phân b cho UBND các huyn thrc hin Tiêu dir 

an 2 - Dr an 10 dê nghj diêu trong ni b huyn dê thirc hin Tiêu dir an 1 - Dir 
án4,ciithê: 

+ Huyn Hithng Hóa là 345 triu dông. 
+ Huyn Dakrông là 273 triu dông 
+ Huyn Gio Linh là 23 triu ctng. 
+ Huyn Vinh Linh là 69 triu dng. 
(Clii tié't có biéu kern theo). 
Uy ban nhän dan tinh kInh trInh Hôi dng nhân dan tinh khóa VIII, kS' 

h9p thir 16 xem xét, quyêt djnh.I. 

Noi nhmn: 
- Nhu trén; 
- Thu&ng trijc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KT-NS, Ban Dan tc, 

Ban VI-I-XH HDND tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Li.ru: VT, THU.  4I 

Vö Van Htrng 
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DIE I1NHiE • OACH VON DTPT NGAN SAd TRUNG UNG 
N'AM 2022 THçc IN CHIJ'NG TRINH PHAT TRIEN KT-XH 

VUNDON  . Aø DAN TOC THIEU sO VA MIEN NUI 
(K t/wo Ta .s'á /TTr-UBND ngàylO/3/2 023 cia UBND tinh) 

: DVT triêu dông 

STT Danh muc DAITDA 

K hoach v6n 2022 
dä giao tai  Nghj 
quyêt so 30/NQ- 

HDND ngay 
29/6/2022 cüa 
HDND tinh 

K hoach 
2022 
diêu 
chinh 

Tang (+), 
Giám (-) 

Ké 
hoach 
2022 
sau 
diêu 

chinh 

Ghi 
chu 

TONG CONG 62.332 0 62.332 

1 Diu chinh giám 2.367 -2.367 0 

* 

Dir an 10: Truyn thông, 
tuyên truyên, 4n dng 
trong vüng dng bào dan 
tc thiu s và mien nüi. 
Kiêm tra, giám sat dánh giá 
vic to chfrc thirc hin 
Chirong trInh 

2.367 -2.367 0 

- 

Tiêu DA 2: Tfng diing cong 
ngh thông tin h trq phát 
triên kinh tê - xã hôi Va dam 
bão an ninh trt tir vüng dông 
bào dan tc thiêu so vã mien 
nui 

2 367 -2 367 0 

+ Ban Dan tóc 1.657 -1.657 0 
+ HuynHithngHóa 345 -345 0 
+ Huyn Dakróng 273 -273 0 

+ HuyênGioLinh 23 -23 0 

+ Huyên Vtnh Linh 69 -69 0 

2 Diu chinh tang 59.965 +2.367 62.332 

* 

Dir an 4: Dâu tir co s& ha 
tang thit yu, phic viii san 
xuãt, dôi s&ig trong yang 
1ông bào dan tc thiêu so 
Va mien nüi 

59.965 +2.367 62.332 

- 

Tiêu d an 1: Dâu tir ca sà ha 
tang thiêt yêu, phi1c v11 san 
xuât, di song trong vüng 
dông bào dan tc thiêu so và 
mien nüi. 

59.965 +2.367 62.332 

+ HuynHzthngHóa 31.353 +345 31.698 
+ Huycn Dakróng 22.3 76 +273 22.649 
+ Huyçn Gio Linh 1.880 +623 2.503 
+ Huycn VinhLinh 4.356 +1.126 5.482 
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