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Th TRINH 
A •A - • A A . A A Ve viçc cho y kien ye ho sung ke hoich von dan tir phat trien ngan sach 

trung Lro'ng giai doin 2021-2025 thiyc hin Chuo'ng trInh MTQG 
• A • A A A A • A • A phat trien kinh te-xa h91 vung dong bao dan t9c thieu so va mien nui 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh 

Can cIt Lut Du tix cong näm 2019; 
Can cli Ngh quyt s 6591NQ-UBTVQH15 ngày 14/12/2022 cüa Uy ban 

thung vi Quoc hi ye vic bô sung kê hoach  dâu tix cong trung han  giai  doan 
202 1-2025 nguôn von rnthc ngoài cho Chuong trinh mJic tiêu quôc gia xây drng 
nông thôn mâi; phân bô kê hoach  dâu tu cOng nguôn ngân sách trung ucing giai 
doin 202 1-2025 cüa 03 chucing trmnh mic tiêu quôc gia cho các b, co quan 
trung hang và dja phuong; 

Can cü Nghj djnh s 27/2022/ND-CP ngày 19/4/2022 cüa ChInh phü quy 
djnh co chê quãn 1 to chlrc thrc hin các Chuang trInh mijc tiêu quôc gia; 

Can eli Quyt djnh s 147/QD-TTg ngày 23/02/2023 cüa Thu tung 
ChInh phü ye vic giao bô sung kê hoach vOn dâu tu phát triên nguOn ngân sách 
trung ucing giai dotn 2021-2025 thirc hin 3 chuang trInh mllc tiêu quôc gia và 
diêu chinh mt sO chi tiêu nhim vii cüa 3 chuang trInh tai  Quyêt djnh sO 
652/QD-TTg ngày 28/05/2022 cüa Thu tithng ChInh phü; 

Can cIt Nghj quyêt s 22/2022/NQ-HDND ngay 31/5/2022 cüa HDND 
tinh ban hành nguyen tàc, tiêu chI, djnh mIre phân bô von ngân sách nhâ nithc 
trung han  và hang näm thirc hin Chuong trInh miic tiêu quôc gia phát triên KT-
XH vüng dông bào DTTS và mien miii giai doan  202 1-2030, giai doan I: tli näm 
2021 den näm 2025 trên dja bàn tinh Quâng Trj; 

Uy ban nhân dan tinh kInh trInh k' h9p thlr 16 Hi dng nhân dan tinh 
khóa VIII xem xét, cho kiên ye bô sung kê hoach vOn dâu tu phát triên giai 
ctoan 2021-2025 thirc hin Chuang trmnh rnic tiêu quôc gia phát triôn kinh tê - xã 
hi vUng dông bào dan tc thiêu sO và mien nIri nhu sau: 

A , A 1. Nguyen tac ho sung ke hoch von: 
Giao b sung k hoach vn du tu phát trin ngân sách trung uoig giai doan 

2021 - 2025 thirc hin Chuang trInh rniic tiêu quôc gia phát triên kinh tê - xâ hi 
vüng dông bào dan tc thiêu sO và mien miii, tuân thu theo: 

- Các nguyen tc quy djnh t?i  diem a khoàn 4 Diêu 1 Nghj quyt s 
24/2O21fNQ-QH15, khoân 4 Diu 1 Nghj quyët so 120/2020/QH14 ngày 
19/6/2020 cIra QuOc hi và Diêu 4 Nghj djnh so 27/2022/ND-CP ngày 19/4/2022 
cüa ChInh phu; 
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Nghi quyt s 659/NQ-UBTVQH15 ngày 14/12/2022 cüa Uy ban Thithng 
vi Quôc hi ye vic bô sung ke hoch dâu tix cong trung h?n giai don 2021-2025 
nguOn von ni1cc ngoài cho Chuong trinh m%lc tiêu quôc gia xây drng nông thôn 
mài; phán bô kê hoch dâu tu cOng nguôn ngãn sách trung ucing giai do?n 202 1-
2025 cüa 03 chucing trInh mic tiêu quôc gia cho các b, ca quan trung uting và dja 
phtrong; 

- Quy dinh  v nguyen tic, tiêu chi, djnh müc phân b vn ngân sách trung 
i.rng và t 1 doi 'rng cüa ngãn sach dja phisng thirc hin Chuong trInh mic tiêu 
quôc gia phát triên KT-XH vüng dOng bào dan tc thiêu sO và mien nüi t?i  Quyêt 
djnh sO 39/2021/QD-TTg ngày 30/12/202 1 cüa Thu tuóng ChInh phü; 

- Quyêt djnh sO 147/QD-TTg ngày 23/02/2023 cüa Thu tu&ng ChInh phü 
ye vic giao bô sung kê hoch von dâu tu phát triên nguôn ngan sách trung uong 
giai don 2021-2025 thrc hin 3 chucrng trInh m11c tiéu quOc gia và diêu chinh 
mt sO chi tiêu nhim v11 cüa 3 chucmg trInh tai  Quyêt djnh so 652/QD-TTg 
ngày 28/05/2022 cüa Thu turng Chinh phü; 

- Nghj quyt s 22/20221NQ-HDND ngày 31/5/2022 cüa I-IDND tinh ban 
hành nguyen täc, tiêu chI, ctjnh müc phân bô von ngân sách nhà nuàc trung h?n 
và hang näm thirc hin Chi.rmg trInh m11c tiêu quOc gia phát triên KT-XH vüng 
dông bào DTTS và mien nüi giai do?n 2021-2030, giai do?n I: ti~ näm 2021 den 
nàm 2025 trên dja bàn tinh Quáng Tn. 

2. D xut bô sung k hoich vn du tu phát triên ngân sách Trung 
uong giai don 2021-2025 thtrc hin Chuong trInh mtic tiêu quc gia phát 
trin kinh t - xã hi yang dng bào dan tc thiu s và min nüi: 

K hoch vn du tu phát trin ngân sách trung uong giai don 2021-2025 
thrc hin Chumg tnInh mic tiêu quOc gia phát triên kinh tê - xa hi vüng dông 
bào dan tc thiêu sO và mien nüi &rçlc Thu tirâng ChInh phü giao bô sung cho tinh 
Quãng Iii ti Quyet djnh so 147/QD-TTg ngày 23/02/2023, cij the: BO sung 
4.296 triu d1ng vOn dâu tir phát triên giai doin 2021-2025 nguOn vOn ngân sách 
trung uong dé thrc hin Dir an 10 Chumg trinh mijc tiêu quôc gia phát triên kinh 
tê - xã hi vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi (Chi tiét có biêu kern 
theo). 

Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh khóa VIII, k' 
hçp thu 16 xem xét, quyêt djnh./. 

Noinh?in: 
- Nhu trên; 
- Thu&ng trijc HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KT-NS, Ban Dan tOe, 

Ban VH-XH HDND tinh; 
- Dai biéu HDND tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
-Liru: VT, THU.  , 
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BO 
GIAI DO 2tZ02T 

K 
(Kèm o  Joi:' 

VON DTPT NGAN SACH TRUNG IfONG 
C HIN CHU'NG TRINH MTQG PHAT TRIEN 
BAO DAN TQC THIEU sO VA MIEN NUI 
/TTr-UBND ngaylO/3/2023 cza UBND tinh) 

DVT: triu don 

STT 

Kê hoch von 
2021-2025 dagiao 
ti Nghj quyêt so 

30/NQ-HDND 
ngày 29/6/2022 
cüa HDND tinh 

B sung k 
hoch 2021- 

2025 
(+) 

K hoach 
2021-2025 
sau b sung 

Ghi chü Danh mic DA/TDA 

Dir an 10: Truyn 
thông, tuyên 
truyn, vn dng 

A trong vung dong 
bào dan tc thiêu 

.,. ,. so va mien nui. 
Kim tra, giám sat 
dánh giá vic t 
chiic thtrc hiên 
Chirong trInh 

13.152 +4.296 17.448 

Tiu d an 2: IiJ'ng 
ding Cong ngh 
thông tin h trçi phát 
trin kinh tê-xä hôi 
và dam báo an ninh 
trt tr vüng dông 
bào dan tc thiu so 

Va mien nüi 

13.152 +4.296 17.448 

Ban Dan t3c 9.206 +3.000 12.206 
HuycnHwángHóa 1.916 +629 2.545 
HuynDakróng 1.519 +499 2.018 
Huyn Gb Linh 128 +42 170 
Huyn V(nh Linh 383 +126 509 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

		2023-03-13T10:01:20+0700


		2023-03-13T10:01:18+0700




