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Lộc Bình, ngày 30 tháng 8 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ kế hoạch vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ TÁM (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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 các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 02/2022/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm để 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 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; số 05/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 1180/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 7 năm 2022 về việc giao  mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; số 1181/QĐ-UBND ngày 

15 tháng 7 năm 2022 về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách 

nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022; 
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Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện Lộc Bình về kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Lộc 

Bình; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 18/4/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện Lộc Bình về việc điều chỉnh Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình về kế hoạch đầu tư công năm 

2022 huyện Lộc Bình; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện 

Lộc Bình; 

Xét Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2022 của UBND 

huyện về việc dự kiến phương án phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022; Báo 

cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022 

như sau: 

1. Tổng kế hoạch năm 2022 thực hiện 03 Chương trình MTQG là 116.250 

triệu đồng, trong đó:  

- Ngân sách Trung ương: 92.531 (trong đó: vốn đầu tư phát triển là 67.298 

triệu đồng; vốn sự nghiệp là 25.233 triệu đồng) 

- Ngân sách địa phương (ngân sách huyện): 23.719 triệu đồng (trong đó: 

vốn đầu tư phát triển là 22.707 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 1.012 triệu đồng). 

2. Chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện 03 Chương trình MTQG như 

sau: 

a) Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi: 33.969 triệu đồng (gồm vốn đầu tư phát triển là 15.680 triệu 

đồng, vốn sự nghiệp là 18.289 triệu đồng), trong đó: 

- Ngân sách Trung ương: 32.304 triệu đồng, gồm vốn đầu tư phát triển là 

14.886 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 17.418 triệu đồng. 

- Ngân sách huyện: 1.665 triệu đồng, gồm vốn đầu tư phát triển là 794 triệu 

đồng, vốn sự nghiệp là 871 triệu đồng. 

b) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 4.851 triệu đồng (vốn sự 

nghiệp), trong đó: 

- Ngân sách Trung ương: 4.710 triệu đồng 

- Ngân sách huyện: 141 triệu đồng. 
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c) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 77.430 triệu đồng (gồm 

vốn đầu tư phát triển là 74.325 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 3.105 triệu đồng),  

trong đó: 

- Ngân sách Trung ương: 55.517 triệu đồng, gồm vốn đầu tư phát triển là 

52.412 triệu đồng (trong đó: Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

27.786 triệu đồng; Vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng báo dân tộc thiểu số và miền núi (lồng ghép) 24.626 triệu đồng), vốn sự 

nghiệp là 3.105 triệu đồng. 

- Ngân sách huyện: 21.913 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển). 

(Chi tiết tại các biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết, báo cáo Hội 

đồng nhân dân huyện kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng 

nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khóa XX, kỳ họp 

thứ tám (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 30 tháng 8 năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông 

nghiệp và PTNT, Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQ Việt Nam huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Văn phòng: Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, HS kỳ họp. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đặng Ân 
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