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QUYẾT ĐỊNH 

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 huyện Lộc Bình năm 2022 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn 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; 

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

nhân dân huyện Lộc Bình về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 

huyện Lộc Bình;  

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện Lộc Bình về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

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

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 

105/TTr-TCKH ngày 31 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực 

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

như sau: 

1. Giao mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2022 trên địa bàn huyện tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này. 

2. Giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện như sau: 
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2.1. Tổng vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu 

quốc gia 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). 

2.2. Kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 

chi tiết 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. 

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 hệ thống biểu kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Các cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện chương trình: 

a) Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; 

rà soát Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân  

huyện về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2022 trên địa bàn huyện Lộc Bình, chủ động tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện điều chỉnh, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ cho phù hợp với Quyết 

định này và tình hình thực tế. 
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b) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát Kế hoạch số 

45/KH-UBND ngày 11/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Bình năm 

2022, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh, bổ sung các nội 

dung, nhiệm vụ cho phù hợp với Quyết định này và tình hình thực tế. 

c) Các cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện chương trình rà soát mục tiêu, 

nhiệm vụ tại Quyết định số 1181/QĐ-UBND đối chiếu với khả năng thực hiện 

của huyện, trường hợp có nội dung chưa phù hợp thì chủ động tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện báo cáo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh (là cơ quan chủ trì 

chương trình mục tiêu quốc gia) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều 

chỉnh. 

2. Các cơ quan được giao chủ trì, theo dõi dự án, tiểu dự án thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên cơ sở hướng dẫn của Sở, Ban, Ngành của 

tỉnh hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai việc xây dựng các nội dung, hoạt 

động của từng dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình. 

3. Đối với các nội dung chưa phân bổ chi tiết: Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động 

thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2022, phương án phân bổ chi tiết khi đảm bảo đủ điều 

kiện, thủ tục đầu tư theo quy định, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, 

thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, 

các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, NNPTNT, LĐ-TBXH; 

- Ban Dân tộc; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Các Ban Đảng Huyện ủy,  

các Ban HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện, các Đoàn thể huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH (VTPQ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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