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Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh. 

 

Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 586/UBND-THNC gửi 

Thường trực HĐND tỉnh, theo đó đăng ký 27 nội dung trình kỳ họp thứ mười 

(kỳ họp thường lệ) của HĐND tỉnh và đã được thường trực HĐND tỉnh chấp 

thuận tại Thông báo số 455/TB-HĐND ngày 27/5/2022.  

Tuy nhiên, để kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong thực hiện 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị 

Thường trực HĐND tỉnh xem xét bổ sung 02 nội dung trình tại kỳ họp thứ mười 

(kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

1. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

phân bổ vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

Lý do: ngày 28/5/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

652/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình 

mục tiêu quốc gia. Theo đó tại điểm b, khoản 1, Điều 2 quy định : “Xây dựng và 

ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 thuộc phạm vi quản lý trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 theo quy 

định Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022”. Tại 

khoản 5, Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ 

quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

có nêu: “Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ giao 

kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm của quốc gia, các cơ 

quan chủ quản chương trình lập, phê duyệt, giao kế hoạch thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm theo quy định của Luật Đầu tư công, 

Luật Ngân sách nhà nước”; khoản 2 Điều 6, Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg 

ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 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: “Căn cứ tổng mức vốn được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 

được cấp có thẩm quyền thông báo và điều kiện thực tế của từng tỉnh, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn, 

phương án lồng ghép các nguồn vốn theo quy định để thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ của Chương trình trên địa bàn trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 

quyết định, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp địa bàn, phạm vi, đối tượng 
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đầu tư với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đã được phê 

duyệt”. 

2. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

phân bổ vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Lạng 

Sơn. 

Lý do: tại điểm a, khoản 5, Điều 2, Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 

28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Trung ương 

năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia có nêu: “Căn cứ dự 

toán, mục tiêu, nhiệm vụ được giao, thực hiện phân bổ và giao dự toán thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn vị, các cấp sử dụng ngân 

sách trực thuộc trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 đảm bảo đúng quy định Luật 

Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan”. 

UBND tỉnh trân trọng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết 

định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, NNPTNT, LĐTBXH; 

- Ban Dân tộc; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC, KT (VQK).  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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