
HO! BONG NIIAN DAN CONG HOA XA H()I CHU NGHIA VIT NAM 
HUY1N BA.! LQC Bc 1p - Tij do - Hnh phñc 
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NGH! QUYET 
Phê duyt danh m11c cong trInh sfr diing k hcIi von dâu tir phát triên 

trung hn thrc hin Chtro'ng trInh Miic tiu quôc gia phát triên 
kinh tê - xä hi vüng clông bào dan tc thiêu so và mien nüi 

giai doin 2021-2025 trên ctja bàn huyn 

HQI BONG NHAN DAN HUYN DI LQC 
KHOA XII, KY HQP THU 9 

Can cz Lut Td chi'c chInh quye'n djaphwong ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
Luát tha dôi, bô sung m5t so diêu cza Lut TO ch'c ChInh phi và Lut TO chi'c 
chInh quyên djaphwcmg ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can cü' Lu2t Dá'u hr cOng ngày 13/6/2019, 

Can thLutNgán sách nhà rnthc ngày 25/6/2015, 

Can ci Nghj dfnh sO' 40/2020/ND-CP ngày 6 tháng 4 näm 2020 cia 
ChInh phi quy dlnh  chi tiêt thi hành mç3t sO diêu cia Lut Dáu tu cOng 2019; 

Can cz' Nghj djnh sá 163/2016/ND-CF ngày 21 tháng 12 nàm 2016 cza 
ChInh phi ye quy djnh chi tiêt thi hành m5t sO ctiêu cza Lut Ngân sách nhà 
nwó'c; 

Can ci Quyê't djn/i sO' 2130/QD-UBND ngày 15/8/2022 cia UBND tinh 
Quáng Nam ye vic triên khai thzrc hin Nghj cjuyêt sO 23/2022/NQ-HDND 
ngày 20/7/2022 cüa HDND tinh quy dfnhnguyên tàc, tiêu chi, djnh mtc phân 
bO vOn ngán sách nhà nzthc và tj' l vOn dOi i'ng ca ngán sách dia phu'o'ng thrc 
hiçn Chiro'ng trinh Myc tiêu quOc gia phát triên kinh té - xã hç51 ving dOng bào 
dan tç5c thiéu sO và mien nii trén dja bàn tinh QuángNam giai dogn 2021-2025; 

Can cii' Quyê't djnh sO' 2178/QD-UBND ngày 19/8/2022 cIa UBND tinh 
Quáng Nam ye viçc giao kê hogch dáu hr cOng trung hgn giai doçzn 2021 — 
2025 và näm 2022 nguOn ngân sách trung irang, ngán sách tinh thz!c hiçn 
Chwo'ng trInh MTQG phát triên kinh té - xa hi vuing dOng bào dan t7c thiêu sO 
và mien nii trên dja bàn tinh Quáng Nam; 

Can c Nghj quyltsO' 151/NQ-HDND ngày 21712/2021 cia HDND huyn 
ye diêu chinh kê hogch dáu hr cOng trung hgn giai doqn 2021-2025; 

Can ci Nghj quyét so 24/NQ-HDND ngày 79/10/2022 cia HDND huyn 
v quy djnh t)' l hO trQ' tir ngán sách nhà nithc các cap thirc hin C'hirung 
z'rInh Myc tiêu quOc gia phát triên kinh te - xâ hi vithg dông bào dan tc 
thiêu sO và mien nii trên dla  bàn huyn Dgi Lç5c giai doan 202 1-2025; 
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Xét Ta trInh so' 236/TTr-UBND ngày 06 ththng 10 nám 2022 cia UBND 
huyçn ye dê nghj thông qua Danh muc cOng trInh th dyng kê hogch vOn dáu tu 
phát triên trung hgn thy'c hin Chuv'ng trInh Myc tiêu quOc gia phát triên kinh 
tê - xâ h5i viing dông bào dan t3c thiêu sO và mien nii giai a'ogn 2021-2025 
trên dia bàn huyn; Báo cáo thâm tra cia Ban Kinh tê - Xâ h7i cia HDND 
huyn và kiên tháo lun cüa dgi biêu HDND huyn tçi 19) hQp. 

QUYET NGHJ: 

Diu 1. Phê duyt danh m11c cong trInh si'r c1ng k hotch vn du tu phát 
trién trung htn thirc hin Chucmg tr'mh Miic tiêu quôc gia phát triên kinh tê - 
xà hi vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi giai doin 2021-2025 trên 
dja bàn huyn, vi các ni dung nhu sau: 

1. Danh mic giai dotn 2021 - 2025: 

- Tng s danh m1ic chi tit cOng trInh sir dung k hoach vn du tu phát 
trin trung htn thirc hin Chuo'ng trInh MTQG pliát trin kinh t - xã hi ving 
dng bào dan tc thiu s và min nüi giai don 202 1-2025: 04 cong trInh. 

- Dr kin tng müc d.0 tu các cong trInh: 5.883 triu dng. Trong do: 
Ngân sách trung iicmg là 5.115 triu dOng, ngân sách tInh là 614 triu dông, 
ngân sách huyn là 153 triu dOng. 

- Ph.n vn Ngân sách trung uang, ngân sá.ch tinh: UBND tinh giao tai 
Quyêt djnh so 2178/QD-UBND ngày 19/8/2022. 

- Phn vn ngân sách huyn: Tir ngun phân ho h trq các ngành, dja 
phucing dOi 1rng các chixcing trInh, dir an giai don 2022 — 2025 và nguôn dir 
phOng ngân sách can dôi dâu tu cOng giai do.n 2021 — 2025 cUa Nghj quyêt so 
1S1INQ-HDND ngày 2 1/12/2021 cüa HDND huyn ye diêu chinh kê hoch dâu 
tu cong trung htn giai dotn 202 1-2025. 

(Chi tilt theo Phit luc 01 dIrth kern,) 

2. V nguyen tc phân bi ngun v6n dâii hr ngân sách huyn thtrc 
hin Chiro'ng trInh MTQG phát triên kinh tê - xã hi vñng dng bào dan 
tc thiêu so và mien nüi giai don 2021-2025: Ngân sách huyn can dôi thanh 
toán d an hoàn thành trong 03 11am (dir an nhóin C) vâi nguyen täc: Phân bô 
dôi 1rng 100% sau khi cong trInh nghim thu hoà.n thành bàn giao dua vào sir 
dung. Dam bâo thanh toán 100% von dr an hoàn thành không dê phát sinh nç. 

Diu 2. To chü'c thirc hiên: 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn: Chi d.o, diu hành thi.rc hin Nghj quy& 
theo diing quy dnh cüa pháp 1ut. Trong qua trIrih to chirc thirc hin, nêu xét 
thy cn thi& phái diêu chinh cho phü hçip vth tInh hInh thirc tê, Uy ban nhân 
dan huyn lam vic vi Thuing trrc Hi dông nhán dan huyn dê thâo 1un, 
thông nhât phrnmg an và trInh Hi dông nhân dan huyn xem xét, quyêt djnh. 
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2. Thu&ng trrc HDND, các Ban cüa HDND, To dai  biêu HDND, các di 
biêu HDND huyn giám sat vic thrc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dã duçc Hi ng nhan dan. huyn khoá )UI, kSr  hçp 
thu 9 thông qua ngày 19 tháng 10 näm 2022.!. 

Noinhmn: 
- Thithng trirc HDND, UBND tinh (báo cáo); 
- ThuOng trijc Huyn üy (báo cáo); 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Di biéu HDND huyn; 
- Các co quan, don vi có lien quan; 
- TT HDND, UBND các xà, thj trân; 
- PCVP; 
- Liiu: VT, CVHD. 

Nguyn Hão 



PHU LUC 01: DANH MUC CON 
TRINH MT 
(Kern theo  

bACH VON DAU Tif PHAT TRIEN TRUNG HiN THIIC HIN CHII€ING 
H VUNG BONG BAO DTTS&MN GIAI DOJN 2021-2025 

HDND ngày /1 J,i 0/2022 cüa Hf)ND huyn Dii Lc) 

DVT: Triu dng 

TT 
Don 

vi 
tInh 

So 
Iu'ng 

Tng mire 
du tir 

Trongdó 

Dir ánl ni dung /dla dim thirc hin 
NS TW 

NS tinh 
(12%! tng 

NS TW) 

NS huyn 
(3%/tang NS 

TW) 

TONG KINH PHI GIAI DOAN 2022-2025 5.883 5.115 614 153 
Dir an 1: Giái quyt tmnh trng thiu dat O, nhà &, dt 
san xut, nurc sinh hot 4.287 3.728 447 112 

1 Dt Ho 18 828 720 86 22 
2 H thng nithc sch sinh hoat ti,r cháy thôn Yu Cong trinh 1 3.459 3.008 361 90 

II 
Tiu dr an i, Dir an 4: Du tir co so h tng thit yu, 
phuc vu san xut, thu s6ng trong vüng dng bào 
DTTS&MN 

1.589 1.382 166 41 

3 Dr an: Nâng cp Cong trInh thüy Igi thôn Yu Cong trInh 1 1.589 1.382 166 41 

III 
Du an 10: Truyn thông, tuyên truyên, 4n ding trong 
yang dông bào dan toe thiêu so va mien mu. lUêm tra, 
giátn sat dánh giá vic t chuc thrc hin Chuvng trinh 

2 6 5 1 0,15 

Dir an: Truyn thOng, tuyên truyn, kim tra, giárn sat, dánh 
giá Chtwng trinh 2 

6 5 1 0,15 

Trang 1 / 1 
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