
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

 

Số: 2668 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao dự toán kinh phí thường xuyên do ngân sách Trung ương  

bổ sung có mục tiêu để địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu  

quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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 Nghị quyết số 517 N -U TV H ngày 22 tháng 5 năm 2022 của 

 y ban Thư ng v   uốc hội về vi c phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 

2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực 

hi n 03 chương trình m c tiêu quốc gia; 

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 hi n các chương trình m c tiêu 

quốc gia; 

Căn cứ  uyết định số 07 2022  Đ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ l  vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hi n 

Chương trình m c tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ  uyết định số 653  Đ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hi n 03 

Chương trình m c tiêu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 53 2022 TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của  ộ 

Tài chính quy định quản lý và sử d ng kinh phí sự nghi p từ nguồn ngân sách 

trung ương thực hi n Chương trình m c tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 05 2022 TT- NNPTNT ngày 25 tháng 7 năm 2022 

của  ộ Nông nghi p và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực 

hi n Chương trình m c tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-
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2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của  ộ Nông nghi p và Phát triển nông 

thôn; 

Căn cứ  uyết định số 1807  Đ- TC ngày 06 tháng 9 năm 2022 của  ộ 

Tài chính về vi c giao dự toán bổ sung có m c tiêu kinh phí sự nghi p từ ngân 

sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hi n Chương 

trình m c tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Kết luận số 659-KL TU ngày 07 tháng 10 năm 2022 của  an 

Thư ng v  Tỉnh ủy về vi c phân bổ nguồn kinh phí sự nghi p Chương trình m c 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Nghị quyết số 96 N -HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về vi c phân bổ nguồn kinh phí sự nghi p từ ngân sách 

Trung ương cho ngân sách địa phương thuộc Chương trình m c tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3942/STC-

 LNS ngày 03 tháng 11 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Giao dự toán kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 với tổng số tiền là 24,43 tỷ 

đồng ( ằng chữ: Hai mươi bốn tỷ bốn trăm ba mươi tri u đồng chẵn) cho các 

cơ quan, đơn vị và các địa phương theo danh mục tại Phụ lục chi tiết đính kèm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thông báo và cấp kinh phí quy định tại 

Điều 1 Quyết định này theo quy định. 

2. Căn cứ kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung là các huyện) chịu trách nhiệm phân 

bổ và giao dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Quyết định giao dự toán kinh phí sự nghiệp của các huyện gửi về Sở Tài 

chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn 

phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh 

và các cơ quan, đơn vị liên quan trước ngày 10/11/2022. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện chịu trách nhiệm: 
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- Tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp đúng mục 

đích, đạt hiệu quả và đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

- Căn cứ các quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2022 và khả năng cân đối ngân sách cấp huyện, xã 

nhằm chủ động bố trí đảm bảo tỷ lệ đối ứng ngân sách địa phương tối thiểu bằng 

1,5 lần theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện và nhu cầu kinh phí Ủy ban 

nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để xem xét, hỗ trợ. 

- Định kỳ mỗi 15 ngày (ngày 01 và 15 hàng tháng) báo cáo tình hình thực 

hiện và khả năng giải ngân nguồn vốn được bố trí nêu trên; gửi về Sở Tài chính, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, phục vụ công tác 

điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chịu trách nhiệm hướng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện của các huyện và các cơ quan, đơn vị 

liên quan; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chánh Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã 

hội, Nội vụ; Giám đốc Công an tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch 

Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Tài chính (b/c) ; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh: CT, các PCT; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, XDCB, NN, TC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương 
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