
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH  QUANG  Tifi Bc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S&  AO  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày.?2 tháng näm 2022 
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Be ngh HQ1 dong nhan dan tinh ban hanh Ngh quyet quy dnh 
co ch lông ghép ngu1n vn gifra các churng trInh mic tiêu quc gia, 

gifra các chtrong trInh mlic tiêu quC gia vó'i các chirorng trInh, 
dir an khác trên dja bàn tinh Quãng Trj giai doin 202 1-2025 

KInh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh 
Khoá VIII, Kr  hçp thu 9 

Can cur Lut T churc chinh quyn da phuang ngày 19/6/2015; Lut sura 
dôi,bô sung mt so diêu cüa Lut To churc ChInh phü và Lut To chure chInh 
quyên dja phirng ngày 22/11/20 19; Can cur Ké hoach so 140/KH-HDND ngày 
14/6/2022 cüa I-]IDND tinh ye vic to churc kS'  hQp thur 9 (kS' h9p bat thithng) 
HDND tinh khóa VIII, nhim k' 2021-2026; Uy ban nhân dan tinh kmnh trInh 
Hi dông nhân dan tinh khoá VIII, kS'  h9p thur 9 thông qua Nghj quyêt quy djnh 
cci chê lông ghép nguOn von gicta các chucing trInh miic tiêu quOc gia, giia các 
chucing trinh miic tiêu quOc gia vuri các chiicing trInh, dir an khác trên dja bàn 
tinh Quãng Trj giai doan  202 1-2025, c11 the nhu sau: 

I. SI CAN THIET BAN HANH NGH! QUYET 
Cäncü Nghj djnh sé 27/2022/ND-CP ngày 19/4/2022 cüa ChInh phü quy 

djnh co ché quàn 1, to churc thirc hin các cht.rong trInh miic tiêu quOc gia; 

Cn cur các Quyt djnh cüa Thu tLrurng ChInh phü: s 1719/QD-11Tg ngày 
14/10/ 2021 phê duyt Chuo'ng trInh m11c tiêu quôc gia phát triên kinh tê - xà hi ving 
dông bào dan tc thieu so và mien nuii giai don 2021 - 2030, giai don I: tr näm 2021 
den näm 2025; so 90/QD-TTg ngày 18/01/2022 phê duyt hucing trInh mic tiêu 
quOc gia giãm nghèo ben virng giai don 2021 - 2025; so 263/QD-TTg ngày 
22/02/2022 phê duyt Chrnmg trInh m1ic tiêu quôc gia Xây dirng nông thôn mum giai 
doan 2021 -2025; 

Ti dim b và dim c, khoan 1, Diu 40 Nghj djnh s 27/2022/ND-CP quy 
djnh: "Uy ban nhân dan cap tinh xây drng, trInh Hi dông nhân dan cap tinh 
quyêt djnh: (i) Co chê lông ghép nguôn vOn gifta các chucmg trInh miic tiêu 
quôc gia, giIta các chtrcing trInh m1ic tiêu quôc gia và các chiicing trInh, dir an 
khác trén da bàn theo quy djnh ti Diêu 10 Ngh djnh nay; (ii) CO ché huy dng 
các nguOn 1irc khác quy dnh tui Diêu 11, Diêu 12 Nghj djnh nay". 

D có Co su t chüc trin khai 1ng ghép ngun vn thirc hin hiu qua các 
chucing trInh m1ic tieu quôc gia, viec Ht5i dOng nhân dan tinh ban hành Nghj quyêt 
quy djnh Co chê lông ghép nguôn von gifta các chuong trInh miic tiêu quOc gia, 
giita các chirnng trInh miic tiêu quOc gia vâi các chi.rong trmnh, dir an khác trên dja 
bàn tinh Quàng Tn giai do?n  2021-2025 là can thiêt và dung quy djnh cüa pháp 
lut. 
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II. MUC filCH, QUAN DIEM xA DUNG NGH! QUYET 
1. Miic dIch: 
Nghj quy& quy djnh co ch 1ng ghép ngun vn giüa các chucing trInh 

mvc tiêu quôc gia, giuia các chuong trmnh miic tiéu quôc gia vói các chucrng trInh, 
dr an khác trên dja bàn tinh Quáng Trj giai do?n  2021-2025 là can cü pháp l dê 
1p kê hoach, lông ghep nguôn von giia các chung trinh mvc  tiêu quôc gia và 
lông ghép nguôn von giüa các chung trInh mi1c tiêu quôc gia và các chung 
trInh, dir an khác; dam báo thirc hin hiu qua m11c tiêu/kêt qua các chrnmg trInh 
miic tiêu quôc gia trén dja bàn tinh. 

A 2. Quan diem xay dtrng Ngh quyet: 
Dam bão yêu cu v tInh hcp hin, hçip pháp, tuân thu dung thm quyn, 

hInh thi'rc, trinh tir thU tçic xay drng, ban hành van bàn quy phim pháp 1ut. 
C%i th boa quy djnh cUa trung i.rng d phU hçip vOi d.c dirn tInh hInh 

cUa tinh và khâ näng can dôi, bô trI nguôn lijc cUa tinh gAn vâi nguôn hjc cUa 
trung uong nhäm thrc hin các Chrn:ing trInh dat  kêt qua cao. 

Thrc hin dUng trách nhim cUa co quan quàn l nhà nuc & dja phrnmg 
trong vic cti the hóa quy djnh cUa trung uang; dam bào cong khai, dan chU 
trong vic tiêp than,  phãn hôi kiên, kiên nghj cUa các to chute, cá nhân trong 
qua trInh xây dtrng và ban hành Nghj quyêt. 

III. QUA TRINH XAY DIING D THAO NGH! QUYET 
1. UBND tinh dã có Quyt djnh s 960/QD-UBND ngày 05/4/2022 thành 

1p Ban Chi dao  các Chucing trInh m1ic tiêu quOc gia tinh Quãng Trj giai don 
2021-2025 và Truâng ban Chi dao  các Chuang trInh MTQG dã ban hành Quyêt 
ctjnh so 1499/QD-UBND ngày 06/6/2022 ban hành quy chê boat dng cUa Ban 
Chi dao  cac Chuong trInh MTQG tinh Quãng Trj, giai doan 2021-2025; trong 
do, S& Kê hoach và Dâu tu là ca quan thithng trirc cUa Ban Chi dao  và duçic 
giao nhim vi,i chU trI tham muu xây dimg Quy djnh ca chê lông ghép nguôn von 
giüa các chi.nmg trIrih m11c tiêu quôc gia, giüa các chrnmg trInh mic tiêu quôc gia 
v&i các chuang trInh, dir an khác tren dja bàn tinh Quãng Trj giai dotn 2021-2025; 
cc chê huy dng nguOn lçrc khác. 

2. S& K hoach và D.0 tu tin hành xây dirng và to chute 1y 5r kiên gop 
tham gia cUa Ur ban Mt tr.n To quôc Vit Nam tinh, các co quan chuyên mon 
thuc UBND tinh, UBND các huyn, thj xã, thành phO và các dan vj lien quan; 
däng tãi toàn van Dir thão trén COng thông tin din tut cUa tinh theo dUng quy 
djnh cUa pháp lut ye vic ban hành van ban quy phm pháp lut. 

3. Trén ca s& kin tham gia, S& K hoach và Du tu dã chinh suta và 
trInh S& Tu pháp thâm djnh tai  van bàn so 1 165/SK}I-KGVX ngày 13/6/2022. 

4. S& K hoach và Du tu dà tip thu, giãi trInh các kin thAm djnh cUa 
S& Tu pháp tai van bàn so 1228!BC-STP ngày 20/6/2022 và hoàn chinh dir thão 
Nghj quyêt trInh UBND tinh tai  T& trInh so 57/TTr-SKH-KGVX ngày 
21/6/2022. 

IV. BO CVC  VA NQI DUNG C€Y BAN CUA DII THAO NGH! QUYET 
1.Bci.c 
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Dr thao Nghj quyt cüa Hi dng nhãn dan tinh có 02 Diu; kern theo Quy 
djnh ca chê lông ghép nguôn von giüa các chuang trInh miic tiêu quôc gia, gita các 
chtrcing trinh m1ic tiêu quôc gia vói các chlx(mg trInh, di,r an khác trên dja bàn tinh 
Quãng Tn giai do?n 2021-2025 (g9i tat là Quy djnh) gôm có 05 Diêu. 

2. Ni dung co' ban cüa Quy djnh 
Diu 1. Phm vi, dôi tuqng áp diing 

Diu 2. Nguyen tác lông ghép von 

Diu 3. Các ngun vn thrc hin lng ghép và c ch huy dng các 
nguôn hrc khác 

Diêu 4. Ni dung lng ghép các ngun vn 

Diu 5. Cách thüc và quy trInh thirc hin 1ng ghép 
Uy ban nhân dan tinh kInh d nghj Hi dng nhân dan tinh khoá VIII, k' 

h9p thir 9 xem xét, thông qua Nghj quyêt ban hành CG chê lông ghép nguôn von 
giia các chuong trInh mic tiêu quOc gia, giCa các chuong trInh miic tiêu quôc 
gia vói cac chiwng trInh, dir an khác trên dja bàn tinh Quâng Trj giai doan 202 1-
2025 dê lam co s cho các don vj, dja phisang triên khai thiic 

Noi nhân: TM.UY BAN NHAN DAN 
- Nhu trén; CHU TICH 
- Thuing tnrc HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KT-NS, Ban Dan tc, 

Ban VH-XH HDND tinh; 
- Các S&, ban, nganh cAp tinh; 
- UBND các huyn, thj xã; 
- Ltiu: VT, THK. 

ô Van Hirng 
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