
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tur do - Hnh phüc 

S:  2"t6  /TTr-UBND Quáng Trj,  ngàyJ01 tJthng44nam 2022 

TO TRINH 
D nghj ban hành Nghj quyt quy djnh ni dung, mfrc h trq d khuyn khIch 

nglrôi dan tham gia hçc xóa mñ chfr trên dla  bàn tinh Quãng Trj 

Kinh gi:ri: Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj 

Th%rc hin quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut (duqc sira 
dôi, b sung näm 2020); Nghj quyt s 174/NQ-HDND ngày 19/12/2021 cüa Hi 
dông nhân dan tinh v K hoch t chirc các kS'  h9p thuông 1 Hi dng nhân dan 
tinh näm 2022, UBND tinh dã chi cto co quan chuyên mon xây drng dir thào Nghj 
quy& quy djnh ni dung, mirc h trçi d khuyn khIch ngui dan tham gia h9c xóa 
mu chü trên dja bàn tinh, UBND tinh báo cáo qua trinh xây drng dir thào van bàn 
nhu sau: 

I. SIJ' CAN THIET BAN HANH VAN BAN 

Khoán 5 Diu 20 Thông tii s 1 512022/TT-BTC ngày 04/3/2022 cüa Bi Tài 
chInh quy djnh quân 1 và sir ditng kinh phi si,r nghip thrc hin Chixang trInh mic 
tiêu qu& gia phát trin kinh t - xa hi vüng dng bào dan tc thiu sé và min nüi 
giai doan  2021-2030, giai doan  I: Tr närn 2021 dn näm 2025: "5. Chi ho trct ngu&i 
dan tham gia hQc xóa mu chib. Can ct vào tInh hInh thy'c té' tgi dja phuing và trong 
phgm vi ngán sách nhà nuàc du'cxc giao, Uy ban nhán dan các tinh, thành pM try'c 
thuc trung u'oi'zg trInh Hi dng nhân dan cing cá'p quy d/nh cy the' ni dung, mi'c 
h trQ' dé' khuyln khIch ngirài dan tham gia hQc xóa mit chü ". 

D t chi'rc thirc hin theo dung quy djnh cüa pháp lust  hin hành, dam bão 
müc chi phü hçip vOi tInh hmnh thirc th cüa dja phucing, vic d xu.t Hi dng nhân 
dan tinh ban hành Nghj quyt quy djnh ni dung, mirc h trq d khuyn khIch nguñ 
dan tham gia h9c xóa mu chü trên dja bàn tinh là cn thit và Co CO sâ pháp 1). 

II. M1JC DICH, QUAN DIEM XAY DuNG Dli' THAO NGH! QUYET 

Vic xây dmg Nghj quyt quy djnh nOi dung, imrc h trçi d khuyn khIch 
ngu1i dan tham gia h9c xóa mu chr trén dja bàn tinh nhm bào darn vic thçrc hin 
các nhim v1i chuyên môn, phü hçip vâi quy djnh cüa pháp 1ut ye ngân sách nhà 
ni.rcc và ngun ngân sách cüa da phirong. 

III. QUA TR!NH XAY DIXNG flU' THAO NGH! QUYET 
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Dr tháo dã duçic 1y kin cüa các cci quan, dan vj có lien quan và dixcic däng 
tãi trên Cong thông tin din ti:r cüa tinh d 1y kin theo quy djnh. 

Den ngày 16/11/2022, Ca quan chü trI soan thâo diA nhn duiçic 14 kin tham 
gia; Trên Cng Thông tin din ti'r tinh có 17 1uct truy cp nhung không có kin 
tharn gia. Vê ca bàn các kiên tham gia du nht trI vâi ni dung dir thâo Nghj 
quyêt. Ni dung Nghj quyêt darn bào dy dü, rô rang; kin tharn gia cüa các ca 
quan có lien quan d day dü, c11 th; ca quan chü trI so.n thão dã tng hgp, tip thu 
các kiên tham gia vào dr thão Nghj quyt theo quy djnh, không thành 1p  Hi dng 
thrn djnh vào dir thào Nghj quyt. 

IV. BO CUC VA NOI DUNG C BAN CUA DV THAO VAN BAN 

Dr thão gm có 04 Diêu, cii th nhu sau: 

Diu 1. Phtm vi diu chinh, di ttrçrng áp diing 

1. Pham vi diu chinh 

Nghj quyt nay quy djnh ni dung, mc h trçl d khuyn khich ngrn1i dan 
tham gia hçc xóa mu ch thuc Chiio'ng trInh MTQG phát trin kinh t - xã hi vüng 
dng bào dan tc thiu s và min nüi giai do?n 2021-2030, giai dotn I: Tü näm 
2021 dn näm 2025 áp ding trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

2.Dituçrngápding 

Nguôi dan vüng dng bào dan tc thiu s tham gia hQc xóa mu chtt dam bão 
phü hcip vOi quy djnh t?i  Quyt djnh s 171 9/QD-TTg ngày 14/10/2021 cüa Thu 
tithng ChInh phü. 

.A Dieu 2. NQI dung, mwc chi 

Chi h trçi d khuyn khIch ngvi dan vüng dng bào dan tc thiu s tham gia 
hQc xóa mu chü: 500.000 dng/ngi.thi/chucmg trInh h9c. 

Diêu 3. Nguin kinh phi thçrc hin 

Kinh phi Trung uung thirc hin Chuang trInh MTQG phát trin kinh t - xä hi 
vüng dng bào dan tc thiu s và min nüi giai do?n 202 1-2030, giai do?n  1: Tü 

närn 202 1-2025, vn di üng ngân sách dija phuong thirc hin Chi.rong trInh và nguôn 
vM hçp pháp khác theo quy djnh. 

Dieu 4. To chu'c tlnrc hiçn 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chirc trin khai thirc hin. 

2. Giao Thu&ng trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dng nhên dan 

tinh, các T dai  biu Hi dng nhân dan tinh và dui biu Hi dng nhân dan tinh 
giám sat vic thrc hin. 



TM. UY BAN NHAN DAN 

Vô Van Htrng 
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3. Trithng hcip các van bàn Quy phm pháp 1u.t dn chiu áp diing tai  Nghj 
quyt nay dixçc si'ra di, bè sung, thay th bii van ban mâi thI áp ding theo van bàn 
mthdó. 

Nghj quyt nay dã duçic Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj Khóa XII, KS'  hçp 
thi'r 13 thông qua ngày tháng 12 närn 2022 và Co hiu hrc tü ngày .....tháng 12 
näm 2022. 

FM sag&i kern theo. 

- Dir tháo Nghj quylt; 

- Ban tdng hçtp, giái trinh, tiêv thu j kiê'n gop )5 cia các td chtc, cá nhán; 

- Bang tdng hop tiêo thu, chinh sira và giái trinh trên ccx sà Báo cáo thdrn dfnh 
dr tháo van ban quyphgm pháp lut cia Sá Tie pháp. 

UBND tinh kinh trmnh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh./. 

Nri nI,mn: 
- Nhi.r trén; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- S& Giáo dc và Dào tao; 
- Liru: VT, KGVX

,
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