
1101 BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc Ip - Tur do - Hanh phüc 

So: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng 3 nám 2023 

NGH! QUYET 
V vic cho kin v bi sung k hoich vn du tir phát trin ngân sách 

trung .ro'ng giai doin 2021-2025 thirc hin Chu'o'ng trInh MTQG 
phát trin kinh t-xã hi vüng ding bào dan tc thiu S6 và min nái 

HOI BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VIII, KY HQP TH 16 

Can c& Lut T chic chInh quyn dia  phuvng ngày 19/6/2O15;Lut s&a 
dôi, bô sung mç5t 56 diêu cüa Luat To chzèc CiiInh phz và Lut TO chzc chInh 
quyên dja phucmg ngày 22/11/2019; 

Can c&LuatDáu  tu-cOngngày 13/6/2019; 

Can c& Nghj quyt s 659/NQ-UBTVQHJ5 ngày 14/12/2022 cza ()y ban 
thzt&ng vy QuOc hç51 ye vic bO sung Ice hogch dáu hr cOng trung hgn giai d04rn 
2021-2025 nguOn vOn nithc ngoài cho Cvhlrong  trInh myc tiêu quOc gia xáy dmg 
nOng thOn mâi, phán bó ké hogch dáu tw cong nguOn ngán sách trung wang giai 
don 202 1-2025 cia 03 chu-cing trinh myc tiêu quOc gia cho các b5, cc quan 
trung u'o'ng và dja phzrcing, 

Can c& Nghj djnh s 2 7/2022/ND-CT ngày 19/4/2022 cia Ghinh phü quy 
djnh cci ché quán l•  tO ch&c thyc hin các Chu-ong trInh myc tiêu quOc gia, 

Gàn ci Quyé't djnh sá 147/QD-TT?  ngày 23/02/2023 cia Thu twang 
ChIn/i phü ye vic giao bó sung kê hogch vOn dáu twphát triên nguOn ngán sac/i 
trung wang giai dogn 202 1-2025 thrc hin 3 chtrcrng trinh myc tiêu quOc gia và 
diêu chjnh mç5t sO c/i tiêu nhim vy cza 3 chuv'ng trInh tgi Quyêt djnh sO 
652/QD-TTg ngày 28/05/2022 cza Thu tiráng Chjnh p/u; 

C'àn cz- Nghj quyé't so 22/2022/NQ-HDND ngày 31/5/2022 cza HDND 
tinh ban han/i nguyen tàc, tiêu chi,  djnh mü'c p/ian bO vOn ngân sac/i nhà niróv 
trung hgn và hang nàm thrc hin Chu-ang trInh myc tiêu quOc gia p/at trién KT-
XII vIjn dOng bào DTTS và mien nzi giai doin 2021-2030, giai dogn J. tIe näm 
2021 den nám 2025 trên dja bàn tinh Quáng Trj, 

Xét T& trinh sO /TTr- UBND ngày /3/2023 cza UBND tin/i v vic 
cho j kiên ye bO sung Ice hogch vOn dâu tie p/at trién giai dogn 2021-2025 thrc 
hin C/nrcing trinh myc tiêu quOc gia phOt trién kin/i tê - xã h(5i vüng dOng bào 
dan t3c thiêu sO và mien nüi; báo cáo thám tra cüa Ban Kin/i té - Ngãn sách Hói 
dOng n/an dan tinh, kién tháo lu2n cüa dgi biêu H5i dóng nhán dan tgi Ic3) 
hQp. 
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QUYET NGH!: 

Diu 1. Cho kin v vic b sung k hoch vn du tu phát trin giai 
doan 2021-2025 thirc hin Chuong trInh mic tiêu quôc gia phát triên kinh tê - xã 
hi vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi, ci the nhu sau: 

* B sung 4.296 triu d1ng vén du tu phát triên giai doan 2021-2025 
nguôn von ngân sách trung i.rong dê thc hin Dir an 10 Chixcmg trInh miic tiêu 
quôc gia phát triên kinh tê - xã hi vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi 
(Chi tiêt có biêu kern theo) 

Diu 2. To chirc thuc hién 

1. Giao TIJy ban nhân dan tinh th chirc thc hin Nghj quy&. 

2. Thuing true Hôi ding nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dOng nhân dan, 
các To di biêu Hi dông nhân dan và dai  biêu Hi dong nhân dan tinh phôi hqp 
vói Ban Thurng trirc Uy ban M.t trn To quôc Vit Nam tinh giám sat thirc hin 
Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay ducc Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj, khóa VIII, k' 
hop thu 16 thông qua ngày tháng 3 nàm 2023 và có hiu 1%rc kê tü ngày thông 
qua.!. 

No'i nhân: 
- UBTVQH, ChInh phü; 
- Các B: KHDT, Tài chInh; 
- Kiêm toán NN khu vrc II; 
- TTTU, IT HDND, UBND, 
UBMUQVN tinh; 

- Doàn DBQH tinh; 
- Di biêu HDND tinh; 
- VP Doàn DBQH&HDND tinh, 
- Van phông UBND tinh; 
- Các sâ, ban ngành cap tinh; 
- Kho bc Nhà nuàc tinh; 
- U HDND, UBND các huyn, TP, TX; 
- Liu VT, KTNS. 

CHU TICH 

Nguyen Bang Quang 
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BO SUNG KE HOACH VON BTPT NGAN SACH TRUNG 1fONG 
GIAI BON 202 1-2025 THVC HIN CHUNG TRINH MTQG PHAT TRIEN 

KT-XH VUNG BONG BAO DAN TOC THIEU sO VA MIEN NUI 
(Kern theo Nghf quyet s. /NQ-HDND ngày /3/2023 cza HDND tinh) 

DVT: triêu don 

STT Danh muc DA/TDA 

K hoach vn 
2021-2025dãgiao 
tti Nghj quyêt s 
30/NQ-HDND 
ngày 29/6/2022 
cüa HDND tinh 

Bsungk 
hoach 2021- 

2025 
(+) 

Kê hoach 
2021-2025 
sau b sung 

Ghi chü 

Di.r an 10: Truyn 
thông, tuyên 
truyén, vn dng 

-A trong vung uong 
bào dan tc thiêu 
so và mien nüi. 
Kiêm tra, giám sat 
dánh giá vic t 
chfrc thtrc hiên 
Chirong trInh 

13.152 +4.296 17.448 

Tiu dir an 2: TiJ'ng 
diing cong ngh 
thông tin h tr? phát 
trin kinh t-xä hôi 
và dam bâo an ninh 
trt tr yang dng 
bào dan tc thiu so 
Va mien nüi 

13.152 +4.296 17.448 

Ban Dan tôc 9.206 +3.000 12.206 
HuycnHithngHóa 1.916 +629 2.545 
Huycn Dakróng 1.519 +499 2.018 
HuyçnGioLinh 128 +42 170 
HuyçnVTnhLinh 383 +126 509 
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