
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI cirU NGHIA VIT NAM 
TiM!  HA GIANG Dc Ip - Tir do - Hanh phIic 

S6:  02  /2022/NQ-HDND Ha Giang, ngày 15 tháng 7 nám 2022 

NGH QUYET 
Quy djnh co ch 1ng ghép nguin vn giika các chiro'ng trInh mi1c tiêu 

quc gia, gifi'a các chtrong trInh miic tiêu quc gia và các chtro'ng trInh, 
dir an khác trên dja bàn tinh Ha Giang dn nám 2025 

HQI BONG NHAN DAN TINH HA GIANG 
iuioA XVIII- K( HQP THI5 BAY 

Can thLuIt Td chik chInh quyn djaphtrcrng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Can cz Luçt tha ddi, bá sung mç5t Sc4 diu cüa Luát Td ch&c ChInh phz và 

Lut To ch&c chInh quyên djaphwo'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 
Can th Luçt Ngán sách nhà nzthc ngày 25 tháng 6 nám 2015, 
Can cz Lu2t Du tu- cong ngày 13 tháng 6 nám 2019; 
Gán cz Nghj djnh sd 163/2016/ND-CF ngày 21 tháng 12 nám 2016 cüa 

ChInh pith quy djnh chi tiêt mç3t sO diêu cza Lut Ngdn sách Nhà nwàc, 
Cán thNghj djnh sd 40/2020/ND-CF ngày 06 thth-zg 4 nám 2020 cüa ChInh 

pith hwóng dan thi hành Lut Dâu tic cOng, 
Can czNghj djnh sd 27/2022/ND-C'P ngày 19 tháng 4 nám 2022 cia ChInh pith 

quy c?jnh cc' chê quán l tO chic thyc hiçn các clurong trInh myc tiêu quOc gia, 
Can th Thông tic sd 15/2022/TT-BTC ngày ngày 04 tháng 3 nám 2022 cza 

B3 tài chInh Quy djnh quán lj và th dyng kinh phi sr nghip C!huo.ng  trInh muc 
tiêu quôc giaphát triên kinh té - xâ hi vIng dOng bào dan tç3c thiêu so và mien nái 
giai dogn 2021 - 2025, 

Xét Ta trinh sd 54/TTr-UBND ngày 29 thán 6 nám 2022 cña Uy ban nhán 
dan tinh ye vic ban hành Nghj quyêt cia Hi dOng nhân tinh Quy djnh co chê 
ldng ghép nguOn von giIa các chwcng trInh myc tiêu quOc gia, giüa các chi4rong 
trInh myc tiêu quOc gia và các chuvng trInh, dr an khác trén dia bàn tinh Ha 
Giang den nám 2025; Báo cáo thdm tra sO 19/Bc-KTNS ngày 12 tháng 7 nám 
2022 cza Ban Kinh tê - Ngân sách, H3i dOng nhán dan tinh; Ykiên tháo lun cüa 
dqi biêu Hç3i dOng nhán dan tinh tgi 19) hQp. 

QUYET NGH: 

Diu 1. Phim vi diu chinh và di ttrçrng áp diing 
1. Phim vi diu chinh 
a) Nghj quyt nay quy djnh cci ch 1ng ghép ngun vn gifia các chuang 

trInh mile tiêu quc gia, gita các chucmg trInh m11c tiêu quôc gia và các chiwng 
trInh, dir an khác trên dja bàn tinh Ha Giang den nàm 2025. 
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b) Trueing hqp các b, ban, ngành Trung i.rong Co huâng dn v ca ch 1ng 
ghép nguôn von thc hin chtnmg trmnh miic tiêu quc gia thI thirc hin theo huóng 
dan cUa ca quan Trung ming. 

2. Di tirçrng áp ding 

Nghj quyt nay áp diing di vâi các huyn, thành ph và các Ca quan, t 
chüc, cá nhân tham gia hoc có lien quan trong quail i, sü ding ngun von ngãn 
sách nhà nithc th%rc hin chuong trinh miic tiêu quôc gia và các chuang trInh, d 
an khác trên dja bàn tinh Ha Giang. 

Diu 2. Nguyen tc, myc tiêu Ing ghép ngun vn 
1. Nguyen täc 
a) Tuãn thu theo Lut Ngân sách nhà nuóc, Lut Du ttr cong và các vn bàn 

lien quan cüa các b, ngành trung uang; lng ghép nguin vn các chuang trInh 
miic tiêu quôc gia vâi các ngun vn có lien quan d d&u tu thrc hin mt hay 
nhiêu dir an, hoat  dng, ni dung có cüng mlic tiêu, quy mô, phm vi, d& tuqng và 
trên cüng mt dja bàn cap thôn, cap xã, cap huyn. 

b) Qua trInh 1ng ghép phâi duçc thirc hin dng b tir khau xây d%rng ká 
hoach, phàn bô, giao dir toán ngân sách và si'r diing, thanh toán, quyt toán ngun 
von dam bão không lam thay dôi các miic tiéu, nhim vi cüa tirng chuang trInh, dir 
an; không chông chéo, trUng lap; tránh dan trâi, lang phi trong s1r diing vn a 
không lam thay dôi tong müc von dâu tu duçrc giao. 

c) Các dan vj ducic giao quãn l, sir ding ngun vn các chtrang trInh miic 
tiêu quôc gia có trách nhim xác djnh rô t l huy dng, dóng gOp von trng chucing 
trInh, dr an trInh Hi dông nhãn dan cüng cap phê duyt, trong do phái dam báo 
thông nhât t3 1 lông ghép, müc chi theo tün ni dung, hott dng duqc lông ghép; 
quy trInh, thu tiic thanh toán, quyêt toán von lông ghép phü hqp vài diêu kiin  thrc t 
tai dja bàn dugc lông ghép; dông thyi phân công, phãn cap rô trách nhim cüa các 
ca quan, dan vj chü trI, phôi hçrp trong thirc hin hoat  dng lông ghép. 

2. Miic tiêu 
Tp trung lng ghép các ngun vn d th1rc hin hoàn thành các miic tiêu và 

A F 7 A P A nhiçm vii ducic Thu tuang Chmh phu giao thrc hiçn cac chixcing trmh m1c tieu quoc 
gia, giai doin 202 1-2025 trên dja bàn tinh. Trong do lay rnic tiêu chi.rang trInh xay 
dirng nông thôn m&i lam trung tam, dê tp trung uu tiên lông ghép các nguôn von, 
ph.n Mu hoàn thành các chi tiêu trong kê hoach  thirc hin Chuang trInh xây dirng 
nông thôn mói tren dja bàn tinh Ha Giang giai don 2021-2025 có cing phm vi, dôi 
tuqng, mic tiêu, nhim vi các Chuang trInh mic tiêu quOc gia khác, cii the: 

a) Cp huyn: Phn dâu den nàm 2025 Co 02 huyn Bäc Quang và Quang 
Binh dat chuân nông thôn mói; nâng tong so dan vj cap huyn, thành phô dat 
chu.n, hoàn thành nhim v11 xây drng nOng thôn mri là 03 dan vj. 

b) Cap xA: Phn dâu trong giai doan 2021-202.5, Co them 35 xa duqc cong 
nhn dat  chun nông thôn mi, nâng tong so xâ dat  chuan nông thôn mâi trong 
toàn tinh len 82 xa. Tip tic duy trI và nâng cao chat krqng cüa các xa da dtrc 
cong nhn dat  chun nông thôn mdi; trong dO, phân dâu thc hin so xà dat  chuãn 
nông thôn mâi nâng cao là 06 xà, nâng tong so xâ dt chuân nOng thôn m&i nãng 
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cao là 07 xà; thirc hin s x d.t chu.n nông thôn mói kiu mu là 02 xä. Không 
con xà dt dual 13 tiêu chI. 

c) Thôn bàn: Phn du dn 11am 2025 có tü 60% s thôn thuc các xã dc 
bit khó khn khu vic biên giâi, vüng nái duçic cong nhn dt chuãn nông thôn 
mâi(twcng du'ong 800 thôn), 100% thôn biên giâi có din và duing giao thông dt 
chuãn nông thôn mâi. 

Diu 3. Các ngun vn thi1c hin 1ng ghép 
1. Ngun vn ngàn sách Trung uong: 
a) Ngun vn Trung uong h trçi trirc tip cho các chuang trmnh migic tiêu 

quOc gia hang nàm và Ca giai don. 
b) Ngun vn Trung uong h trç có miic tiéu d phát trin kinh t - xA hi 

trên dja bàn tinh. 
c) Các ngun vn khác do trung uo'ng h trçl (nu co). 
2. Ngun vn ngân sach dja phumg, bao gm: Ngân sách cp tinh, ngân 

sách cap huyn và ngãn sách cap xâ. 
Diu 4. Ni dung Ing ghép ng111n vn gifra các chtro'ng trInh mile tiêu quc 

gia và tir các chirong trInh, thr an khác 
1. Lng ghép ngun vn thrc hin các dir an du tu: 
a) Các dr an du tu xây dirng da irng dü các diu kin v& mic tiêu, quy mô, 

dôi tixç1n, dja bàn dâu tu cüa 02 nguôn von trâ len thl thrc hin lông ghép các 
nuôn von dé dâu tu. Trong do, vic lông ghép nguôn von dê dâu fix các loai dir an 
dâu fir phát triên ha tang kinhtê - x hi (gôm: cOng trmnh giao thong, câu, ha tng 
din phiic vi dan sinh, san xuât; cOng trInh giáo dçic dat  chuân quôc gia; cong trInh 
y t dtt chuãn quôc gia; cong trinh phc vii nuóc sinh hoat cho nguii dan; cong 
trInh thüy lçii phic vi san xuât; cong trInh phiic vi thu câu ye hoat dng van hóa 
th thao; các cong trInh khac) duçic thrc hin theo thi'r tr uu tiên nhu sau: 

- Dir an du ttr phát trin ha tng kinh t - xà hi trong phm vi huyn. 
- Dir an du fix phát trin ha tng kinh t - xà hi lien xâ. 
- Dir an du tu phát trin ha tang kinh t - xã hi trong phm vi xâ, thôn. 
b) TSr l dóng gOp vn tirng chucing trinh, dij an dtrçic 1ng ghép 
Khi 1p  danh miic và phê duyt du fix các dir an thirc hin long ghép các 

ngun vn theo quy djnh tai  dim a khoãn nà,y; Uy ban nhân dan cap huyn, cap xâ 
xác ctjnh rô t5 l dón gop cüa tüng nguOn vOn vào dr tn, can cir vào khà nang can 
di cüa các ngun von tham gia long ghép theo dung ni dung, phni vi, mic tiêu 
cüa trng chucing trinh, bâo dam phü hçrp vói diêu kin thrc tiên tai  dja phumg. 

2. Lng ghép ngun vn thirc hin các ni dung, hoat dng: 
a) Lng ghép ngun vn thrc hin h trq phát trin san xut thuc các chu(Yng 

trInh miic tiêu 9uc gia: Tp trung uu tiên lông ghép các nguôn von hO trçi phát trien 
san xut lien kêt theo chui giá trj; H trci phát triên san xuât cn dông; Ho trçi phát 
trin san phm OCOP; H trçY phát trin san xuât theo nhim vi1 gàn vol 1ira chçn don 
vj dt hang trong thrc hin các hoat dng h trq phát triên san xuât theo quy djnh tai 
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Diu 21, Diu 22, Diu 23 cüa Ngh djnh s 27/20221ND-CP ngày 19 tháng 4 nni 
2022 cüa ChIrih phü và theo các Ngh quy& cüa Hi dng nhãn dan tinh. 

b) Long ghép ngun vn thirc hin hoat  dng dào tao  nãng cao k nàng ngh 
nghip, dào t?o  nghê; Tphuân nâng cao nng 1irc quãn 1, t chüc thirc hin các 
chi.wng trInh mic tiêu quôc gia các cap; Thông tin, tuyên truyn v các chumg 
trInh miic tiêu quôc gia. 

c) Lông ghép ngun vn thrc hin hoat  dng kim tra, dánh giá, hi nghj 
triên khai thirc hin các chuong trInh mic tiêu quc gia các cap 

d) Djnh müc chi cho các ni dung, hoat dng ducic quy djnh tai  dim a, dim 
b, diem c khoân nay thrc hintheo các quy djnh pháp lut hin hành di vsi tüng 
ni dung, hoat  dng ci the. Dông th?i, các ni dung, hoat  dng thuc các chucing 
trInh miic tiéu quôc gia Co cüng mi1c tiêu và duqc thc hin trên ci)ng mt dja bàn, 
cho cüng mt dôi tucing thI phãi thrc hin dông bO ye mt thii gian, dja dim. 

Diu 5. Lp k hoch 1ng ghép và phân bi, giao chi tit các ngun vn 
1. Cn ctr s k hoach vn trung h?n  và h.ng nm duqc giao, Uy ban nhân 

dan cap tinh chi dao  U ban nhân dan cap huyn và các don vj chuyên mon xây 
drng ice hoach lông ghép phân bô, giao chi tiêt các nguôn von dê thirc hin CC dirt 
an dâu tix, các ni dung, hoat dng thuc các chucing trinh m11c tiêu quôc gia dam 
bão tp trung, không dan trâi, có hiu qua và diing dôi tuçYng, miic tiêu, dja bàn theo 
quy djnh cüa các chuong trInh. 

2. Vic 1p k hoach thrc hin chuong trInh mic tiêu quc gia hang nàm cUa 
các cap thirc hin cüng thyi diem 1p kê hoch phát triên kinh tê - xã hi, kê hoach 
dâu tix cong và dr toán ngân sách nhà nuic hang nám. 

3. TrInh tir xây dirng k hoach long ghép và phân b các ngun v,n th%rc 
hin dam bào theo quy djnh cUa Lutt Dâu tu công, Lut Ngãn sách nhà nuãc và 
Nghj djnh sê, 2712022/ND-CP ngày 19 tháng 4 näm 2022 cüa Chinh phü quy djnh 
cc ché quãn 1, to chüc thc hin các chucing trInh m11c tiêu quôc gia. 

Diu 6. Phê duyt Va thanh toán, quyt toán ngun vn 1ng ghép 
1. Phê duyt các dir an, ni dung, hoat  dng lng ghép: 

a) D,i v&i các dir an dAu tu: Thirc hin theo quy djnh cüa Lut Du tu cong và 
các quy djnh hin hành, trong do quy djnh rô 1 dóng gop cüa &ng nguôn von. 

b) Di vol các ni dung, hoat dng: 
- Các hoat dng h trçl phát trin san xdtt: Thirc hin theo quy djnh tai  Nghj 

djnh so 27/2022/ND-CP ngày 19 tháng 4 11am 2022 cüa ChInh phü quy djnh ca chê 
quãn 1, t chüc thirc hin các chuong trInh mic tieu quôc gia; Thông ttr huOng 
dn cüa các Bt, ngành trung rnmg ye ni dung lien quan den phê duyt dir an ho 
trq phát trin san xuât, mô hInh giâm nghèo. 

- Các boat dng, ni dung cOn lai: 

+ Uy ban nhân dan tinh phê duyt ciith các ni dung, hoat  dng long ghép, 
dja bàn trin khai, dôi tuqng tham gia; nguôn vOn lông ghép khi giao nhim vii và 
dr toán kinh phi cho các Sâ, ngành. 
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± Uy ban nhn dan các huyn, thanh ph phê duyt cii th các ni dung, hot 
dng lông ghép; dja bàn triên khai, dôi tuçmg tham gia; nguôn von lông ghép khi 
giao nhim vi, d toán kinh phi cho các Co quan chuyên mon và cap xà. 

2. Quãn l, thanh toán, quyt toán vn lng ghép: 
a) D& v&i các dir an du tu: Thc hin theo quy djnh hin hành cüa Lut 

Ngân sách nhà nuóc, Lut Dâu tu công, van bàn hu&ng dan cüa Trung uong ye 
thanh toán, quyêt toán nguOn von dau tu tr ngân sách nhà nuóc thirc hin các 
Chuong trinh miic tiêu quôc gia, tü nguôn ngân sách nha nuóc và nguôn hcip pháp 
khác (nêu co). 

b) Dé,i von các ni dung, hot dng: Thrc hin theo quy djnh hin hành cüa 
Lust Ngãn sách nhà n'txrc, vn bàn hu&ng dan cüa trung ucmg ye quàn l, sir diing 
kinh phi thirc hin các ni dung, hoat dng thuc các Chucing trinh miic tiêu quôc 
gia, tr nguôn ngân sách nhà nuâc va các nguôn khác (neu co). 

r Iheu 7. To chirc thirc hiçn 
1. Giao cho Uy ban nhãn dan tinh hu&ng dn và t chirc trik khai thirc hin 

Nghj quyét. 
2. GiaoThu?mg tr1rc Hi dng nhân dan, cac Ban cüa Hi dng nhân dan, 

các To dai  biêu Hi dông nhân dan và các dai  biêu Hi dông nhân dan giám sat 
vic thc hin Nghj quyêt nay. 

Nghj quyt nay dã ducic Hi dng nhân dan tinh Ha Giang Khóa XVIII, Kr 

hQp thu Bay thông qua thông qua ngày 15 tháng 7 11am 2022 và Co hiu lirc tü ngày 
25 tháng 7 nãm 2022.!. 

N9i nit un: 
- U' ban Thun viii Que hOi; 
- VAn phông Quoc hi, VAn phông ChInh phü; 
- BO Tài chInh; 
- BO K hoach  và Du tu; 
- B Nong nghip và PTNT; 
- B Lao dng TB&XH; 
- Uy ban Dan tc; 
- Ciic kim tra vAn ban QPPL-B Tir pháp; 
-1 Tinh uS', HDND, UBND tinh; 
- Doàn DBQH khoá XV tinh Ha Giang; 
- Dai biu HDND tinh khoá XVIII; 
- Các S, ban, ngành, t6 chc CT-XH cp tinh; 
- TTr. HDND, UBND các huyn, thành ph6; 
- VP: Tinh uS', Doàn DBQH-HDND tinh, UBND tinh; 
- Báo Ha Giang; Dài PTTH tinh 
- Cng TTDT tlnh; TT Cong báo - Tin h9c tinh; 
-Liru: VT.g 
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