
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG CHÀ 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh tăng dự toán thu bổ sung có mục tiêu  từ ngân sách trung ương cho 

ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

(đợt 1), năm 2022; Chương trình mục mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

      Kính gửi:   Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn; từ năm 2021 đến 

năm2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

-2030, giai đoạn; từ năm 2021 đến năm2025; Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 

04/3/2022 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự 

nghiệp từ nguồn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc điều chỉnh tăng dự toán thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 

cho ngân sách địa phương, đồng thời điều chỉnh tăng chi dự toán nguồn kinh phí sự 

nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia  giảm nghèo bền vững năm 2022 để phân bổ 

cho các đơn vị; Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc điều chỉnh tăng dự toán thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 

cho ngân sách địa phương, đồng thời điều chỉnh tăng chi dự toán nguồn kinh phí sự 

nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi (đợt 1), năm 2022;  

UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh tăng dự toán 

thu bổ sung có mục tiêu  từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và phân 

bổ dự toán chi nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
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kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1), năm 2022; Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, cho các cơ quan, đơn vị, các 

xã, thị trấn, với tổng số tiền: 25.603.000.000 đồng (Hai mươi năm tỷ, sáu trăm linh 

ba triệu đồng), từ các nguồn: 

- Vốn ngân sách Trung ương:          24.563.000.000 đồng 

- Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 1.040.000.000 đồng 

(Có biểu số 01 kèm theo) 

1. Phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững năm 2022 số tiền: 9.955.000.000 đồng, từ các nguồn: 

Vốn ngân sách Trung ương: 9.661.000.000 đồng, (nguồn kinh phí từ Quyết định 

số 1238/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên). 

Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 294.000.000 đồng, (nguồn kinh phí từ ngân 

sách huyện năm 2022). 

1.1. Vốn đủ điều kiện phân bổ tổng số tiền: 9.031.000.000 đồng:  

Vốn ngân sách Trung ương: 8.764.000.000 đồng 

Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 267.000.000 đồng 

Chi tiết như sau: 

-  Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện 

nghèo, số tiền: 1.984.000.000 đồng: 

+ Vốn ngân sách Trung ương:        1.926.000.000 đồng. 

+ Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 58.000.000 đồng. 

(Có biểu số 02 kèm theo). 

- Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, số tiền: 

3.176.000.000 đồng:     

+ Vốn ngân sách Trung ương:        3.083.000.000 đồng. 

+ Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 93.000.000 đồng. 

(Có biểu số 03 kèm theo). 

- Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, số tiền: 

1.346.000.000 đồng: 

+ Vốn ngân sách Trung ương:        1.307.000.000 đồng. 

+ Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 39.000.000 đồng. 

(Có biểu số 04 kèm theo) 

_ Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, số tiền: 

1.517.000.000 đồng: 

+ Vốn ngân sách Trung ương:        1.473.000.000 đồng. 
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+ Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 44.000.000 đồng. 

(Có biểu số 05 kèm theo). 

- Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, số tiền: 313.000.000 đồng: 

+ Vốn ngân sách Trung ương:           303.000.000 đồng. 

+ Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 10.000.000 đồng. 

(Có biểu số 06 kèm theo). 

-  Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình, số tiền: 

695.000.000 đồng: 

+ Vốn ngân sách Trung ương:           672.000.000 đồng. 

+ Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 23.000.000 đồng. 

(Có biểu số 07 kèm theo). 

1.2. Chưa đủ điều kiện phân bổ với tổng số tiền: 924.000.000 đồng (Dự án 

4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững - Tiểu dự án 1: Phát triển giáo 

dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (sự nghiệp giáo dục): Hỗ trợ cơ quan 

quản lý và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập). 

Vốn ngân sách Trung ương:           897.000.000 đồng. 

Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 27.000.000 đồng. 

2. Phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1), năm 2022, số 

tiền: 15.648.000.000 đồng, trong đó: 

Vốn ngân sách Trung ương: 14.902.000.000 đồng, (nguồn kinh phí từ Quyết 

định số 1239/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên). 

Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 746.000.000 đồng, (nguồn kinh phí từ ngân 

sách huyện năm 2022). 

2.1. Vốn đủ điều kiện phân bổ tổng số tiền: 10.219.000.000 đồng. 

Vốn ngân sách Trung ương: 9.732.000.000 đồng 

Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 487.000.000 đồng 

Chi tiết như sau: 

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước 

sinh hoạt, số tiền: 1.742.000.000 đồng: 

+ Vốn ngân sách Trung ương:        1.659.000.000 đồng. 

+ Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 83.000.000 đồng. 

(Có biểu số 08 kèm theo). 
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- Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, số 

tiền: 3.427.000.000 đồng: 

+ Vốn ngân sách Trung ương:          3.264.000.000 đồng. 

+ Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 163.000.000 đồng. 

(Có biểu số 09 kèm theo). 

- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công nghiệp của lĩnh vực, số 

tiền: 1.384.000.000 đồng: 

+ Vốn ngân sách Trung ương:        1.319.000.000 đồng. 

+ Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 65.000.000 đồng. 

(Có biểu số 10 kèm theo). 

- Dự án 5: Phát triển giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, số tiền: 

1.917.000.000 đồng: 

+ Vốn ngân sách Trung ương:        1.825.000.000 đồng. 

+ Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 92.000.000 đồng. 

(Có biểu số 11 kèm theo). 

- Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, số tiền: 184.000.000 đồng: 

+ Vốn ngân sách Trung ương:         175.000.000 đồng. 

+ Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 9.000.000 đồng. 

(Có biểu số 12 kèm theo). 

- Dự án 8: Thực hiện bình đẳng và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối 

với phụ nữ và trẻ em, số tiền: 860.000.000 đồng: 

+ Vốn ngân sách Trung ương:           819.000.000 đồng. 

+ Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 41.000.000 đồng. 

(Có biểu số 13 kèm theo). 

- Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm 

dân tộc còn nhiều khó khăn, số tiền: 476.000.000 đồng: 

+ Vốn ngân sách Trung ương:          453.000.000 đồng. 

+ Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 23.000.000 đồng. 

(Có biểu số 14 kèm theo). 

- Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 

DTTS&MN. kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình, số 

tiền: 229.000.000 đồng: 
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+ Vốn ngân sách Trung ương:           218.000.000 đồng. 

+ Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 11.000.000 đồng. 

(Có biểu số 15 kèm theo). 

2.2. Vốn chưa đủ điều kiện phân bổ với tổng số tiền: 5.429.000.000 đồng 

(Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn 

nhiều khó khăn - Tiểu dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền vững, phát triển kinh tế - xã hội 

nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù (Sự nghiệp kinh tế)) 

+ Vốn ngân sách Trung ương:           5.170.000.000 đồng. 

+ Vốn ngân sách địa phương đối ứng: 259.000.000 đồng. 

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc điều chỉnh tăng dự toán thu bổ sung có 

mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi 

nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1), năm 2022; Chương trình mục mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 

kính gửi Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà xem xét, quyết định thực hiện./.  

Nơi nhận:     
- Như kính gửi; 

- TT Huyện ủy (b/c);  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH.  
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