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TỜ TRÌNH  

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương  

giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn huyện Mường Chà 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà. 

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH13 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 27/20022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 17/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê  duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

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

2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết 

định 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 02/4/2022 của HĐND tỉnh 

Điện Biên ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình MTQG 

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

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 

06/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách 

địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 

của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên; Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên thông 

qua Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 

và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên ban hành quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình 

MTQG giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1240/QĐ-

UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên;   

UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua kế hoạch vốn đầu 
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tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 

3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Mường Chà, như sau: 

I. Tổng số kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương 

giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình MTQG trên địa bàn 

huyện Mường Chà được UBND tỉnh giao như sau: 

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 là 495.893 triệu 

đồng, trong đó: 

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 17.317 triệu đồng (Trong đó: 

Vốn năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 là 17.317 triệu đồng), phân bổ cho 8 

dự án khởi công mới. 

+ Sử dụng công trình: Xây mới Nhà văn hoá xã và sửa chữa Trụ sở xã Mường 

Mươn thuộc nguồn vốn Cân đối NSĐP để đối ứng thực hiện chương trình với số tiền 

5.000 triệu đồng. 

(Chi tiết như Biểu 01 kèm theo). 

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 192.263 triệu đồng, phân bổ cho 

16 dự án khởi công mới (Chi tiết như Biểu 02 kèm theo). 

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi: 286.313 triệu đồng, phân bổ cho 43 dự án (trong đó: tiếp chi 6 dự án, 

khởi công mới 37 dự án).  

+ Sử dụng công trình: Đường giao thông và mặt bằng khu hành chính mới xã 

Huổi Lèng thuộc nguồn vốn Cân đối NSĐP để đối ứng thực hiện chương trình với số 

tiền 23.000 triệu đồng. 

(Chi tiết như Biểu 03 kèm theo). 

2. Tổng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 là 173.867 triệu đồng. Trong đó:    

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 17.317 triệu đồng (trong đó: 

Vốn năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 là 17.317 triệu đồng), phân bổ cho 8 

dự án khởi công mới. 

+ Sử dụng công trình: Xây mới Nhà văn hoá xã và sửa chữa Trụ sở xã Mường 

Mươn thuộc nguồn vốn Cân đối NSĐP để đối ứng thực hiện chương trình với số tiền 

960 triệu đồng (bao gồm cả vốn năm 2021 và năm 2022). 

(Chi tiết như Biểu 04 kèm theo). 

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Dự kiến 66.133 triệu đồng, trong đó:  

+ Thực hiện phân bổ chi tiết: 53.933 triệu đồng, cho 8 dự án khởi công mới.  

+ Số vốn chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết (do các dự án chưa có quyết định 

đầu tư): 12.200 triệu đồng, dự kiến phân bổ cho 2 dự án khởi công mới.  

(Chi tiết như Biểu 05 kèm theo). 

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi: 90.417 triệu đồng, trong đó: 

+ Thực hiện phân bổ chi tiết: 30.545 triệu đồng, cho 7 dự án (trong đó: tiếp chi 

6 dự án, khởi công mới 1 dự án).  
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+ Số vốn chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết (do các dự án chưa có quyết định 

đầu tư): 59.872 triệu đồng, dự kiến phân bổ cho 7 dự án khởi công mới. 

Sử dụng công trình: Đường giao thông và mặt bằng khu hành chính mới xã Huổi 

Lèng thuộc nguồn vốn Cân đối NSĐP để đối ứng thực hiện chương trình với số tiền 

4.474 triệu đồng (bao gồm cả vốn năm 2021 và năm 2022). 

(Chi tiết như Biểu 06 kèm theo). 

II. Nguyên tắc phân bổ và lựa chọn danh mục dự án: 

II.1. Nguyên tắc chung: 

1. Danh mục dự án được phân bổ tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, 

Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 

Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh và Quyết định số 

1240/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh.  

2. Việc phân bổ vốn thực hiện theo đúng nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phát triển 

thực hiện từng Chương trình MTQG trên địa bàn được HĐND tỉnh phê duyệt. 

3. Thời gian bố trí vốn cho mỗi dự án (không kể thời gian bố trí vốn chuẩn bị 

đầu tư đối với dự án nhóm C không quá 3 năm). 

 4. Việc phân bổ cụ thể ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa 

phương: 

 - Đối với chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và chương trình MTQG 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi việc phân bổ cụ 

thể vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương phải phù hợp 

với tình hình thực tế, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước; mục tiêu, nhiệm vụ, 

dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch hằng năm và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, kết 

quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm trước. 

 - Đối với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thực hiện đối ứng bằng 

vốn đối ứng cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý.  

 5. Danh mục các dự án đối ứng sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương cấp 

huyện quản lý (đã có trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện) được 

tổng hợp bố trí đối ứng thực hiện chương trình phù hợp với mục tiêu, nội dung hỗ trợ của 

chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

và chương trình xây dựng nông thôn mới (theo hướng dẫn tại Điều 10, Nghị định 

27/2022/NĐ-CP), đảm bảo tổng vốn đối ứng đạt tỷ lệ vốn đối ứng tối thiểu (do HĐND tỉnh 

quy định) theo tổng mức vốn NSTW bố trí cho các dự án do cấp huyện quyết định đầu tư.   

  II.2. Nguyên tắc cụ thể: 

 1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 

Danh mục dự án được phân bổ vốn ngân sách trung ương là danh mục dự án đã 

được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 08/7/2022. Tổng 

kế hoạch vốn trong trung hạn bằng tổng mức vốn phân bổ cho huyện theo tiêu chí và 

định mức phân bổ đã được HĐND tỉnh phê duyệt. 

Các dự án được dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2022 là những dự án dự kiến khởi 

công mới năm 2022 đã dự kiến trong kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 của chương trình. 

Sử dụng công trình Xây mới nhà văn hóa xã và sửa chữa trụ sở xã Mường Mươn (đã 
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có trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện) để đối ứng thực hiện 

chương trình, phù hợp với mục tiêu, nội dung hỗ trợ của chương trình, đảm bảo tỷ lệ vốn 

đối ứng tối thiểu 5% trong tổng số vốn đầu tư thực hiện chương trình.  

2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:  

Danh mục dự án được phân bổ vốn ngân sách trung ương là danh mục những dự 

án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 08/7/2022, 

được xác định mức độ ưu tiên theo thứ tự danh sách từ trên xuống, ưu tiên bố trí vốn 

cho những dự án có tính chất lan tỏa, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền 

vững. Tổng kế hoạch vốn trong trung hạn bằng tổng mức vốn phân bổ cho huyện theo 

tiêu chí và định mức phân bổ đã được HĐND tỉnh phê duyệt.  

Các dự án được dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2022 là những dự án dự kiến 

khởi công mới năm 2022 đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư và hoàn thiện 

thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. 

Căn cứ theo Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Điện 

Biên, huyện không phải thực hiện đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình. 

 3. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi:  

Danh mục dự án được phân bổ vốn ngân sách trung ương là danh mục dự án 

đảm bảo phù hợp với phạm vi, đối tượng của Chương trình, trong đó ưu tiên phân bổ 

vốn cho danh mục dự án đã được dự kiến khởi công mới năm 2022, được Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 08/7/2022.  

Các dự án được dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2022 là những dự án dự kiến 

khởi công mới năm 2022 đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư và hoàn thiện 

thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. 

 Sử dụng công trình Đường giao thông và mặt bằng khu hành chính mới xã Huổi 

Lèng (đã có trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện) để đối ứng thực 

hiện chương trình, phù hợp với mục tiêu, nội dung hỗ trợ của chương trình, đảm bảo tỷ lệ 

vốn đối ứng tối thiểu 5% trong tổng số vốn đầu tư thực hiện chương trình và đảm bảo tỷ lệ 

vốn đối ứng hàng năm theo số vốn ngân sách trung ương giao để thực hiện chương trình.  

 Trên đây là Tờ trình thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách 

trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình MTQG trên địa bàn 

huyện Mường Chà, UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết nghị./.  
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT Huyện ủy (b/c);  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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