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NGH! QUYET 
Quy dnh t3 1 h trçr tir ngân sách iihà nu*c các cap 

cho các ni dung trong Chtwng trInh miIc  tiêu quôc gia phát triên kinh té- 
xã hi vüng dIng bào dan tc thiêu s và mien nui trên dja bàn huyn 

Bii Lc, giai doin 2021-2025 

HO! BONG NHAN DAN HUYN B4J LQC 
KHOA XI!, KY HQP TH1J' 9 

Can ci Luçt Td chz'c chInh quyn dja phu'cng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
LuçIt tha dói, bó sung m5t so diêu cüa Lut TO cht'tc C'hlnh phi và Lugt TO chi'c 
chInh quyên djaphuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019,' 

Can cz' Lu2t Ngán sách nhà nzthc ngày 25 tháiig 6 nám 2015,' 

Can cii' Luat Dcu tu cong ngày 13 tháng 6 nàm 2019, 

Can cz' Nghj djnh sO' 40/2020/ND-CF ngày 06 tháng 4 nám 2020 cza 
ChInh phi ye quy djnh chi tiêt thi hành mt5t sO diéu cia Lut Dáu tw cOng; 

Can ci Nghj quye't sO' 120/2020/QHJ4 ngày 19 tháng 6 nám 2020 cia 
QuOc hi3i ye phê duyt chi tru'o'ng ã'áu tw Chuv'ng trinh phát triên kinh tê - xd hi 
vIing dOng bào dan t5c thiêu sO và mien nu'i giai doQn 2021-2030, 

Can ct' Nghj quyê't sO' 23/2022/NQ-HDND 1igày 2 0/7/2022 cza HDND tinh 
Quáng Nam ye Quy djnh nguyen täc, tiêu chI, di'zh irn'c phán bO vOn ngán sách 
nhà nithc và tj> l vOn dOi &ng ngán sách dja phwcmg th?c hin Chito'ng trInh myc 
tiêu quOc gia phát triên kinh tê - xâ hói viing dOng bào dan tc thiêu sO và mien 
nli trên dja bàn tinh Quáng Nam giai doçin 202 1-2025; 

Can cz. Quyê't djnh sO' 2130/QD-UBND ng4v 15/8/2022 cia UBND tinh 
Quáng Nam ye vic triên khai thy'c hiçn Nghj quyêt so 23/2022/NQ-HDND ngày 
2 0/7/2022 cia HDND tinh quy djnh nguyen tác, tiéu c/il, djnh müv phân bO vO'n 
ngán sách nhà rnthc và tj l dOi i'ng cz.a ngán thch dja phitcing th,rc hin 
Chu'o'ng trInh myc tiêu quOc giaphát triën kinh tê - xâ' hç5i viing dOng bào dan tóc 
thiêu so và mien nii trên dja bàn tinh Quáng Nam giai don 2021-2025; 

Xét Ta trinh O' 23 5/TTr- UBND ngày 06 thOng 10 nám 2022 cia UBND 
huyn ye dé nghi thông qua Nghj quyét quy djnh l hO tr tit ngán sách nhà 
nu'o'c cac cap cho cac nOz dung trong Chwcing truth muc tzêu quOc gia phat trzên 
kinh té - xd ht5i viing dOng bào dan t7c thiéu sO và mien nzi trên dfa bàn huyçn 
Dai Lóc, giai dogn 2021-2025; Báo cáo thám tra ca Ban Kinh tê - Xd hói và j 
kiên tháo lu2n cia dgi biêu HDND huyn tii k) hçp. 
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QUYET NGH!: 

Diêu 1. Quy d!nh  t3' 1 h trçr tir ngân sách nhà nithc các cap cho các 
ni dung trong Chirong trInh miic tiêu quôc gia phát triên kinh tê - xã hi 
vñng dông bào dan tc thiu s và min nñi trên dja bàn huyn Diii Lc, 
giai doin 2021-2025, vói các ni dung sau: 

1. Déi üng vn du tu phát trin: 

T' 1 vn di üng thirc hin chrnng trInh trung umg quy djnh dôi vâi 
tinh Quâng Nam tôi thiêu bang 15% ngân sách trung irang và duqc xem nhu 
100% dê tInh t 1 von dôi irng cüa ngân sách tinh và ngân sách huyn, xâ. 

Trong do: 

a) Ngân sách tinh dam bâo 80%; 

b) Ngân sách huyn dam bão 20%; 

2. Di irng von s1r nghip: 

T' 1 vn d& irng th%rc hin chuang trInh trung uong quy djnh di vOi tinh 
Quâng Nam tôi thiêu bang 15% ngân sách trung u0ng và duc xem nhi.r 100% dê 
tInh t' lê von dôi 1rng cüa ngân sách tinh vâ ngân sách huyn, xã. Trong do: 

a) Ngân sách tinh dam báo 70%; 

b) Ngân sách huyn dam bão 30%; 

Diu 2. To chü'c thtyc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn t chüc trin lchai thrc hin Nghj quy& 
theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. Trong qua trInh to chirc th?c hin, nêu xét thây 
can thiêt phái diêu chinh cho phü hcip vâi tInh hInh thirc tê, Uy ban nhân dan 
huyn lam vic vri Thuông trçrc Hi dông nhân dan huyn dê tháo 1un, thông 
nhât phuang an và trInh Hi dông nhân dan huyn xem xét, quyêt djnh. 

2. Thu&ng trirc Hi dng nhân dan huyn, các Ban Hi dng nhân dan 
huyn, T di biêu Hi dông nhân dan huyn, dai  biêu Hi dông nhân dan 
huyn can eli nhim viii, quyên han  theo 1u.t djnh, don doe, kiêm tra, giám sat 
vic thrc hin Nghj quyêt nay. 

Nghj quyt nay dã dugc HDND huyn khóa XII, k' h9p thu 9 thông qua 
ngày 19 tháng 10 nàm 2022./., 

Noi nhân: 
- Thi±ng tnrc HDND tinh, UBND tinh Quang 
Nam (báo cáo); 
- Thu4ng trrc Huyn üy (báo cáo); 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cña HDND huyn; 
- Dai biêu HDND huyn; 
- Các ca quan, dan vj có lien quan; 
- TTHDND - UBND các xã, TT; Nguyen Hao 
- PCVP; 
- Liru: VT, CVHD. 
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