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Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

                                      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

       

Hiện nay, các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-20251 đã 

được các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định nguyên tắc tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn và mục tiêu, nhiệm vụ, phân bổ vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện trên địa bàn (tại địa bàn huyện dự 

kiến HĐND huyện thông qua các nội dung tại Kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 

2022). 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu 

được xác định tại các Chương trình mục tiêu quốc gia được cấp trên giao cho địa 

phương. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Trên cơ sở tiêu chí, định mức và nguồn vốn của các Chương trình mục 

tiêu quốc gia đã được phân bổ cho giai đoạn và hàng năm, xem xét, ưu tiên bố 

trí đầu tư, nâng cấp các dự án, công trình thiết yếu cấp bách mà cử tri kiến nghị 

nhiều lần tại địa phương; quan tâm đầu tư, thực hiện các nội dung nhằm hoàn 

thành các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra tại địa bàn các xã. 

- Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh danh mục, nội dung, quy mô 

đầu tư, ... (kể từ năm 2023) Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chủ động báo cáo Ủy 

ban nhân dân huyện (qua các đơn vị chủ trì triển khai từng Chương trình) để 

tổng hợp, tham mưu xem xét theo quy định phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương. Việc điều chỉnh, bổ sung (nếu có) cần lưu ý các nội dung sau: 

+ Danh mục dự án đầu tư nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện là danh 

mục được cấp thẩm quyền quyết định thông qua. 

+ Danh mục dự án, nội dung thực hiện đề nghị điều chỉnh phải sát với nhu 

cầu thực tế tại địa phương (hạn chế việc điều chỉnh danh mục nhiều lần) và cần 

được xem xét, ưu tiên như nội trung đã nêu phần trên. 

                                                 
1 Chương trình nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo bền vững; Chương trình phát triển kinh tế - xã 

hội vung đồng bào DTTS và miền núi. 
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+ Tổng kế hoạch vốn (vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp) sau điều 

chỉnh không được vượt so với tổng kế hoạch vốn được phân bổ cho đơn vị, địa 

phương trong năm kế hoạch và cả giai đoạn. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Lao động - TB&XH, Phòng 

Dân tộc huyện 

- Thường xuyên cập nhật các văn bản của cấp trên có liên quan, kịp thời 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện; hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của các 

Chương trình; đồng thời tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, 

kịp thời phát hiện, giải quyết hoặc tham mưu cấp thẩm quyền giải quyết các khó 

khăn, bất cập tại cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương (nếu có) kịp 

thời tổng hợp (chung trên địa bàn huyện), đề xuất giải pháp thực hiện, báo cáo 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch - Cơ quan Thường 

trực Ban Chỉ đạo các CTMTQG huyện) để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết 

định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu:VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hà Tiến 
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