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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo 

các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đăk Hà giai đoạn 2021-2025 
 

 

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH 

MỤC TIÊU QUỐC GIA HUYỆN ĐĂK HÀ GIAI ĐOẠN 2021-2025 
 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban 

Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 

về ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các Chương 

trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia huyện Đăk Hà giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Ban 

Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đăk Hà giai đoạn 2021-

2025 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục 

tiêu quốc gia huyện Đăk Hà giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà tại Báo cáo 

số 170/BC-TCKH ngày 30/8/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2022 

của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đăk Hà giai đoạn 

2021-2025.   

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

huyện Đăk Hà giai đoạn 2021-2025; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (t/h);  

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TRƯỞNG BAN 
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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA BAN CHỈ ĐẠO 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA HUYỆN 

ĐĂK HÀ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-BCĐ ngày    /   /2022 của Trưởng ban 

Ban Chỉ đạo các CTMTQG huyện Đăk Hà giai đoạn 2021-2025) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 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 I từ năm 2021-2025 (Chương trình DTTS&MN); Quyết định số 

90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Chương trình GNBV); Quyết định số 

263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Chương trình NTM); Quyết định số 

652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn 

ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 

Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 về 

việc giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình 

mục tiêu quốc gia; Nghị định số 27/2022/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; 

các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 21/2022/NQ-HĐND ngày 

23/6/2022 về việc ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương 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 I: từ năm 2021 đến năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Số 22/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 về 

việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; Số 23/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 về việc ban hành Quy định 

nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối 

ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Số 24/NQ-

HĐND ngày 23/6/2022 về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa 

phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Số 25/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 về mục tiêu, 

nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Số 42/NQ-HĐND ngày 

12/7/2022 về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Số 54/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 về danh 

mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào 
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DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum; các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum số 

380/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán 

ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Số 381/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 về việc giao 

mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung 

ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

2. Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh và tăng cường 

công tác chỉ đạo từ cấp huyện đến cơ sở, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả 

và kịp thời giữa các sở ngành, lĩnh vực, địa phương và các cơ quan, tổ chức có 

liên quan trong công tác tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các chính 

sách, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại 03 Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025. 

3. Phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo các Chương 

trình mục tiêu quốc gia huyện Đăk Hà giai đoạn 2021-2025 (Ban Chỉ đạo 

huyện) trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo 

huyện trong năm 2022 theo đúng quy định tại Quyết định số 202/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo huyện ban hành kèm theo Quyết định số 293/QĐ-BCĐ ngày 07/4/2022 của 

Trưởng Ban Chỉ đạo huyện. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị và 

địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn nội dung ưu tiên 

đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

2. Trình cấp có thẩm quyền giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân 

sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. 

3. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương cho các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn huyện năm 2022 đảm bảo 

theo kế hoạch đề ra. 

4. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ 

và có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của từng Chương trình mục tiêu quốc gia 

và các chương trình, đề án, dự án có liên quan. 

5. Triển khai các giải pháp huy động, bổ sung nguồn lực thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách 

tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững, phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
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6. Tổ chức quán triệt, thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn 

cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân về các Chương trình 

mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức 

mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia. 

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia tại các đơn vị, địa phương. 

8. Tổ chức, tham gia các Hội nghị, hội thảo, cuộc họp do cấp tỉnh, cấp 

huyện hoặc cấp Trung ương (khi có yêu cầu) tổ chức về triển khai thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia. 

9. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất gửi Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan chủ trì Chương trình đảm bảo theo yêu cầu đề ra. 

10. Tổ chức tổng kết kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia năm 2022; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, mô hình 

tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện 

nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện và nhiệm 

vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng Dân tộc huyện, Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đôn đốc tiến độ 

thực hiện các nhiệm vụ; định kỳ báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo huyện về 

tình hình triển khai các nội dung trong Chương trình công tác năm 2022 của Ban 

Chỉ đạo huyện hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo huyện và 

của cấp có thẩm quyền. 

- Chủ động nghiên cứu các mục tiêu, nội dung, hoạt động, dự án, tiểu dự 

án thành phần thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và hướng dẫn của các 

cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia (Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới tỉnh) đề xuất cụ thể nội dung, hoạt động, dự kiến mức 

vốn bố trí, cơ cấu nguồn vốn theo từng hoạt động, tỷ lệ số lượng dự án đầu tư 

xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù, danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2021-

2025 và năm 2022 để trình cấp có thẩm quyền quyết định để làm cơ sở triển 

khai thực hiện. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đối 

với cấp cơ sở, nhất là về cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng nguồn ngân sách 

nhà nước, nguồn huy động đóng góp tự nguyện của Nhân dân theo quy định 

hiện hành. 
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3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ phạm vi quản lý, 

thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao: 

- Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trong công tác phối hợp 

với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. 

- Chủ động cập nhật các văn bản hướng dẫn của các bộ, cơ quan Trung 

ương, cấp tỉnh kịp thời tham mưu triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và 

địa phương tổ chức áp dụng triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ của từng 

Chương trình theo đúng quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý đầu tư công, quản lý ngân sách Nhà 

nước và các quy định có liên quan. 

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện từng 

Chương trình mục tiêu quốc gia của các cơ quan, đơn vị và địa phương theo quy 

định; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo huyện, cấp có thẩm quyền để xử lý các vấn 

đề phát sinh. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo huyện và 

điều kiện thực tế của địa phương để chủ động phối hợp với các thành viên Ban 

Chỉ đạo huyện trong triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định này. 

- Đảm bảo các điều kiện để Ban Chỉ đạo xã (Ban quản lý xã), Ban giám 

sát của cộng đồng xã, Ban phát triển thôn phát huy tối đa năng lực quản lý, tổ 

chức triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia và các quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Triển khai lập kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia có 

sự tham gia của cộng đồng theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP của Chính phủ. 

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình thực hiện tại địa 

phương; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về các khó khăn, vướng mắc để kịp 

thời có biện pháp giải quyết, xử lý đảm bảo các Chương trình được thực hiện 

đúng theo kế hoạch đề ra. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật về quản lý 

đầu tư công; quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và 

các quy định có liên quan. 

5. Trân trọng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ 

chức chính trị - xã hội thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận 

động trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân với 
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kết quả thực hiện từng Chương trình; thực hiện các hoạt động giám sát, phản 

biện xã hội đối với quá trình tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia ở các cấp theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ 

đạo huyện, trường hợp có phát sinh vướng mắc, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo huyện làm đầu mối tổng hợp, đề 

xuất giải pháp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo huyện xem xét, quyết định. 
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