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HUYỆN ĐĂK HÀ 
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Độc lập -Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /QĐ-UBND  Đăk Hà, ngày       tháng       năm   

  
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

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

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn do huyện quản lý 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

 

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 số 83/2015/QH13; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 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 

61/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 về việc Quy định mức hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 về việc  

Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Số 

42/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân  dân tỉnh về danh mục dự 

án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum; 

Căn cứ 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 431/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 về việc giao danh mục 

dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum; 
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Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự 

nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục 
tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà; 

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị chủ đầu tư1 và theo đề nghị của phòng 
Tài chính - Kế hoạch huyện Đăk Hà. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân khai chi tiết kế hoạch vốn 13.120.731.000 đồng (Mười ba 

tỷ, một trăm hai mươi triệu, bảy trăm ba mươi mốt nghìn đồng) từ nguồn vốn 

đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn do huyện quản lý. 

Trong đó: 

1. Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 thực hiện: 

9.513.000.000 đồng. 

2. Kế hoạch vốn năm 2022: 3.607.731.000 đồng. 

(Danh mục đầu tư, đơn vị chủ đầu tư và kế hoạch vốn 

chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Ủy ban nhân dân các xã được giao chủ đầu tư tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm tổ chức triển khai thực hiện trên tinh thần tiết kiệm; quản lý và sử dụng 

vốn có hiệu quả và theo đúng quy định. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy 

định về cơ quan chủ trì, Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân huyện. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trên cơ sở chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị mình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

hướng dẫn, kiểm tra các các xã thực hiện Chương trình đảm bảo theo quy 

định. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng các quy định hiện hành về 

quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Thực hiện công tác giao, nhập dự 

toán cho các đơn vị chủ đầu tư đảm bảo theo các quy định pháp luật hiện 

hành. Tổng hợp, tham mưu báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân nguồn vốn 

(định kỳ, hoặc đột xuất) theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Đăk 

                   
1 Các Tờ trình và hồ sơ gửi kèm gồm: Số 143/TTr-UBND ngày 08/9/2022 của UBND xã Đăk Hring; Số 

87/TTr-UBND ngày 08/9/2022 của UBND xã Ngọk Réo; Số 141/TTr-UBND ngày 08/9/2022 của UBND xã 

Đăk Mar; Số 103/TTr-UBND ngày 09/9/2022 của UBND xã Đăk Ngọk; Số 88/TTr-UBND ngày 09/9/2022 của 

UBND xã Đăk La; Số 89/TTr-UBND ngày 14/9/2022 của UBND xã Đăk La; Số 75/TTr-UBND ngày 12/9/2022 

của UBND xã Hà Mòn; Số 115/TTr-UBND ngày 13/9/2022 của UBND xã Đăk Long; Số 93/TTr-UBND ngày 

15/9/2022 của UBND xã Đăk Pxi; Số 69/TTr-UBND ngày 15/9/2022 của UBND xã Ngọk Wang; Số 55TTr-

UBND ngày 19/9/2022 của UBND xã Đăk Ui. 
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Hà, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:                                                    
- Như Điều 3 (t/h). 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT (b/c); 

- Sở Tài chính (b/c); 

- Sở NN&PTNN (b/c); 

- TT Huyện uỷ (b/c);                                                                              
- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Tiến 
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