
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Dôc lap - Tir  do - Hnh phüc  

S:  13  /TTr-UBND Quáng Trf,  ngày  .4j  tháng 5 nám 2022 

TJ TR!NH 
• A 9 A• A A A 9 9 A Diy thao Ngh quyet cua H9i doug nhan dan tinh ban hanh Quy d!nh  nguyen 

tic, tiêu chI, djnh mire phân b vn ngân sách trung u'o'ng và l vn dôi ü'ng 
cüa ngân sách dla  phiroiig thuyc hin Chiro'ng trInh mtic tiêu quc gia giãm 

nghèo bn vfrng giai doin 2021 - 2025 trên dja bàn tinh Quãng Tr 

KInh gi: Hi dông nhân dan tinh khóa VIII, kS'  hop th1i' 8 

Can cir Lut T chirc chInh quyn dja phixcing näm 2015; Lut sra dôi, bô 
sung mt so diêu cüa Lust  To chüc ChInh phü và Lut To chirc chInh quyên dja 
phuo'ng näm 2019; Thirc hin Lut Ban hânh van bàn quy phrn pháp lut näm 
2015 và cac van bàn huOng dan thi hành, Uy ban nhân dan tinh Quàng Trj kInh 
trInh HOi  dông nhân dan tinh dr thào Nghj quyêt ban hành Quy djnh nguyen täc, 
tiêu chI, djnh mirc phân bô von ngãn sách trung uung và t i von dôi irng cUa ngãn 
sách dja phucing thi:rc hin Chiimg trInh mic tiêu quôc gia giàm nghèo ben vtrng 
giai don 2021 - 2025 trên dja bàn tinh Quãng Trj, ciii the nhx sau: 

I. SI CAN THIET BAN HANH NGH! QUYET 

Trên co sâ Nghj quyt s6 24/2021/QH15 ngày 28/7/202 1 cUa Qu6c hi khóa 
XV ye vic Phê duyt chü trurong dau iii Chucing trInh mic tiêu quôc gia giâm 
nghèo ben vcthg giai doin 2021 - 2025, ngày 18/01/2022, Thu tirOng ChInh phü dã 
ban hành Quyêt djnh so 02/2022/QD-Tfg quy djnh nguyên.täc, tiêu chi, djnh müc 
phân bô von ngân sách trung uong va t i von dôi img cüa ngân sách dja phircing 
thirc hin Chtrcing trmnh mlic tiêu quôc gia giám nghèo ben vftng giai doan 2021 - 
2025. Tai  khoàn 1 Diêu 19 Quyêt djnh so 02/2022/QD-TTg quy djnh: "Cán ci 
Quy dinh nguyen tác, tiêu chI, djnh mz'c phán bô von ngán sách trung u'clng và 
t l vOn dOi mg cüa ngán sách dja phwcing, khá nàng tài chInh và dc diem 
tInh hInh cüa dia  phwo'ng, bO trI vOn dOi thig, lông ghép các nguOn ly'c khác, xáy 
dy'ng các nguyen tác, tiêu chi, djnh mjc phán bO vOn ngân sách nhà nu'O'c cho 
cac ngành, các cap cia dia  phwong dê thtc hin C'huring trInh và trInh H5i 
dOng nhân dan tinh, thành phO trtc thuc trung trcfng quyêt djnh ". 

Ngày 19/4/2022, ChInh phU ban hành Nghj djnh s 27/2022/ND-CP quy 
djnh co chê quàn 1, tO chirc thic hin các chuong trInh miic tiêu quôc gia. Theo 
do, tai  diem a khoãn 1 Diêu 40 quy djnh trách nhirn cUa Uy ban nhan dan cap 
tinh xây dirng, trInh hi dông nhân dan cap tinh quyêt djnh: "Müv vOn dOi ing 
tit ngân sách d/a phwoiig; nguyen tác, tiêu chi, djnh mic phán ho vOn ngán sách 
nha ntthc t/iyc Jiin các chiecing trInh myc tiâu quôc gia tgi dfa plurc.rng ". 

D có cor so phân b vn ngân sách nhà nuOc, quy djnh v t' 1 vn d& 1mg 
cña dja phuorng thrc hin Chuorng trInh mic tiêu quOc gia giàrn nghèo ben vQ'ng 
cüa giai don vâ hang näm, vic ban hành Nghj quyêt cüa Hi dông nhân dan tinh 
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Quy djnh nguyen täc, tiêu chI, djnh mirc phân b vn ngân sách trung ucing và t l 
von dôi 1rng cüa ngân sách dja phucing thrc hin Chu'ang trInh miic tiêu quOc gia 
giàm nghèo ben vuTlg giai don 2021 - 2025 trén dja bàn tinh Quáng Trj là can thiêt 
vâ ding quy djnh cüa pháp lust. 

II. MJJC DCH, QUAN DIEM xA DT)'NG NGH! QUYET 

1. Myc dIch 

Nghj quy& ban hành Quy djnh nguyen tic, tiêu chi, djnh mirc phân bO vn 
ngân sách trung ucing và t 1 von dOi img cüa ngân sách dja phucing thirc hin 
Chucmg trinh m1ic tiêu quOc gia giàm nghèo ben vüng giai don 2021 - 2025 trên 
dja bàn tinh Quàng Trj là cAn cü pháp l dé 1p ke hoach dâu tu giai doin và 
hang nAm nguôn ngân sách nhà nisc và giao von cho các dja phuong, các dan 
vj si:r diing vOn ngân sách nba nuóc; dông thai quy djnh t' l vOn dôi irng cüa 
dja phu'o'ng thirc hin Chuong trInh mi7ic tiêu quôc gia giàm nghèo ben vU'ng giai 
dotn 202 1-2025 (sau day gi tAt là Chircing trInh). 

2. Quan i1im xãy diyng Nghj quyêt 

Dam báo yeu cu v tinh hçp hin, hçip pháp, tuân thU dUng thm quyên 
ban hành vAn bàn; bào dam ye hInh thi:rc vAn bàn, trInh t1,r thU tiic xây dirng, ban 
hânh vAn bàn quy phm pháp 1ut. 

C th hóa quy djnh cUa trung ircing cho phU hçip vOi dc dirn tInh hInh 
cUa tinh và khá nAng can dôi, bô trI nguôn 1irc cUa tinh gAn vi nguôn 1irc cUa 
trung uong dê th1rc hin Chuong trInh dtt kêt qua cao. 

Thrc hin d(ing trách nhim cUa cci quan quAn 1 nhà nuOc a dja phucing 
trong vic ci the hóa quy djnh cUa trung ucing; dam bào cong khai, dan chU 
trong vic tiep nhn, phán hôi kiên, kiên nghj cUa các to chirc, cá nhân trong 
qua trmnh xây drng vâ ban hành Ngh quyêt. 

III. QUA TR!NH XAY DIJNG DII THAO NGH! QUYET 

Ngày 09/02/2022, UBND tinh dã có COng van s 445/UBND-TH chi do 
S& Lao dng - Thucing binh và XA hi chU trI, phôi hçip vai các S, ban ngành 
và dja phucing tham muu xây dirng nguyen tAc, tiêu chI, djnh mi:rc phân bO 
NSNN thirc hin Chucing trInh mc tiêu quOc gia phát giàm nghèo ben vQiig giai 
doan 2021 -2025. 

S Lao dng - Thircing binh và XA hi dã xây dng Di,r thào Ngh quyt cüa 
Hi dông nhân dan tinh Quy dnh nguyen the, tieu chI, djnh mUc phân bô von 
ngân sách nhà nuic thirc hin Chucing trInh mvc  tiêu quOc gia giâm nghèo ben 
vfl'ng giai don 2021 - 2025 tren dja bàn tinh Quáng Trj và to chUc lay kiên gop 
, tham gia cUa U' ban Mt trn TO quôc Vit Nam tinh, các cci quan chuyen 

mon thuc UBND tinh, UBND các huyên, th, thành phô và các dun vj lien 
quan; dang tái toàn vAn dir tháo van bàn tren Cong thông tin din t1r cUa tinh 
theo dUng quy djnh cUa pháp 1ut ye trInh tir, thU tiic  ban hành vAn bàn quy 
phm pháp 1ut. Dr thâo Ngh quyet dâ duçic S& Tu pháp thâm dnb ti Báo cáo 
s 24/BC-STP ngày 14/3/2022 ye vic thâm djnh dir thão vAn bàn quy phm 
pháp lut. 
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Trén cci s kiên tham gia cüa các sâ, ngành, dja phuong và kin thm 
djnh cüa S Tu pháp, So Lao dng - Thucing binh và Xâ hi dã tiêp thu, giài 
trInh các kiên tham gia, thâm djnh và hoàn chinh d1r thâo Nghj quyêt. 

Ngày 24/3/2022, UBND tinh dâco Th trInh s6 55,TTr-UBND c1 nghj Hi 
dông nhân dan tinh ban hành Nghj quyêt tai kS' h9p thir 7 cUa HDND tinh Khóa VIII. 

Thrc hin Thông báo Kt 1un cüa ThirOng trirc HDNT) tinh ti phiên h9p thu 
14 k' h9p thu 7 HDND tinh khóa VIII và chi dao  cüa UBND tinh tti Cong vn so 
1 789/UBND-TH ngày 22/4/2022 ye vic don dôc chuân bj ho so k' h9p thi'r 8-
HDND tinh khóa VIII, SO Lao dng - Thucing binh và Xâ hi to chüc rà soát và 
bô sung vào Nghj quyêt ni dung sau: 

- Can cü ban hành Nghj quyt: Nghj djnh s 27/20221ND-CP ngày 
19/4/2022 cüa ChInh phü quy djnh Co chê quân 1, to chrc thrc hin các chi.rcrng 
trInh 1m1c tiêu quôc gia; 

- Phi 1c: Tng hcip t' 1 và dim h s các dr an, tiu dir an thành phtn 
Chuong trInh mvc  tiêu quOc gia giàm nghèo giai don 202 1-2025 cho sO, ngành 
và các huyn, thj xâ, thành phô kern theo Nghj quyêt. 

Dn nay, h so Ngh quyt dã hoàn thin d.y dU theo quy djnh d trInh 
HDND tinh xem xét ban hành. 

(Co Báo cáo thuyé't minh và tang hop, giái trInh tiê'p thu gop j vào dr tháo; 
Báo cáo tiêp thu, giái trInh j kiên thâm djnh cüa S& Tw pháp, Báo cáo tiêp thu, 
bó sung dr tháo Nghj quyêt kern theo). 

IV. BO CUC  VA NQI DUNG CO BÀN CUA DIX THAO NGH! 
QUYET 

1.Bcyc 

Dr thão Nghj quyt cüa Hi dng nhãn dan tinh ban hành Quy djnh nguyen 
t,c, tiêu chI, djnh müc phân bô von ngân sách nhà ni.rOc thrc hin Chixong trInh 
mi1c tiêu quôc gia giãm nghèo ben vng giai don 2021 - 2025 trên dja bàn tinh 
Quàng Trj gm có 02 diêu, kern theo Quy djnh nguyen täc, tiêu chi, djnh muc phân 
bô von ngân sách trung i.rclng và t3 i von dOi irng cüa ngãn sách dja phuong thrc 
hin Chtrong trinh mvc  tiêu quôc gia giàm nghèo ben vüng giai don 2021 - 2025 
trên dja bàn tinh Quàng Trj (sau day gçi tat là Quy djnh) gôm có 02 chi.xong và 11 
diêu. 

2. Ni dung co bàn cüa Quy d!nh 

Chu'orng I. Nhfrng quy djnh chung: gm có 03 diêu: 

Diu 1. Phm vi diu chinh, d& tixclng áp ding 

Diu 2. Nguyen t&c phãn b vn 

Diu 3. Quy djnh chung v tiêu chI phên b vn 

Chtrong II. Nhfrng quy dnh ciii the: gm có 8 diu: 

Diu 4. Dir an 1: H trçi Mu tix phát trin h tng kinh t - xä hi huyn nghêo, 
xà dc bit khó khan vüng bâi ngang, yen biên và hãi dão 
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Diu 5. Du an 2: Da dng hóa sinh k& phát trin mô hInh giãm nghèo 

Diu 6. Dir an 3: H tr? phát trin san xu.t, cái thin dinh dl.rôTlg 

1. Tiu dix an 1: H tro' phát trin san xut trong 1mb v'.rc nông nghip 

2. Tiêu dir an 2: Cãi thin dinh duOng 

Diu 7. Dir an 4: Phát trin giáo duc nghê nghip, vic lam ben vUng 

1. Tiu dtr an 1: Phát triM giáo duc ngh nghip vüng nghèo, vilng khó khän 

2. TiM d'r an 2: H trg ngui lao dng di lam vic nuc ngoài theo hp dông 

3. Tiêu dir an 3: H trV vic lam bn vng 

DiM 8. Dir an 5: H trçl nhà a cho h nghèo, h cn nghèo trên dja bàn huyn 
nghèo. 

DiM 9. Dir an 6: TruyM thông và giâm nghèo ye thông tin 

1. TiM dr an 1: Giám nghèo v thông tin 

2. Tiêu dr an 2: Truyên thông v giàm nghèo da chiM 

DiM 10. Dir an 7: Nâng cao näng lirc và giám sat, dánh giá Chuang trInh 

DiM 11. TSr 1 vn di i.irng cüa ngân sách dja phucing thijc hin Chucrng trinh. 

Phij 1iic: Tng hap t 1 và dim h s các Dr an, Tiêu dir an thânh phân 
Chuang trinh rniic tiêu quôc gia giârn ngheo ben vQiig giai dotn 2021-2025 cho so, 

ngành và các huyn, thành phô thj xã. 

Trên dày là TO trInh v dir thâo Nghj quy& ban hành Quy djnh nguyen täc, 
tiêu chI, djnh mirc phân bô von ngân sách trung uang và t5' 1 von dôi mg cüa ngân 
sách dja phuo'ng thrc hin Chucing trInh mc tiêu quôc gia giám nghèo ben vüng 
giai don 2021 - 2025 trên dja bàn tinh Quãng Trj (kèin theo Phy lyc 1, Phy lyc 2, 
Phu lyc 3 và Phu lyc 4,), Uy ban nhân dan tinh kinh trinh Hi dông nhân dan tinh 
xem xét, thông qua. 

(Ha scr gt'i kern theo Ta trInh gm: L>ic tháo Nghj quyêt cta Hói dóng nhán 
dan tinh; Báo cáo thuyêt rninh và tong hcrp, giái trInh tiêp thu gop .j> vào du' tháo; 
Báo cáo thárn dfnh cla SO' Tir pháp; Báo cáo tiêp thu, giái trInh j kién thám 
d.inh cza SO' Tu'pháp; Báo cáo tiêp thu, hO sung dtr tháo Nghj quyét,).t ,  

Noi n/ian: 
- Nhu trên; 
- Thuing trirc Tinh üy; 
- Các Ban cüa HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Cãc Sâ, ngành: S LD-TB&XH; KH&DT; 
Tài chInh, Ti.r pháp; 
- Chánh VP, các PVP UBND tinh; 
- Li.ru: VT, THH. 
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Phu luc 1 
HQ CAN NGHEO THEO CHUAN NGHEO 

DON 2022-2025 TINH QUANG TRI 

-UBND ngày44/5/2022 cia UBND tinh Quáng Tr) 

STT Thin vi 
Tng so 
ho dan 

ctr 

Ho ngheo Ho can nghèo Tng s 
ho ngheo, 
cn ngheo 

Tng t' 1 
ho nghèo, 
cn nghèo So h T 1 So hi T 1 

Chung toàn tinh 179.218 18.717 10,44 9.984 5,57 28.701 16,01 

1 Thanhph6DongHa 24.319 472 1,94 1.518 6,24 1.990 8,18 

2 Thj xã Quang Trj 6.686 90 1,35 247 3,69 337 5,04 

3 Huyn Cam Lô 14.905 453 3,04 634 4,25 1.087 7,29 

4 HuynDakrông 11.565 5.687 49,17 895 7,74 6.582 56,91 

5 Huyn Gio Linh 21.888 1.700 7,77 1.306 5,97 3.006 13,73 

6 Huyn Hâi Lang 24.750 1.286 5,20 1.245 5,03 2.53 1 10,23 

7 HuynHuàngHOa 22.793 6.768 29,69 1.603 7,03 8.371 36,73 

8 Huyn Triu Phong 25.177 1.257 4,99 1.4 13 5,61 2.670 10,60 

9 HuynVinhLinh 27.116 1.001 3,69 1.118 4,12 2.119 7,81 

10 HuyndãoCnCO 19 3 15,79 5 26,32 8 42,11 

Ngun d liçu: Quylt djnh s 543/QD- UBND ngày 17/02/2022 cta UBND tinh Phê 
duyt két qua rà soát ht5 nghèo, h cn nghèo theo chudn nghèo da chiéu giaf doQn 

2 022-2025 trên dja bàn tinh Quáng Trj. 
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Phu luc 2 
15 TUOI TRO LEN cO DEN NGAY 31/12/2020 

N, THI xA, THANH PHO TREN IMA BÀN 
!NH QUANG TRI 

UBND ngày44/5/2022 cüa UBND tinh Quáng Tr;) 

STT D!a phu'o'ng Tong so Nfr 

Chung toàn tinh 370.574 184.084 
1 Thanhph6DongHa 62.500 30.824 

2 ThjxQuãngTrj 13.653 6.839 

3 HuynCamL 29.657 13.980 

4 HuynDakrong 22.979 11.257 

5 HuynGioLinh 46.597 22.811 

6 HuynHãiLàng 39.860 20.107 

7 HuynHuângHóa 52.988 28.401 

8 Huyn Triu Phong 50.448 24.060 

9 HuynVinhLinh 51.536 25.717 

10 Huyn dão Cn Co 356 88 

Ngun s lieu: Niên giám Thing kê tinh Quáng Trj nám 2020. 
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Phi1iic3 
G THAP COI CUA TRE EM DIJ'()I 5 TUO1 

N, Tm xA, THANH PHO TREN PTA  BÀN 
INH QUANG TRI 

-UBND ngày4l/5/2022 ca UBND tinh Quáng Tr) 

STT D!a phirong 
T5' 1 suy dinh dtrerng thãp cOi cua 

tré em dirOi 5 (%) 
1 Thanhph6DongHa 4,57 

2 Thj xä Quang Trj 6,80 

3 HuynCamL 6,35 

4 HuynDakrong 23,65 

5 Huyn Gio Linh 7,37 

6 Huyn Hài Lang 5,69 

7 Huyn Hiirng HOa 20,98 

8 Huyn Triu Phong 11,48 

9 HuynVTnhLinh 7,05 

10 Huyn dão Cn Co 

Nguô'n s liçu: Cong van s6 439/SYT-NVY ngày 09/3/2 022 cia S& Y tè cung cá'p so 
liçu lam co sà xáy drng D tháo Nghj quyêt cia HDND tinh. 
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SOLIJ 
T 

(Kern theo T 

Phi,i luic 4 
DAY NGHE NAM 2020 THEO CAC HUYN, 
O TREN DIA BÀN TINH QUANG Tifi 

-UBND ngày44/5/2022 cüa UBND tinh Quáng Tn) 

STT NgIi dào tao 
S I1guô'i tharn gia 

h9c nghê 

Tong so Nu 
I TOAN T!NH 6.632 4.405 100,00 

1 Ngh Nông nghip 3.29 1 2.003 49,62 
2 NghPhinôngnghip 3.341 2.402 50,38 
A Cap tinh 3.484 2.300 52,53 
1 NghNongnghip 1.786 1.110 51,26 

2 Ngh Phi nông nghip 1.698 1.190 48,74 

B Cap huyn 3.148 2.105 47,47 
1 NghNôngnghip 1.505 893 47,81 

2 NghPhinôngnghip 1.643 1.212 52,19 

Trong do: 

1 ThànhphdDOngHà 309 271 

2 Thjxã Quáng Trj 81 58 

3 Huyn Cam L5 197 97 

4 HuynDakrOng 280 163 

5 Huyçn Gio Linh 296 193 

6 Huyên Hái Lang 427 242 

7 HuynHu'OiigHOa 341 148 

8 Huyn Triu Phong 652 442 

9 Huyn VTnhLinh 565 491 

Ngucn s lieu: Báo cáo s 1 7/BC-UBND ngày 03/02/2 021 cza UBND tinh Quáng TrI.t 
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