
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tri Tôn, ngày 31 tháng 10 năm 2022 

NGHỊQUYẾT
v ề  việc phê duyệt danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và 
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 huyện Tri Tôn 
giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRI TÔN 
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5 (CHUYÊN ĐÈ)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN TRI TÔN

SỐ: 15 /NQ-HĐND

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đối, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 thảng 6 năm 2019; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một sổ điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đổi tác 
công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đẩu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thỉ hành án dân sự ngày 11 thảng 01 
năm 2022;

Căn cứ Nghị định sổ 40/2020/NĐ-CP ngày 06 thảng 4 năm 2020 của Chính 
phủ Quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định sổ 27/2022/NĐ-CP ngày 19 thảng 4 năm 2022 của Chính 
phủ quy định cơ chế quản ỉỷ, tố chức-thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 
gia;

Căn cứ Quyết định sổ 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tể - xã 
hội vũng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoan ỉ: 
từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết sổ 16/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của 
Hội đông nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 
ngân sách Trung ương và tỷ lệ von đối ứng của ngân sách địa phương để thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế  -  xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoan I: Từ 
năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 2 ỉ/NQ-HĐND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Hội 
đông nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch von đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn 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 tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 
từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 30 thảng 9 năm 2022 của ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương do 
cấp tỉnh quản ỉỷ cho các đơn vị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế-xã hội vừng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang 
giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Xét Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 28 thảng 10 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân huyện về việc phê duyệt danh mục chỉ tiết công trình sử dụng kế hoạch 
von đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn von ngân sách trung ương 
và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phártrtểnr 
kinh tế-xã hội vừng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn giai 
đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; báo cáo thẩm tra của 
Ban Kỉnh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ỷ  kiến thảo luận của đại biểu Hội 
đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất phê duyệt danh mục chi tiết công trình sử dụng kế 

hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung 
ương và 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 huyện Tri Tôn 
giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, như sau:

1. Tổng Ké hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 
ngân sách trung ương và nguồn 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 huyện Tri Tôn giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 
2025 là 65.580 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách trung ương: 56.779 triệu đồng
- Ngân sách tỉnh : 5.678 triệu đồng.
- Ngân sách huyện : 3.123 triệu đồng.
Đối với nguồn vốn ngân sách huyện đối ứng thực hiện chương ứình, ủy 

ban nhân dân huyện bố trí, cân đối trong kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công 
giai đoạn 5 năm để thực hiện nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung 
hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và 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 huyện Tri Tôn giai đoạn 2021-2030, giai 
đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, như sau:

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống ừong 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của 
lĩnh vực dân tộc.
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Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất , đời sống 
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

(Danh mục chỉ tiết theo phụ lục đính kềm)
Điều 2. Căn cứ nguồn vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh được 

phân bổ hằng năm và danh mục công trình trung hạn giai đoạn 2021-2025 được 
Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt, ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm thẩm 
định nguồn vốn, quyết định danh mục đầu tư trong chương trình hằng năm để 
thực hiện, làm cơ sở để thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định.

Khi đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao ủy  ban nhân dân huyện quyết định 
phân bổ chi tiết theo danh mục công trĩnh, nguồn vốn đúng nội dung, mục tiêu, 
đối tượng, tỷ lệ hỗ trợ.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh điều chỉnh, thay đổi 
danh mục công trinh trung hạn giai đoạn 2021-2025, ủy  ban nhân dân huyện kịp 
thời báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và trình Hội đồng nhân dân 
huyện quyết định ở kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn khóa 
XII, kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2022 và có 
hiệu lực từ ngày ký./.
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Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh,
- UBND tỉnh;
- Sờ Kế hoạch -  Đầu tư;
- Sờ Tài chính; Ban Dân tộc tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Thương trực HĐND, UBND cấp xã;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT. D

Nguyễn Thị Phương Lan



NGUÒN VỐN NGÂN

PHỤ LỤC
CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG KẾ HOẠCH VỐN ĐÀU T ư  CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

À NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THựC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 
TỘC THIÊU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025

quyết sổ 15 /NQ-HĐND ngày 31 tháng 10 năm 2022 cùa Hội đồng nhãn dân huyện Tri Tôn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số
TT Dự án Quy mô Thời gian 

thực hiện

Kế hoạch đầu tư cổng trung hạn 
giai đoạn 2021-2025

Ghi chú
Tổng số các 
nguồn vốn

Trong đó: Chủ đầu tư

Tổng số 
(NSTW+NST)

Ngân sách Trung 
ương Ngân sách tỉnh Ngân sách 

huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dự án 4: Đầu tư cơ sở Hạ tầng thiết yếu 
phục vụ sản xuất, đòi sổng trong vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và 
các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân 
tộc.

65.580 62.457 56.779 5.678 3.123

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở Hạ tầng thiết 
yếu phục vụ sản xuất, đòi sống trong vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

65.580 62.457 56.779 5.678 3.123

1
Đầu tư cơ sở  H ạ tầng th iết yếu phục vụ sàn 
x u ấ t, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số vả miền núi XÃ  LÊ TRÌ

5000m 2022-2024 12.419 11.828 10.753 1.075 591
B anQ L D A Đ T X D  

khu vực huyện

2
Đầu tư cơ  sờ  H ạ tầng thiết yếu phục vụ sản 
x u ấ t, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi XÃ Ô LÂM

5550m 2022-2024 11.848 11.284 10.258 1.026 564
Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện

3
Đầu tu  cơ sở H ạ tầng thiết yếu phục vụ sản 

x u ấ t, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi TT. CỔ TÔ

1940 m 2022-2024 4.901 4.668 4.244 424 233
Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện

4
Đầu tư  cơ  sờ  H ạ tầng thiết yếu phục vụ sản 
x u ấ t, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi X Ã A N  TỨC

5450 m 2022-2024 11.815 11.252 10.229 1.023 563
Ban Q LDA ĐTXD 

khu vục huyện

5
Đầu tư  cơ sở  H ạ tầng thiết yếu phục vụ sản 

x u ấ t, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi TT. BA CHÚC

770 m 2022-2024 1.634 1.556 1.415 141 78
Ban QLDA ĐTXD 

khu vực huyện



số
TT Dự án Quy mô Thời gian 

thực hiện

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-2025

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng số các 
nguồn vốn

Trong đó:

Tổng số 
(NSTW+NST)

Ngân sách Trùng 
ương Ngân sách tỉnh Ngân sách 

huyện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6
Đ ầu tư  cơ  sờ H ạ tầng thiết yếu phục vụ sản 
x u ấ t, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi XẢ N ỦI TÔ

4940 m 2022-2Ọ24 11.520 10.971 9.974 997 549
B anQ L D A Đ T X D  

khu vực huyện

7
Đầu tư  cơ  sờ H ạ tầng thiết yếu phục vụ sản 
x u ấ t, đòi sống trong vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi X Ã CHÂU LĂNG

5300m 2022-2024 11.443 10.898 9.907 991 545 Ban QLDA ĐTXD 
khu vực huyện


