
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN TRI TÔN

Số: 16/NQ-HĐND

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

Tri Tôn, ngày 31 thảng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
v ề  viêc phê duyệt danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch Yốn đầu tư 
công năm 2022 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 XH, KỲ HỌP THỨ 5 (CHUYÊN ĐÈ)

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

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

sung một sổ điểu của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 
năm 2022;

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

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 thảng 4 năm 2022 của Chính 
phủ quy định cơ chế qụản lỷ, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 
gia; .

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

Căn cứ Nghị quyết sổ Ỉ6/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của 
Hội đổng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tăc, tiêu chỉ, 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 kỉnh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu so và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ 
năm 2021 đến năm 2025;
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Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HDND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 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 tỉnh An Giang 
giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định sổ 2035/QD-UBND ngày 15 thảng 8 năm 2022 của ủy  
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân bổ kế hoạch von đầu tư công năm 2022 
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 sổ 
và miền núi huyện Tri Tôn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 
năm 2025;

Căn cứ Công văn sổ 342/BDT-CSDT ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Ban 
Dân tộc tỉnh về việc góp ỷ  danh mục đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

X ét Tờ trình sỗ 147/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân huyện về việc phê duyệt Danh mục chỉ tiết cổng trình sử dụng kế hoạch 
vốn đầu tư công năm 2022 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 thiếu sổ và miền núi huyện Trì Tôn giai đoạn 2021-2030, 
giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; bảo 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 năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách 
địa phương thực hiện Chương trinh mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiệu số và miền núi huyện Tri Tôn giai đoạn 2021-2030, 
giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, như sau:

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn 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 nãm 2021 đến nãm 2025 là 11.013 triệu 
đồng.

- Ngân sách trung ương: 10.011 triệu đồng .
- Ngân sách tỉnh: 1.002 triệu đồng.
- Đối với nguồn vốn ngân sách huyện đối ứng thực hiện chương trình, ủ y  

ban nhân dân huyện bố trí, cân đối trong kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công 
hằng 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 năm 
2022 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
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thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 
2021 đến năm 2025.

Dự án 4: 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 và các đơn vị sự nghiệp công lập của 
lĩnh vực dân tộc.

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 đỉnh kèm)

Điều 2. Giao ủ y  ban nhân dân huyện ban hành quyết định phê duyệt danh 
mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguôn vốn ngân 
sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quôc 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 trên địa bàn 
huyện Tri Tôn.

Trong quá trình thực hiện, trường họp có phát sinh điều chỉnh, thay đổi 
danh mục công trình năm 2022, ủ y  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 chuyên đề thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2022 và có hiệu lực từ 
ngày ký./.

Nơi nhận:
-  Thường trực HĐND tinh,
- UBND tỉnh;
- Sở 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;
- Thường trực HĐND, UBND cấp xã;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT. D



NGUỒN V

PHỤ LỤC
c CHI TIẾT CÔNG TRÌNH s ử  DỤNG KỂ HOẠCH VỐN ĐÀU T ư  CÔNG NĂM 2022

SẴeìí-Ịỹímd ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THựC HIÊN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 
- j A - i ĩ  ÍÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VA MIÈN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025

ghi quyết số 16 /NQ-HĐND ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn)
Đơn vi tính: Triệu đồng

SỐTT Dự án Quy mô Thòi gian thực 
hiện

Kế hoạch vốn năm 2022

Chủ dầu tư Ghi chú
Tổng số

Trong đó:

Ngân sách Trung 
ương

Ngân sách 
tỉnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dự án 4: Đầu tir C ữ sở  Hạ tầng thiết yểu phục vụ săn xuất, đòi sống trong 
vùng dồng bào dan tộc thiểu số và miền núi và các don vị sự nghiệp công 
cùa lĩnh vực dân tộc.

11.013 10.011 1.002

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

1
Đ ầu tu  cơ  sở  H ạ tầng th iết yếu phục vụ  sản  x u ấ t , đời sống trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và  m iền núi X Ã  LÊ TRÌ

800m 2022-2024 2.002 1.820 182
B an Q LDA Đ TXD 

khu vực huyện

2
Đ ầu tu  cơ  sờ  H ạ  tầng th iết yếu phục vụ sản x u ấ t , đời sống trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số v à  miền núi X Ã  Ô  LÂM

1100m 2022-2024 2.001 1.819 182
B an Q LDA Đ TX D  

khu vực huyện

3
Đ ầu tu  cơ  sờ  H ạ  tầng th iế t yéu phục vụ sản  x u ấ t , đời sống trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và  miền núi TT. CÔ TÔ
300 m 2022-2024 756 687 69

B an Q LD A  Đ TXD 
khu vực huyện

4
Đ ầu tu  cơ  sớ  H ạ tầng th iết yếu phục vụ  sàn  x u ấ t , đời sống trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và  m iền núi X Ã  A N  TỨ C

1090 m 2022-2024 2.002 1.820 182
B an Q LDA Đ TXD 

khu vực huyện

5
Đ ầu tư  cơ  sở  H ạ  tầng th iết yếu phục vụ sản x u ấ t , đời sống trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và  m iền núi TT. B A  CHÚ C
130 m 2022-2024 248 225 23

B an Q LDA Đ TX D  
khu vực huyện

6
Đầu tư  cơ  sỡ  H ạ tầng thiết yếu phục vụ sản x u ấ t , đời sống trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số v à  miền núi X Ã  NÚ I TÔ

640 m 2022-2024 2.002 1.820 182
B an Q LDA Đ TX D  

khu vực huyện

7
Đ ầu tư  cơ sờ  H ạ tàng thiết yếu phục vụ sản  x u ấ t , đời sống trong vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và  miền núi X Ã  CH Â U  LẢNG

1000 m 2022-2024 2.002 1.820 182
B an Q LD A  Đ TX D  

khu vực huyện


