
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 413/TTr-UBND An Giang, ngày 27 tháng 6 năm 2022 

TỜ TRÌNH 
Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn 

ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 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 đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 

tháng 6 năm 2020; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng12 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.  

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách trung 

ương và tỷ lệ vốn 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 đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025, với nội dung sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

 1. Căn cứ xây dựng nghị quyết 

Quốc hội  khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt 

Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 – 2030 tại “Điều 1 mục: các chính sách phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải toàn 

diện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy lợi thế, tiềm năng của 

vùng ..”,” . . khai thác  tiềm năng, lợi thế để phát triển vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi”, “ Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của người dân; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, 

thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả nước” và 
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Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 phê duyệt chủ trương 

đầu tư 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, “ ở Điều 1 mục 4 điểm a Đầu 

tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn 

nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các 

nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất”; ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết định số 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 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. 

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

số 39/2021/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của 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, theo 

quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Điểm “a. Căn cứ nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng 

của ngân sách địa phương được quy định tại Quyết định này, đặc điểm tình hình 

thực tế của địa phương, xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn 

ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm cho các ngành, các cấp của địa 

phương, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định”. 

2. Cơ sở thực tiễn 

An Giang có 11 đơn vị hành chính, gồm có 02 thành phố trực thuộc, 01 thị 

xã và 08 huyện với 156 xã, phường, thị trấn (119 xã, 21 phường, 16 thị trấn) và 

888 khóm ấp; theo Quyết định 816/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phân định xã vùng dân tộc, tỉnh An Giang có có 16 xã vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 07 xã đặc biệt khó khăn; tại Quyết định số 

353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh 

sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai 

đoạn 2021 - 2025, trong đó tỉnh An Giang có huyện Tri Tôn là huyện nghèo, có 

đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. 

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh 

tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, tỉnh quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng 

nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, các chương 

trình, chính sách phát huy hiệu quả như: Chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở, vay 

vốn, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đầu tư cơ sở hạ 

tầng đường, trường, trạm… góp phần chuyển biến tích cực bộ mặt vùng nông 

thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số 

từng bước được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4%/năm trong đồng bào DTTS; 

tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 
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Bên cạnh những thuận lợi, địa phương cũng gặp không ít khó khăn do tính 

chất đặc thù vùng biên giới, tôn giáo, dân tộc và hậu quả tàn phá của chiến tranh 

biên giới Tây Nam nên ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, kinh tế của đồng bào 

nhất là đồng bào dân tộc Khmer, Chăm. Qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trên địa bàn tỉnh số liệu cuối năm 2021: Hộ nghèo chung toàn tỉnh 20.074 

hộ tỷ lệ 3,81%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số 3.969 hộ tỷ lệ 14,51%; hộ cận 

nghèo chung 31.046 hộ tỷ lệ 5,89%, trong đó hộ cận nghèo DTTS là 1.871 hộ tỷ 

lệ 6, 84%; đầu tư nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn qua còn 

dàn trãi, thiếu tập trung nguồn lực đầu tư địa bàn vùng dân tộc thiểu số.  

 Công tác dân tộc, chính sách dân tộc là một nhiệm vụ chính trị mang tính 

đặc thù, giữ vị trí vô cùng quan trọng đối với sự phát triển chung của tỉnh, góp 

phần không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

nhất là các vùng giáp biên giới của tỉnh. 

 Ban hành Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 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 đoạn 

I: từ năm 2021 đến năm 2025 nhằm tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, 

toàn diện thực hiện 10 dự án (trong  đó có 14 tiểu dự án), tập trung đầu tư địa bàn 

ấp, xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số là sự cần thiết. 

 II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Việc ban hành Nghị quyết để làm căn cứ pháp lý trong việc lập kế hoạch 

đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước và giao vốn cho các 

ngành, các địa phương sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 

theo nguyên tắc ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho các xã, ấp đặc biệt 

khó khăn mang lại hiệu quả; quy định nguyên tắc, tiêu chí làm căn cứ lập kế hoạch 

vốn, quản lý, giám sát, kiểm tra. 

2. Quan điểm 

- Xây dựng phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước, phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh và đúng thẩm quyền. 

- Thực hiện cụ thể hóa quy định của Trung ương để thực hiện Chương trình 

đạt hiệu quả cao nhất. 

- Thực hiện đúng trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương 

trong việc cụ thể hóa quy định của Trung ương, bảo đảm quy định hiện hành về 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
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III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

 Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của 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. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu xây dựng Tờ trình của UBND tỉnh và 

dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định tại Công văn số 61/VPUBND-

KGVX ngày 06 tháng 01 năm 2022; Ban Dân tộc tổ chức xây dựng dự thảo Nghị 

quyết và tổ chức lấy ý kiến các sở, ban ngành và địa phương có liên quan tại Công 

văn số 93/BDT-CSDT ngày 23 tháng 3 năm 2022, sau đó tổng hợp điều chỉnh, 

giải trình góp ý và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 133/BC-STP 

ngày 24 tháng 5 năm 2022; đã xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp 

ngày 22 tháng 6 năm 2022.  

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục Nghị quyết gồm 3 Điều: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách 

địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 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. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết:  

 Được thể hiện tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết gồm: 02 

Chương, 15 Điều, cụ thể: 

- Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG 

+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 

+ Điều 2. Đối tượng áp dụng. 

+ Điều 3. Nguyên tắc phân bổ thực hiện Chương trình. 

- Chương II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

+ Điều 4. Định mức và phương pháp phân bổ vốn thực hiện Chương trình. 

+ Điều 5. Tiêu chí, phân bổ vốn thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng 

thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. 

+ Điều 6. Tiêu chí, phân bổ vốn thực hiện Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bổ 

trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. 
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+ Điều 7. Tiêu chí, phân bổ vốn thực hiện Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản 

xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. 

+ Điều 8. Tiêu chí phân bổ vốn thực hiện 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 của lĩnh vực dân tộc 

+ Điều 9. Tiêu chí, phân bổ vốn thưc hiện Dự án 5: Phát triển giáo dục đào 

tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

+ Điều 10. Tiêu chí, phân bổ vốn thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá 

trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. 

+ Điều 11. Tiêu chí, phân bổ vốn thưc hiện Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe 

nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy 

dinh dưỡng trẻ em. 

+ Điều 12. Tiêu chí, phân bổ vốn thực hiện Dự án 8: Thực hiện bình đẳng 

giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. 

+ Điều 13. Tiêu chí, phân bổ vốn thực hiện Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm 

dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù. 

+ Điều 14. Tiêu chí, phân bổ vốn thực hiện Dự án 10: Truyền thông, tuyên 

truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, 

giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. 

+ Điều 15. Quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết thay thế Tờ trình số 332/TTr-

UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT: TU, UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Ban VHXH-HĐND tỉnh; 

- Sở: LĐTBXH, TC, TP, KHĐT, 

YT, XD, NNPTNT, TTTT; 

- Ban Dân tộc; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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