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QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 515/QĐ-BCĐCTMTQG 

ngày 05/5/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

QUỐC GIA TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2021-2025 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và  

chính quyền địa phương ngày 21/11/2019; 

 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 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 25/3/2022 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về việc ban 

hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 13/03/2022 của Trưởng 

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-

2025 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu 

quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/5/2022 của Trưởng 

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-

2025 ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các Chương 

trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; 
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 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 

1865/SKHĐT-QLN ngày 30/5/2022 và văn bản số 2109/SKHĐT-QLN ngày 

15/6/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 515/QĐ-

BCĐCTMTQG ngày 05/5/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục 

tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, cụ thể: 

1. Điều chỉnh nội dung tại số thứ tự 19 Mục I phần Phụ lục của Chương trình 

công tác năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-BCĐCTMTQG: 

“Quy định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn khác thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025” thành “Quy định cơ chế quản lý và sử 

dụng nguồn vốn huy động hợp pháp khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025”. 

2. Bổ sung 07 nhiệm vụ vào phần Phụ lục của Chương trình công tác năm 2022 

ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-BCĐCTMTQG (theo Phụ lục đính kèm). 

3. Các nội dung khác tại Quyết định số 515/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 

05/5/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh 

Thuận giai đoạn 2021-2025 vẫn giữ nguyên không thay đổi. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các 

ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình 

mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 37/QĐ-

UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- BCĐ TW các CTMTQG; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, TCDNC, VXNV, KTTH; 

- Lưu: VT.     HC 

 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Quốc Nam 



Phụ lục 

BỔ SUNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, 

ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BCĐCTMTQG ngày        /6/2022 

của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia 

tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025) 

 

 

STT Nội dung thực hiện 
Chịu trách nhiệm 

chỉ đạo/ đôn đốc 

Cơ quan thực 

hiện 

Cơ quan phối hợp 

chính 

Cấp 

ban hành 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Quy định cơ chế huy động và lồng ghép 

các nguồn vốn trong thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 

Giám đốc 

Lê Kim Hoàng 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các Sở, ngành và 

UBND các huyện, 

thành phố 

HĐND 

tỉnh; 

UBND 

tỉnh 

Quý IV/2022 

2 

Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết 

toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà 

nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây 

dựng công trình theo quy định mức hỗ trợ 

(bằng hiện vật hoặc bằng tiền) 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Nhựt 
Sở Tài chính 

Các Sở, ngành và 

UBND các huyện, 

thành phố 

UBND 

tỉnh 

Sau khi có 

văn bản 

hướng dẫn 

của Bộ Tài 

chính  

3 

Quy định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình 

và áp dụng các thiết kế sẵn có đối với các 

dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 

Giám đốc 

Lê Phạm Quốc 

Vinh 

Sở Xây dựng 

Các Sở, ngành và 

UBND các huyện, 

thành phố 

UBND 

tỉnh 
Quý III/2022 

4 

Quy định việc quản lý, vận hành công 

trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì 

công trình thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

Giám đốc 

Lê Phạm Quốc 

Vinh 

Sở Xây dựng 

Các Sở, ngành và 

UBND các huyện, 

thành phố 

UBND 

tỉnh 

Sau khi có 

văn bản 

hướng dẫn 

của Bộ Xây 
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STT Nội dung thực hiện 
Chịu trách nhiệm 

chỉ đạo/ đôn đốc 

Cơ quan thực 

hiện 

Cơ quan phối hợp 

chính 

Cấp 

ban hành 

Thời gian 

thực hiện 

dựng 

5 

Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, 

trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, 

phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt 

hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị, cộng đồng và theo nhiệm vụ trong 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025 

Giám đốc: 

Đặng Kim Cương, 

Hà Anh Quang; 

Trưởng Ban Dân 

tộc: Pi Năng Thị 

Thủy 

3 Cơ quan 

quản lý 

Chương trình 

(Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn, Sở Lao 

động-Thương 

binh và Xã hội, 

Ban Dân tộc) 

Các Sở, ngành và 

UBND các huyện, 

thành phố 

HĐND 

tỉnh; 

UBND 

tỉnh 

Sau khi có 

văn bản 

hướng dẫn 

của Bộ, 

ngành chủ 

quản 

6 

Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, 

quản lý dự án trong thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 

Giám đốc: 

Nguyễn Văn Nhựt, 

Lê Phạm Quốc 

Vinh 

Sở Xây dựng 

và Sở Tài 

chính 

Các Sở, ngành và 

UBND các huyện, 

thành phố 

UBND 

tỉnh 

Sau khi có 

văn bản 

hướng dẫn 

của Bộ quản 

lý chuyên 

ngành 

7 

Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn 

hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân 

chuyển trong cộng đồng theo quy định 

trong thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

Giám đốc: 

Đặng Kim Cương, 

Hà Anh Quang; 

Trưởng Ban Dân 

tộc: Pi Năng Thị 

Thủy 

3 Cơ quan 

quản lý 

Chương trình 

(Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn, Sở Lao 

động-Thương 

binh và Xã hội, 

Ban Dân tộc) 

Các Sở, ngành và 

UBND các huyện, 

thành phố 

UBND 

tỉnh 

Sau khi có 

văn bản 

hướng dẫn 

của Bộ, 

ngành chủ 

quản 
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