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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
 
  HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 08/2022/NQ-HðND 

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

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh nội dung và mức chi cho các kỳ thi, cuộc thi, hội thi  

trong lĩnh vực giáo dục và ñào tạo trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 4 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các các kỳ thi 
áp dụng ñối với giáo dục phổ thông;  

Xét Tờ trình số 7204/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết Quy ñịnh nội dung và mức chi cho các kỳ thi, 
cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và ñào tạo trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 
Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Nghị quyết này quy ñịnh về nội dung, mức chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc 
công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể: 

1. Quy ñịnh mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện 
các nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi. 
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2. Quy ñịnh về nội dung, mức chi ñể thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức 
và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm: 

a) Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; 

b) Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông các môn văn hóa; 

c) Kỳ thi tuyển sinh ñầu cấp phổ thông; 

d) Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh các môn văn hóa; 

ñ) Các kỳ thi, cuộc thi, hội thi khác theo quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo hoặc 
do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép thực hiện. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng ñối với các cơ quan quản lý nhà nước; các cơ sở giáo dục, 
ñơn vị, cá nhân có liên quan ñược cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuẩn bị, 
tổ chức và tham gia các kỳ thi, tập huấn học sinh giỏi ñể dự thi cấp quốc gia, các 
cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và ñào tạo. 

ðiều 3. Quy ñịnh nội dung chi và mức chi  

1. Nội dung chi 

a) Chi cho công tác ñề thi 

b) Chi cho công tác tổ chức thi và chấm thi 

c) Chi cho công tác tập huấn các ñội tuyển dự thi quốc gia 

2. Mức chi 

a) Mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; thi chọn 
học sinh giỏi cấp quốc gia; thi tuyển sinh ñầu cấp phổ thông; kỳ thi chọn học sinh 
giỏi cấp huyện và cấp tỉnh các môn văn hoá; tập huấn các ñội tuyển dự thi quốc gia; 
thi nghề phổ thông; hội thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi và tổng phụ trách ñội 
giỏi cấp tỉnh; cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này. 

b) Mức chi cho các cuộc thi, hội thi, kỳ thi khác cấp tỉnh; các cuộc thi, hội thi 
nằm trong nội dung hoạt ñộng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học của 
ngành giáo dục, sử dụng trong nguồn kinh phí sự nghiệp chung ñược ngân sách cân 
ñối hàng năm: ðược tính tối ña bằng 70% mức chi tương ứng tại Mục III của Phụ lục 
kèm theo Nghị quyết này. 

c) Mức chi cho công tác tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng cuộc thi khoa học 
kỹ thuật cấp ngành: ðược tính bằng 70% mức chi quy ñịnh tại khoản 3, ðiều 2 Nghị 
quyết số 02/2020/NQ-HðND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh mức chi ñối với các hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu 
niên, nhi ñồng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

d) Mức chi cho kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa, cuộc thi, hội thi cấp huyện: 
ðược tính tối ña bằng 80% mức chi tương ứng các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp tỉnh. 
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ñ) Mức chi trên ñược tính theo tiền công khoán gọn cho những ngày thực tế làm việc 
trong thời gian chính thức tổ chức kỳ thi, cuộc thi, hội thi. Trường hợp một người làm 
nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ ñược hưởng một mức thù lao cao nhất. 

e) Các nội dung chi khác không quy ñịnh trong Nghị quyết này thực hiện theo 
quy ñịnh tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng ñối với 
giáo dục phổ thông. 

ðiều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Nguồn ngân sách Nhà nước (ngân sách chi sự nghiệp giáo dục) theo quy ñịnh 
của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn 
vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy ñộng, nguồn thu hợp pháp khác theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

ðiều 5. ðiều khoản thi hành 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 08/2021/NQ-HðND ngày 15 tháng 5 
năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp ñầu cấp phổ thông, thi học sinh 
giỏi và các kỳ thi tập trung cấp tỉnh, cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi ñể dự thi 
cấp quốc gia. 

ðiều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;  

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật.  

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 24 tháng 7 năm 2022./.  
 

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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PHỤ LỤC 
(Kèm theo Nghị quyết số: 08/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

TT Nội dung ðơn vị tính 
 Mức chi 
(1000 ñ)  

Ghi chú 

I 
Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; thi chọn học sinh giỏi cấp 
quốc gia 

1 Ban Chỉ ñạo thi   
 

  
  
  
  
  
  

Trưởng ban người/ngày 450   
Phó Trưởng ban Thường trực người/ngày 430   
Phó Trưởng ban người/ngày 400   
Ủy viên, Thư ký người/ngày 300   
Nhân viên phục vụ người/ngày 190   

2 Hội ñồng thi người/ngày 
 

  
  
  
  

Chủ tịch người/ngày 430   
Phó Chủ tịch người/ngày 400   
Các Ủy viên người/ngày 300   

3 Ban Thư ký Hội ñồng thi người/ngày 
 

  
  
  
  

Trưởng ban người/ngày 400   
Phó Trưởng ban người/ngày 340   
Ủy viên người/ngày 300   

4 Hội ñồng/Ban sao in ñề thi   
 

  
  
  
  
  

Chủ tịch/Trưởng ban  người/ngày 420   
Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban  người/ngày 360   
Ủy viên, Thư ký, Bảo vệ vòng trong người/ngày 320   
Bảo vệ vòng ngoài, Phục vụ người/ngày 190   

5 
Thành viên bộ phận vận chuyển và bàn giao 
ñề thi 

người/ngày 300   

6 Hội ñồng/Ban coi thi   
 

  

  
  
  
  
  
  
  

Trưởng ban người/ngày 400   
Phó Trưởng ban Thường trực người/ngày 360   
Các Phó Trưởng ban, người/ngày 340   
Trưởng các ðiểm thi người/ngày 340   
Phó Trưởng các ðiểm thi người/ngày 320   
Ủy viên, Thư ký, Cán bộ coi thi, Cán bộ 
giám sát 

người/ngày 300   
Công an, Bảo vệ, Y tế, Kế toán, Phục vụ người/ngày 190   

7 Tổ chức chấm thi   
 

  
a) Ban/tổ làm phách   

 
  

  
  
  

Trưởng ban người/ngày 400   
Phó Trưởng ban người/ngày 340   
Ủy viên, Thư ký, Bảo vệ vòng trong  người/ngày 300   
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TT Nội dung ðơn vị tính 
 Mức chi 
(1000 ñ)  

Ghi chú 

  Bảo vệ vòng ngoài, Phục vụ người/ngày 190   

b) 
Hội ñồng/ Ban chấm thi, Ban phúc khảo, 
thẩm ñịnh 

  
 

  

  Trưởng ban người/ngày 400   

  
  
  
  
  
  
  

Phó Trưởng ban trực người/ngày 360   

Phó Trưởng ban người/ngày 340   

Ủy viên, Thư ký, Kỹ thuật viên người/ngày 300   

Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chấm thi  người/ñợt 300   

Công an, Bảo vệ, Y tế, Kế toán, Phục vụ người/ngày 190 Số lượng bài 
thi mỗi cán 
bộ chấm thi  
phải hoàn 

thành trong 
một ngày 
theo quy 

ñịnh 

Cán bộ chấm thi kỳ thi tốt nghiệp người/ngày 350 

Cán bộ chấm kiểm tra tự luận; phúc khảo, 
thẩm ñịnh (trắc nghiệm và tự luận) 

người/ngày 350 

8 Các nhiệm vụ khác có liên quan   
 

  

a) 
Chi nhập, xử lý dữ liệu thi ban ñầu và xử lý 
kết quả thi 

1 trường dữ 
liệu 

0,055 
55 ñồng/ 

trường dữ 
liệu  

b) 
Chi công tác thanh tra, kiểm tra trước, 
trong và sau khi thi 

  
 

  

  
  
  

Trưởng ðoàn Thanh tra người/ngày 400   
ðoàn viên Thanh tra người/ngày 300   
Thanh tra viên ñộc lập người/ngày 340   

c) 

Chi phí ăn, nước uống cho những người 
trong hội ñồng ra ñề thi, sao in ñề thi, làm 
phách trong những ngày tập trung cách ly 
ñặc biệt với bên ngoài 

người/ngày 

 
  

  
  

Những ngày làm việc cách ly tập trung người/ngày 285   
Những ngày cách ly ñể chờ hết thời gian tổ 
chức kỳ thi mà không phải trực tiếp làm 
nhiệm vụ 

 
người/ngày 190   

II 
Kỳ thi tuyển sinh ñầu cấp phổ thông; thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các 
môn văn hoá; tập huấn các ñổi tuyển dự thi quốc gia các môn văn hóa 

1 Hội ñồng thi   
 

  
  
  
  

Chủ tịch người/ngày 430   
Phó Chủ tịch người/ngày 400   
Các Ủy viên người/ngày 300   

2 Ban Thư ký Hội ñồng thi  
 

  
  Trưởng ban người/ngày 400   



08 CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 27-7-2022

3 
 

TT Nội dung ðơn vị tính 
 Mức chi 
(1000 ñ)  

Ghi chú 

  
  

Phó Trưởng ban người/ngày 340   
Ủy viên người/ngày 280   

3 
Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc 
nghiệm và ra ñề thi 

 
 

  

3.1 
Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc 
nghiệm 

  
 

  

a) 
Xây dựng và phê duyệt ma trận ñề thi và 
bản ñặc tả ñề thi    

 
Người chủ trì người/ngày 400 

 
Thành viên người/ngày 300 

 
b) Tiền công soạn thảo, chuẩn hoá câu hỏi   

  

 

Soạn câu hỏi thô câu 35 
 

Rà soát, chọn lọc, thẩm ñịnh và biên tập câu 
hỏi 

câu 28 
 

Chỉnh sửa câu hỏi sau thử nghiệm câu 25 
 

Chỉnh sửa lại các câu hỏi sau khi thử nghiệm 
ñề thi 

câu 20 
 

Rà soát, lựa chọn và nhập các câu hỏi vào 
ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn 
hoá 

câu 6 
 

c) 
Thuê chuyên gia ñịnh cỡ câu hỏi trắc 
nghiệm 

  
  

 
Người chủ trì người/ngày 400 

 
Thành viên người/ngày 300 

 
3.2 Ra ñề thi   

 
  

a) 
Xây dựng và phê duyệt ma trận ñề thi và 
bản ñặc tả ñề thi 

  
 

  

 

Người chủ trì người/ngày 400   

Thành viên người/ngày 300   

b) Ra ñề thi ñề xuất ñối với ñề thi tự luận    
 

  

 

Thi học sinh giỏi cấp tỉnh ñề 550   

Thi tuyển sinh ñầu cấp ñề 450   

c) Ra ñề thi chính thức   
 

  

 

Thi học sinh giỏi cấp tỉnh người/ngày 600   

Thi tuyển sinh ñầu cấp người/ngày 500   
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4 
 

TT Nội dung ðơn vị tính 
 Mức chi 
(1000 ñ)  

Ghi chú 

4 Hội ñồng/Ban ra ñề thi   
 

  

  

  

  

Chủ tịch/Trưởng ban  người/ngày 400   

Phó Chủ tịch/Trưởng banThường trực người/ngày 360   

Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban  người/ngày 340   

  

  

Ủy viên, Thư ký, Bảo vệ vòng trong 
(24/24h) 

người/ngày 300   

Ủy viên, Thư ký, Bảo vệ vòng ngoài người/ngày 190   

5 Hội ñồng/Ban sao in ñề thi   
 

  

  

  

Chủ tịch/Trưởng ban  người/ngày 400   

Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban  người/ngày 340   

  

  

Ủy viên, Thư ký, Bảo vệ vòng trong 
(24/24h) 

người/ngày 300   

Bảo vệ vòng ngoài, Phục vụ người/ngày 190   

6 
Thành viên bộ phận vận chuyển và bàn giao 
ñề thi 

người/ngày 300   

7 Hội ñồng/Ban coi thi   
 

  

  

  

  

  

  

  

Trưởng ban người/ngày 400   

Phó Trưởng ban người/ngày 340   

Trưởng các ñiểm thi người/ngày 340   

Phó Trưởng ñiểm thi người/ngày 320   

Ủy viên, Thư ký, Cán bộ coi thi, Cán bộ 
giám sát 

người/ngày 300   

Công an, Bảo vệ, Y tế, Kế toán, Phục vụ người/ngày 190   

8 Tổ chức chấm thi   
 

  

a) Ban/Tổ làm phách   
 

  

  

  

  

  

Trưởng ban người/ngày 400   

Phó Trưởng ban người/ngày 340   

Ủy viên, Thư ký, Bảo vệ vòng trong  người/ngày 300   

Bảo vệ vòng ngoài, phục vụ người/ngày 190   
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5 
 

TT Nội dung ðơn vị tính 
 Mức chi 
(1000 ñ)  

Ghi chú 

b) 
Hội ñồng/Ban chấm thi, Ban phúc khảo, 
thẩm ñịnh 

  
 

  

  
  
  
  
  

Trưởng ban người/ngày 400   

Phó Trưởng ban trực người/ngày 360   

Phó Trưởng ban người/ngày 340   

Ủy viên, Thư ký, Kỹ thuật viên người/ngày 300   

Tổ trưởng, Tổ phó  các Tổ chấm thi  người/ñợt 300   

Công an, Bảo vệ,Y tế, Kế toán, Phục vụ người/ngày 190  

Cán bộ chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi 
cấp tỉnh 

người/ngày 
370 

Số lượng bài 
thi mỗi cán 
bộ chấm thi  
phải hoàn 

thành trong 
một ngày 
theo quy 

ñịnh 

Cán bộ chấm thi kỳ thi tuyển sinh ñầu cấp người/ngày 350 

Cán bộ chấm kiểm tra tự luận; phúc khảo, 
thẩm ñịnh (trắc nghiệm và tự luận) 

người/ngày 

350 

9 Các nhiệm vụ khác có liên quan   
 

  

a) 
Chi nhập xử lý dữ liệu thi ban ñầu và xử 
lý kết quả thi 

1 trường dữ 
liệu 

0,055 
55 ñồng/  

trường dữ 
liệu  

b) 
Chi công tác thanh tra, kiểm tra trước, 
trong và sau khi thi 

  
 

  

  

  

Trưởng ñoàn Thanh tra người/ngày 400   

ðoàn viên Thanh tra người/ngày 300   

  Thanh tra viên ñộc lập người/ngày 340   

c) 

Chi phí ăn, nước uống cho những người 
trong hội ñồng ra ñề thi, sao in ñề thi, làm 
phách trong những ngày tập trung cách ly 
ñặc biệt với bên ngoài 

  
 

  

  
  

Những ngày làm việc cách ly tập trung người/ngày 285   

Những ngày cách ly ñể chờ hết thời gian tổ 
chức kỳ thi mà không phải trực tiếp làm  

người/ngày 190   
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6 
 

TT Nội dung ðơn vị tính 
 Mức chi 
(1000 ñ)  

Ghi chú 

10 
Tiền công tập huấn các ñội tuyển dự thi 
quốc gia các môn văn hóa 

  
 

  

  
  
  
  
  

Chi biên soạn và giảng dạy:    
 

  

Dạy lý thuyết tiết 280   

Dạy thực hành tiết 380   

Trợ lý thí nghiệm, thực hành tiết 130   

Chi phụ cấp cho cán bộ phụ trách lớp tập 
huấn 

ngày 36   

III 
Tổ chức thi nghề phổ thông phố thông, hội thi giáo viên dạy giỏi và chủ 
nhiệm giỏi, tổng phụ trách ðội giỏi cấp tỉnh, cuộc thi hùng biện tiếng Anh 
cấp tỉnh 

1 Hội ñồng thi   
 

  

  
  
  
  

Chủ tịch người/ngày 280   

Phó Chủ tịch người/ngày 240   

Các Ủy viên người/ngày 210   

Nhân viên phục vụ người/ngày 130   

2 Ra ñề thi   
 

  

a) Ra ñề thi ñề xuất    
 

  

  Thi nghề phổ thông ñề 220 

ðề thực hành 
không vượt 
quá 65%  ñề 

lý thuyết 

b) Ra ñề thi chính thức       

  
  

Ra ñề tự luận và trắc nghiệm thi nghề phổ 
thông 

người/ngày 300 

ðề thực 
hành không 

vượt quá 
65%  ñề lý 

thuyết 

Ra ñề thi hùng biện tiếng Anh, thi giáo viên 
dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách 
ðội giỏi cấp tỉnh 

người/ngày 350   

3 Hội ñồng/Ban ra ñề thi   
 

  

  
  
  
  

Chủ tịch/Trưởng ban  người/ngày 280   

Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban  người/ngày 240   

Ủy viên, Thư ký, Bảo vệ vòng trong  người/ngày 200   

Ủy viên, Thư ký, Bảo vệ vòng ngoài người/ngày 130   
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7 
 

TT Nội dung ðơn vị tính 
 Mức chi 
(1000 ñ)  

Ghi chú 

4 Hội ñồng/Ban sao in  ñề thi   
 

  

  
  
  
  

Chủ tịch/Trưởng ban  người/ngày 280   
Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban  người/ngày 240   
Ủy viên, Thư ký người/ngày 210   
Bảo vệ vòng ngoài, Phục vụ người/ngày 130   

5 Hội ñồng/Ban coi thi   
 

  

  
  
  
  

Chủ tịch Hội ñồng người/ngày 240   
Phó Chủ tịch Hội ñồng người/ngày 220   
Ủy viên, Thư ký, Cán bộ coi thi, Cán bộ 
giám sát 

người/ngày 210   
Công an, Bảo vệ, Y tế, Kế toán, Phục vụ người/ngày 130   

6 Tổ chức chấm thi   
 

  
a) Ban/Tổ làm phách   

 
  

  
  
  
  

Trưởng ban người/ngày 280   
Phó Trưởng ban người/ngày 240   
Ủy viên, Thư ký người/ngày 210   
Bảo vệ vòng ngoài, Phục vụ người/ngày 130   

b) 
Hội ñồng/Ban chấm thi, Ban phúc khảo, 
thẩm ñịnh 

  
 

  

  
  
  
  

Trưởng ban/ Chủ tịch hội ñồng người/ngày 280   

Phó Trưởng ban/Phó Chủ tịch Hội ñồng người/ngày 240   

Ủy viên, Thư ký, Kỹ thuật viên người/ngày 210   

Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ chấm thi  người/ngày 210   

Công an, Bảo vệ, Y tế, Kế toán, Phục vụ người/ñợt 130  

Cán bộ chấm thi nghề phổ thông người/ngày 240  

Cán bộ chấm thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh người/ngày 280  
Cán bộ chấm bài thi lý thuyết hội thi giáo 
viên dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi, Tổng 
phụ trách ðội giỏi cấp tỉnh 

người/ngày 280  

Cán bộ chấm thi thực hành hội thi giáo viên 
dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi, Tổng phụ trách 
ðội giỏi cấp tỉnh 

người/tiết  120  

7 
Chi công tác thanh tra, kiểm tra trước, 
trong và sau khi thi 

 
 

  

  Trưởng ðoàn Thanh tra người/ngày 280   
  
  

ðoàn viên Thanh tra người/ngày 210   
Thanh tra viên ñộc lập người/ngày 240   
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 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 09/2022/NQ-HðND                     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách 
nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  

giai ñoạn 2021 - 2025 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 4 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết số số 973/2020/UBTVQH14, ngày 08 tháng 7 năm 2020 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức 
phân bổ vốn ñầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15, ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội 
khóa XV về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai ñoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 02/2022/Qð-TTg, ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách trung ương 
và tỷ lệ vốn ñối ứng của ngân sách ñịa phương thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 90/Qð-TTg, ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai ñoạn 
2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP, ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai 
ñoạn 2021 - 2025; 
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Xét Tờ trình số 7050/TTr-UBND, ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức 
phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai ñoạn 2021 - 2025 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các ñại biểu Hội ñồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh 
mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai ñoạn 2021  2025 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ 
họp lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 
năm 2022./. 

  

CHỦ TỊCH 

 

Lê Trường Lưu 
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 HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY ðỊNH 

Nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước  
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  

giai ñoạn 2021 - 2025 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Kèm theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022 

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Nghị quyết này quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách 
nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai ñoạn 
2021 - 2025 (sau ñây viết tắt là Chương trình) trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
Huế và ñơn vị sử dụng kinh phí Chương trình (sau ñây viết tắt là các Sở, ngành và 
UBND cấp huyện). 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan ñến việc lập, thực 
hiện kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách nhà nước 
thuộc Chương trình. 

ðiều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn 

1. Tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư công, ngân sách nhà nước và 
các quy ñịnh liên quan. 

2. Bảo ñảm công khai, minh bạch, quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, 
cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật, 
tạo quyền chủ ñộng cho các Sở, ban, ngành và ñịa phương. 

3. Việc phân bổ vốn ñầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 
nhà nước thuộc Chương trình nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình; 
ñầu tư có trọng tâm, trọng ñiểm và bền vững, trọng tâm là huyện nghèo, xã ñặc biệt 
khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. 

ðối với cơ sở hạ tầng thì ưu tiên ñầu tư dứt ñiểm các công trình có tính kết nối 
về giao thông, kinh tế, xã hội. ðối với hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô 
hình giảm nghèo thì ưu tiên các mô hình phát triển sinh kế, việc làm theo dự án phát 
triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển các tổ nhóm cộng ñồng có thời 
gian thực hiện 2-3 năm, có phân kỳ ñầu tư hàng năm.   
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4. Việc phân bổ cụ thể ngân sách trung ương và tỷ lệ ñối ứng của ngân sách ñịa 
phương phải phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân ñối của ngân sách nhà nước; 
mục tiêu, nhiệm vụ, dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch hằng năm và tỷ lệ giải ngân vốn 
ñầu tư công, kết quả thực hiện kế hoạch ñầu tư công năm trước. 

5. Không phân bổ vốn của Chương trình ñể chi cho các hoạt ñộng thuộc nhiệm vụ 
quản lý nhà nước ñã ñược bố trí ñầy ñủ từ nguồn vốn chi thường xuyên. 

Chương II 
NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

 TIÊU CHÍ, HỆ SỐ, ðỊNH MỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH, XÁC ðỊNH  

PHÂN BỔ VỐN TỪNG DỰ ÁN 

ðiều 4. Quy ñịnh chung về tiêu chí phân bổ vốn 

1. Quy mô dân số, hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo 
của các huyện ñể tính ñiểm căn cứ vào số liệu công bố của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo ña 
chiều giai ñoạn 2022 - 2025. 

2. Huyện khu vực miền núi, vùng cao, biên giới ñất liền; ñơn vị hành chính cấp 
xã ñể tính hệ số ñược xác ñịnh căn cứ vào quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền ñến 
ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

3. Huyện nghèo, xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển do cấp có thẩm 
quyền phê duyệt theo chuẩn nghèo ña chiều giai ñoạn 2022 - 2025. 

4. Lực lượng lao ñộng từ ñủ 15 tuổi trở lên trên ñịa bàn các huyện căn cứ số liệu 
công bố năm liền kề của Cục Thống kê tỉnh. 

5. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, thấp còi theo số liệu năm liền kề của 
Sở Y tế báo cáo. 

6. Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của tỉnh ñể tính ñiểm căn cứ vào số 
lượng thực tế tính ñến 31 tháng 12 năm 2020; Số lượng tuyển sinh trên ñịa bàn huyện, 
thị xã, thành phố ñể tính ñiểm căn cứ vào kết quả báo cáo tuyển sinh năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

7. Trường hợp ñịa bàn ñáp ứng nhiều chỉ số trong cùng một tiêu chí phân bổ vốn 
thì áp dụng chỉ số có hệ số phân bổ vốn cao nhất. 

ðiều 5. Dự án 1: Hỗ trợ ñầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội huyện 
nghèo, xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển  

1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ ñầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội huyện nghèo 
A Lưới. 

a) Phân bổ vốn ngân sách của Dự án: Phân bổ 100% vốn ñầu tư phát triển nguồn 
ngân sách nhà nước cho huyện nghèo A Lưới.  
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b) Vốn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng: Bằng 10% vốn ñầu tư phát triển của ngân 
sách theo kế hoạch vốn ñầu tư phát triển trung hạn của từng ñịa phương. 

2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ ñầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các xã ñặc biệt khó 
khăn (sau ñây viết tắt là ðBKK) vùng bãi ngang, ven biển. 

a) Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho các xã: 

Xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển  Hệ số 

Xã ðBKK vùng bãi ngang, ven biển 1 

b) Phương pháp tính, xác ñịnh phân bổ vốn cho các xã: 

(1) Vốn ñầu tư phát triển của ngân sách trung ương phân bổ cho xã ðBKK vùng 
bãi ngang, ven biển ñược tính theo công thức:  

Bi = Q xXi 

Trong ñó: Bi là vốn ngân sách trung ương phân bổ cho xã thứ i. 

Xi là hệ số tiêu chí của xã thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một xã ñược tính theo công thức: 

Q = 
G 

 Xi 

G là tổng số vốn ñầu tư phát triển của ngân sách trung ương phân bổ cho các xã 
ðBKK vùng bãi ngang, ven biển ñể thực hiện Dự án 1. 

(2) Vốn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng: bằng 10% tổng vốn ñầu tư phát triển của 
ngân sách trung ương theo kế hoạch vốn ñầu tư phát triển trung hạn của từng huyện. 

ðiều 6. Dự án 2: ða dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 

1. Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: tối ña 15% cho các Sở, ban 
ngành, Hội ñoàn thể cấp tỉnh; tối thiểu 85% cho các huyện. 

2. Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho các huyện: 

Tiêu chí Hệ số 

a) Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện  

- Dưới 7% 0,4 

- Từ 7% ñến dưới 10% 0,5 

- Từ 10% ñến dưới 20% 0,6 

- Từ 20% trở lên 0,7 

b) Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện  

- Dưới 1.000 hộ 0,4 

- Từ 1.000 hộ ñến dưới 2.000 hộ 0,45 
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Tiêu chí Hệ số 

- Từ 2.000 hộ ñến dưới 3.000 hộ 0,5 

- Từ 3.000 hộ ñến dưới 4.000 hộ 0,6 

- Từ 4.000 hộ ñến dưới 5.000 hộ 0,7 

- Từ 5.000 hộ ñến dưới 6.000 hộ 0,8 

- Từ 6.000 hộ trở lên 0.9 

c) Tiêu chí 3. ðịa bàn khó khăn  

Huyện nghèo 0,12 

Mỗi một xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển  0,015 

d) Tiêu chí 4: Số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện  

- Dưới 10 xã 1 

- Từ 10 xã ñến dưới 15 xã 1,15 

- Từ 15 xã ñến dưới 20 xã 1,3 

- Từ 20 xã ñến dưới 25 xã 1,5 

- Từ 25 xã trở lên 2 

3. Phương pháp tính, xác ñịnh phân bổ vốn cho các huyện: 

Vốn ngân sách trung ương phân bổ cho từng huyện ñược tính theo công thức: 

Ci = Q xXi xYi 

Trong ñó: 

Ci là vốn ngân sách trung ương phân bổ cho huyện thứ i. 

Xi là tổng số các hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, tổng số hộ 
nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

Yi là tổng hệ số tiêu chí vùng khó khăn, số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i 
theo công thức: 

Yi = (0,12x HN + 0,015xXNi) x 2,5 + ðVi. 

HN (1; 0) huyện nghèo = 1; huyện không nghèo = 0. 

XNi là số xã ðBKK vùng bãi ngang, ven biển của huyện thứ i. 

ðVi là tổng hệ số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện ñược tính theo công thức: 

Q = 
G 

 Xi x Yi 
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G là tổng số vốn ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh ñể thực hiện Dự án 2 của 
Chương trình. 

ðiều 7. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng 

1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 

a) Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: tối ña 15% cho các Sở, ban, 
ngành, Hội ñoàn thể cấp tỉnh; tối thiểu85% cho các huyện. 

b) Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho các huyện: 

Tiêu chí Hệ số 

- Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện  

+ Dưới 7% 0,4 

+ Từ 7% ñến dưới 10% 0,5 

+ Từ 10% ñến dưới 20% 0,6 

+ Từ 20% trở lên 0,7 

- Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện   

+ Dưới 1.000 hộ 0,4 

+ Từ 1.000 hộ ñến dưới 2.000 hộ 0,45 

+ Từ 2.000 hộ ñến dưới 3.000 hộ 0,5 

+ Từ 3.000 hộ ñến dưới 4.000 hộ 0,6 

+ Từ 4.000 hộ ñến dưới 5.000 hộ 0,7 

+ Từ 5.000 hộ ñến dưới 6.000 hộ 0,8 

+ Từ 6.000 hộ trở lên 0.9 

- Tiêu chí 3. ðịa bàn khó khăn  

Huyện nghèo 0,12 

Mỗi một xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển  0,015 

- Tiêu chí 4: Số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện  

+ Dưới 10 xã 1 

+ Từ 10 xã ñến dưới 15 xã 1,15 

+ Từ 15 xã ñến dưới 20 xã 1,3 

+ Từ 20 xã ñến dưới 25 xã 1,5 

+ Từ 25 xã trở lên 2 

c) Phương pháp tính, xác ñịnh phân bổ vốn cho các huyện: 

Vốn ngân sách trung ương phân bổ cho từng huyện ñược tính theo công thức: 

ði = Q xXixYi 

Trong ñó: 
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ði là vốn ngân sách trung ương phân bổ cho huyện thứ i. 

Xi là tổng số các hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, tổng số hộ 
nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

Yi là tổng hệ số tiêu chí vùng khó khăn, số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện 
thứ i theo công thức:  

Yi = (0,12x HN+ 0,015xXNi) x 2,5 + ðVi. 

HN (1; 0) huyện nghèo = 1; huyện không nghèo = 0 

XNi là số xã ðBKK vùng bãi ngang, ven biển của huyện thứ i. 

ðVi là tổng hệ số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện ñược tính theo công thức: 

Q = 
G 

 Xi x Yi 

G là tổng số vốn ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh ñể thực hiện Tiểu dự án 1 
thuộc Dự án 3 của Chương trình. 

2. Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng 

a) Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: tối ña 10% cho các Sở, ban, 
ngành, Hội ñoàn thể cấp tỉnh; tối thiểu 90% cho các huyện. 

b) Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho các huyện: 

 
Tiêu chí Hệ số 

- Tiêu chí 1. ðịa bàn khó khăn  

Huyện nghèo 0,12 

Mỗi một xã ðBKK vùng bãi ngang, ven biển  0,015 

- Tiêu chí 2: Số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện  

+ Dưới 10 xã 1 

+ Từ 10 xã ñến dưới 15 xã 1,15 

+ Từ 15 xã ñến dưới 20 xã 1,3 

+ Từ 20 xã ñến dưới 25 xã 1,5 

+ Từ 25 xã trở lên 2 

- Tiêu chí 3. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi của 
huyện 

 

+ Trên 13% 1,6 

+Từ 10% ñến 13% 1,4 

+ Từ 7% ñến dưới 10% 1,2 

+ Dưới 7% 1 
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c) Phương pháp tính, xác ñịnh phân bổ vốn cho các huyện: 

Vốn ngân sách trung ương phân bổ cho từng huyện ñược tính theo công thức: 

Ei = Q xYixDDi 

Trong ñó: 

Ei là vốn ngân sách trung ương phân bổ cho huyện thứ i. 

DDi là hệ số tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi của huyện thứ i. 

Yi là tổng hệ số tiêu chí ñịa bàn khó khăn, số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện 
thứ i theo công thức:  

Yi = (0,12x HN+ 0,015xXNi) x 3 + ðVi 

HN (1; 0) huyện nghèo = 1; huyện không nghèo = 0. 

XNi là số xã ðBKK vùng bãi ngang, ven biển của huyện thứ i. 

ðVi là tổng hệ số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện ñược tính theo công thức: 

Q = 
G 

 Yi x 
DDi 

G là tổng số vốn ngân sách trung ương ñể phân bổ cho tỉnh ñể thực hiện Tiểu dự án 2 
thuộc Dự án 3 của Chương trình. 

ðiều 8. Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 

1. Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn 

a) Vốn ñầu tư phát triển: Phân bổ 100% vốn ñầu tư phát triển ngân sách trung ương 
cho các huyện. 

Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho các huyện: 

Tiêu chí Hệ số 

- Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện  

+ Dưới 7% 0,4 

+Từ 7% ñến dưới 10% 0,5 

+Từ 10% ñến dưới 20% 0,6 

+ Từ 20% trở lên 0,7 

- Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện   

+ Dưới 1.000 hộ 0,4 

+ Từ 1.000 hộ ñến dưới 2.000 hộ 0,45 
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Tiêu chí Hệ số 

+ Từ 2.000 hộ ñến dưới 3.000 hộ 0,5 

+ Từ 3.000 hộ ñến dưới 4.000 hộ 0,6 

+ Từ 4.000 hộ ñến dưới 5.000 hộ 0,7 

+ Từ 5.000 hộ ñến dưới 6.000 hộ 0,8 

+ Từ 6.000 hộ trở lên 0.9 

- Tiêu chí 3: Số trường cao ñẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp 
công lập trên ñịa bàn của huyện 

 

+ Có 01 trường 0,5 

+ Có 02 trường 0,6 

+ Có từ 03 trường trở lên 0,7 

- Tiêu chí 4: Số lượng tuyển sinh trên ñịa bàn các huyện  

+ Dưới 100 người/năm 0,5 

+ Từ 100 người/năm ñến dưới 200 người/năm 0,6 

+ Từ 200 người/năm trở lên 0,7 

Phương pháp tính, xác ñịnh phân bổ vốn cho các huyện: 

Vốn ngân sách trung ương phân bổ cho từng huyện ñược tính theo công thức:  

Hi = Q x Xi 

Trong ñó: 

Hi là vốn ngân sách trung ương phân bổ cho huyện thứ i. 

Xi: là tổng các hệ số tiêu chí của huyện thứ i theo công thức: 

Xi = (TLi + QMi) x 3 + (TRi + TSi)  

TLi là hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

QMi là hệ số tiêu chí tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

TRi là hệ số tiêu chí số trường cao ñẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp công lập 
trên ñịa bàn huyện thứ i. 

TSi là hệ số tiêu chí số lượng tuyển sinh trên ñịa bàn huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện ñược tính theo công thức: 

Q = 
G 

 Xi  

G là tổng số vốn ñầu tư phát triển của ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh ñể 
thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4 của Chương trình. 
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b) Vốn sự nghiệp: 

- Phân bổ tối ña 25% tổng số vốn sự nghiệp ngân sách trung ương của Tiểu dự án 
cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

- Phân bổ tối ña 35% tổng số vốn sự nghiệp ngân sách trung ương của Tiểu dự án 
cho các huyện ñể hỗ trợ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên ñịa bàn. 

* Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn: 
Tiêu chí Hệ số 

+ Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện  

Dưới 7% 0,4 

Từ 7% ñến dưới 10% 0,5 

Từ 10% ñến dưới 20% 0,6 

Từ 20% trở lên 0,7 

+ Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện  

Dưới 1.000 hộ 0,4 

Từ 1.000 hộ ñến dưới 2.000 hộ 0,45 

Từ 2.000 hộ ñến dưới 3.000 hộ 0,5 

Từ 3.000 hộ ñến dưới 4.000 hộ 0,6 

Từ 4.000 hộ ñến dưới 5.000 hộ 0,7 

Từ 5.000 hộ ñến dưới 6.000 hộ 0,8 

Từ 6.000 hộ trở lên 0.9 

+ Tiêu chí 3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên ñịa bàn của 
huyện 

 

Mỗi một trung tâm giáo dục nghề nghiệp 0,1 

Mỗi một trường trung cấp 0,2 

Mỗi một trường cao ñẳng 0,3 

+ Tiêu chí 4. Số lượng tuyển sinh trên ñịa bàn huyện   

Dưới 100 người/năm 0,5 

Từ 100 người/năm ñến dưới 200 người/năm 0,6 

Từ 200 người/năm trở lên 0,7 

 

*Phương pháp tính, xác ñịnh phân bổ vốn cho các huyện: 

Vốn sự nghiệp ngân sách trung ương phân bổ cho huyện ñược tính theo công thức: 
    Ii = Q x Xi 
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Trong ñó: 

Ii là vốn ngân sách trung ương phân bổ cho huyện thứ i. 

Xi là tổng số các hệ số tiêu chí của huyện thứ i theo công thức: 

Xi = (TLi + QMi) x 3 + (TRi+ TSi). 

TLi là hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

QMi là hệ số tiêu chí tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

TRi là tổng hệ số tiêu chí số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập của huyện thứ i 
ñược tính theo công thức: 

TRi= 0,3 x Cði + 0,2 x TCi + 0,1 x TTi 

Cði là số trường cao ñẳng công lập của huyện thứ i. 

TCi là số trường trung cấp công lập của huyện thứ i. 

TTi là số trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập của huyện thứ i. 

TSi là hệ số tiêu chí số lượng tuyển sinh trên ñịa bàn huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện ñược tính theo công thức: 

Q = 
G 

 Xi  

G là tổng số vốn sự nghiệp ngân sách trung ương phân bổ ñể hỗ trợ một số cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp công lập của tỉnh có huyện nghèo thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc 
Dự án 4 của Chương trình. 

- Phân bổ tối thiểu 40% tổng số vốn sự nghiệp ngân sách trung ương của Tiểu dự 
án cho các huyện ñể hỗ trợ ñào tạo nghề cho người lao ñộng thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên ñịa bàn huyện nghèo, xã ñặc biệt 
khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. 

*Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho các huyện: 

Tiêu chí Hệ số 

+ Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện  

Dưới 7% 0,4 

Từ 7% ñến dưới 10% 0,5 

Từ 10% ñến dưới 20% 0,6 

Từ 20% trở lên 0,7 

+ Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện   

Dưới 1.000 hộ 0,4 

Từ 1.000 hộ ñến dưới 2.000 hộ 0,45 
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Tiêu chí Hệ số 

Từ 2.000 hộ ñến dưới 3.000 hộ 0,5 

Từ 3.000 hộ ñến dưới 4.000 hộ 0,6 

Từ 4.000 hộ ñến dưới 5.000 hộ 0,7 

Từ 5.000 hộ ñến dưới 6.000 hộ 0,8 

Từ 6.000 hộ trở lên 0.9 

+ Tiêu chí 3: ðịa bàn khó khăn  

Mỗi huyện nghèo 0,12 

Mỗi một xã ðBKK vùng bãi ngang, ven biển  0,015 

+ Tiêu chí 4: Số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện  

Dưới 10 xã 1 

Từ 10 xã ñến dưới 15 xã 1,15 

Từ 15 xã ñến dưới 20 xã 1,3 

Từ 20 xã ñến dưới 25 xã 1,5 

Từ 25 xã trở lên 2 

+ Tiêu chí 5: Số lượng tuyển sinh trên ñịa bàn các huyện  

Dưới 100 người/năm 0,5 

Từ 100 người/năm ñến dưới 200 người/năm 0,6 

Từ 200 người/năm trở lên 0,7 

* Phương pháp tính, xác ñịnh phân bổ vốn cho các huyện: 

Vốn ngân sách trung ương phân bổ cho từng huyện ñược tính theo công thức: 

Ki = QxXi 

Trong ñó: 

Ki là vốn ngân sách trung ương phân bổ cho huyện thứ i. 

Xi là tổng số các hệ số tiêu chí của huyện thứ i theo công thức: 

Xi = TLi + QMi + 0,12xHN + 0,015xXNi + ðVi + TSi 

TLi là hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

QMi là hệ số tiêu chí tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

HN (1; 0) huyện nghèo = 1; huyện không nghèo = 0. 

XNi là số xã ðBKK vùng bãi ngang, ven biển của huyện thứ i. 

ðVi là tổng hệ số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i. 
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TSi là hệ số tiêu chí số lượng tuyển sinh các ñối tượng của Tiểu dự án trên ñịa bàn 
huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện ñược tính theo công thức: 

 

Q = 
G 

 Xi  

G là tổng số vốn sự nghiệp ngân sách trung ương phân bổ cho các huyện thực 
hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4 của Chương trình ñể hỗ trợ ñào tạo nghề cho người 
lao ñộng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên 
ñịa bàn huyện nghèo, xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. 

2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng. 

a) Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: Tối ña 18% cho các Sở, ban, 
ngành cấp tỉnh; tối thiểu 82% cho các huyện. 

b) Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn và phương pháp tính cho các huyện: 

* Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho các huyện: 

Tiêu chí Hệ số 

+ Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện  

Dưới 7% 0,4 

Từ 7% ñến dưới 10% 0,5 

Từ 10% ñến dưới 20% 0,6 

Từ 20% trở lên 0,7 

+ Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện   

Dưới 1.000 hộ 0,4 

Từ 1.000 hộ ñến dưới 2.000 hộ 0,45 

Từ 2.000 hộ ñến dưới 3.000 hộ 0,5 

Từ 3.000 hộ ñến dưới 4.000 hộ 0,6 

Từ 4.000 hộ ñến dưới 5.000 hộ 0,7 

Từ 5.000 hộ ñến dưới 6.000 hộ 0,8 

Từ 6.000 hộ trở lên 0.9 

+ Tiêu chí 3. ðịa bàn khó khăn  

Huyện nghèo 0,12 

Mỗi một xã ðBKK vùng bãi ngang, ven biển  0,015 
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* Phương pháp tính, xác ñịnh phân bổ vốn cho các huyện: 

Vốn ngân sách trung ương phân bổ cho từng huyện ñược tính theo công thức: 

Li = Q xXix Yi 

Trong ñó: Li là vốn ngân sách trung ương phân bổ cho huyện thứ i. 

Xi là tổng số các hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, tổng số hộ 
nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

Yi là tổng hệ số tiêu chí vùng khó khăn của huyện nghèo, huyện có xã ðBKK vùng 
bãi ngang, ven biển thứ i, theo công thức: 

Yi =1+( 0,12 x HN + 0,015 x XNi) 

HN (1; 0) huyện nghèo = 1; huyện không nghèo = 0. 

XNi là số xã ðBKK vùng bãi ngang, ven biển của huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện ñược tính theo công thức: 

Q = 
G 

 Xi x Yi 

G là tổng số vốn ngân sách trung ương ñể phân bổ cho tỉnh thực hiện Tiểu dự án 2 
thuộc Dự án 4 của Chương trình. 

3. Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 

a) Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: tối ña 60% cho các Sở, ban, 
ngành cấp tỉnh; tối thiểu 40% cho các huyện. 

b) Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn và phương pháp tính cho các huyện; 

* Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho các huyện: 

Tiêu chí Hệ số 

+ Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện  

Dưới 7% 0,4 

Từ 7% ñến dưới 10% 0,5 

Từ 10% ñến dưới 20% 0,6 

Từ 20% trở lên 0,7 

+ Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện   

Dưới 1.000 hộ 0,4 

Từ 1.000 hộ ñến dưới 2.000 hộ 0,45 

Từ 2.000 hộ ñến dưới 3.000 hộ 0,5 

Từ 3.000 hộ ñến dưới 4.000 hộ 0,6 

Từ 4.000 hộ ñến dưới 5.000 hộ 0,7 

Từ 5.000 hộ ñến dưới 6.000 hộ 0,8 

Từ 6.000 hộ trở lên 0.9 
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Tiêu chí Hệ số 

+ Tiêu chí 3. Lực lượng lao ñộng từ ñủ 15 tuổi trở lên trên ñịa bàn 
huyện 

 

Dưới 24.000 người 1 

Từ 24.000 người ñến dưới 48.000 người 1,3 

Từ 48.000 người ñến dưới 72.000 người 1,6 

Từ 72.000 người ñến dưới 96.000 người 1,9 

Từ 96.000 người ñến dưới 120.000 người 2,2 

Từ 120.000 người trở lên 2,5 

* Phương pháp tính, xác ñịnh phân bổ vốn cho ñịa phương 

Vốn ngân sách trung ương phân bổ cho từng huyện ñược tính theo công thức: 

Mi = Q xXixYi 

Trong ñó: 

Mi là vốn ngân sách trung ương phân bổ cho huyện thứ i. 

Xi là tổng số các hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, tổng số hộ 
nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

Yi là hệ số lực lượng lao ñộng từ 15 tuổi trở lên của huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện ñược tính theo công thức: 

Q = 
G 

 Xi x Yi 

G là tổng số vốn ngân sách trung ương ñể phân bổ cho tỉnh thực hiện Tiểu dự án 3 
thuộc Dự án 4 của Chương trình. 

ðiều 9. Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên ñịa bàn huyện nghèo 
1. Phạm vi, ñối tượng thực hiện: Vốn sự nghiệp ngân sách phân bổ cho huyện 

nghèo trên cơ sở kế hoạch hằng năm căn cứ nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở của hộ 
nghèo, hộ cận nghèo trên ñịa bàn huyện nghèo A Lưới (trừ ñối tượng thuộc diện hỗ 
trợ từ các chương trình, dự án khác) và ñề xuất kinh phí hỗ trợ thực hiện, quản lý của 
Ủy ban nhân dân huyện, theo hướng dẫn của các cơ quan trung ương. 

2. ðịnh mức hỗ trợ: 

a) Vốn sự nghiệp ngân sách trung ương: Nhà xây mới 40.000.000 ñồng/hộ; 
sửa chữa nhà 20.000.000 ñồng/hộ; 

b) Vốn sự nghiệp ngân sách ñịa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã): ðối ứng tối 
thiểu bằng 15% mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, trong ñó: Ngân sách tỉnh ñối ứng 
tối thiểu bằng 10%; ngân sách huyện ñối ứng tối thiểu bằng 05%. 
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c) Vốn huy ñộng từ nguồn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện 
theo Quy chế vận ñộng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam mỗi cấp và theo ñề nghị của nhà tài trợ. 

d) Vốn vay ưu ñãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy ñịnh của trung ương 
(nếu có). 

3. Giao cơ quan chủ trì dự án tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh ñối tượng, 
ñiều kiện và ñịnh mức hỗ trợ, ñảm bảo ñúng hướng dẫn của trung ương, phù hợp với 
ñiều kiện ngân sách tỉnh và nguồn huy ñộng hợp pháp khác. 

ðiều 10. Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

1. Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin 

a) Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: Tối ña 50% cho các Sở, ban, 
ngành cấp tỉnh; tối thiểu 50% cho các huyện. 

b) Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn và phương pháp tính cho các huyện: 

- Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho các huyện: 

Tiêu chí Hệ số 

+ Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện  

Dưới 7% 0,4 

Từ 7% ñến dưới 10% 0,5 

Từ 10% ñến dưới 20% 0,6 

Từ 20% trở lên 0,7 

+ Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện   

Dưới 1.000 hộ 0,4 

Từ 1.000 hộ ñến dưới 2.000 hộ 0,45 

Từ 2.000 hộ ñến dưới 3.000 hộ 0,5 

Từ 3.000 hộ ñến dưới 4.000 hộ 0,6 

Từ 4.000 hộ ñến dưới 5.000 hộ 0,7 

Từ 5.000 hộ ñến dưới 6.000 hộ 0,8 

Từ 6.000 hộ trở lên 0.9 

+ Tiêu chí 3. ðịa bàn khó khăn  

Huyện nghèo 0,12 

Mỗi một xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển  0,015 
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Tiêu chí Hệ số 

+ Tiêu chí 4: Số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện  

Dưới 10 xã 1 

Từ 10 xã ñến dưới 15 xã 1,15 

Từ 15 xã ñến dưới 20 xã 1,3 

Từ 20 xã ñến dưới 25 xã 1,5 

Từ 25 xã trở lên 2 

- Phương pháp tính, xác ñịnh phân bổ vốn cho các huyện: 

Vốn ngân sách trung ương phân bổ cho từng huyện ñược tính theo công thức: 

Ni = Q xXixYi + Di 

Trong ñó: 

Ni là vốn ngân sách trung ương phân bổ cho huyện thứ i. 

Xi là tổng số các hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, tổng số hộ 
nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

Yi là tổng hệ số tiêu chí vùng khó khăn, số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i 
quy ñịnh tại theo công thức: 

Yi =0,12xHN + 0,015xXNi + ðVi. 

HN (1; 0) huyện nghèo = 1; huyện không nghèo = 0. 

XNi là số xã ðBKK vùng bãi ngang, ven biển của huyện thứ i. 

ðVi là tổng hệ số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i. 

Di là nhu cầu kinh phí thực hiện nội dung ñặc thù giảm nghèo thông tin theo hướng 
dẫn của cơ quan chủ trì Tiểu dự án của huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện ñược tính theo công thức: 

Q = 
G - D 

 Xi x Yi 

Trong ñó: G là tổng số vốn ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh ñể thực hiện 
Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 6; D là tổng nhu cầu kinh phí thực hiện nội dung ñặc thù giảm 
nghèo thông tin của tỉnh. 

2. Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo ña chiều 

a) Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: Tối ña 60% cho các Sở, ban, 
ngành cấp tỉnh; tối thiểu 40% cho các ñịa phương. 

b) Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn và phương pháp tính cho các huyện: 

- Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho các huyện: 
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Tiêu chí Hệ số 

+ Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện  

Dưới 7% 0,4 

Từ 7% ñến dưới 10% 0,5 

Từ 10% ñến dưới 20% 0,6 

Từ 20% trở lên 0,7 

+ Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện   

Dưới 1.000 hộ 0,4 

Từ 1.000 hộ ñến dưới 2.000 hộ 0,45 

Từ 2.000 hộ ñến dưới 3.000 hộ 0,5 

Từ 3.000 hộ ñến dưới 4.000 hộ 0,6 

Từ 4.000 hộ ñến dưới 5.000 hộ 0,7 

Từ 5.000 hộ ñến dưới 6.000 hộ 0,8 

Từ 6.000 hộ trở lên 0.9 

+ Tiêu chí 3. ðịa bàn khó khăn  

Huyện nghèo 0,12 

Mỗi một xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển  0,015 

+ Tiêu chí 4: Số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện  

Dưới 10 xã 1 

Từ 10 xã ñến dưới 15 xã 1,15 

Từ 15 xã ñến dưới 20 xã 1,3 

Từ 20 xã ñến dưới 25 xã 1,5 

Từ 25 xã trở lên 2 

 Phương pháp tính, xác ñịnh phân bổ vốn cho các huyện: 

Vốn ngân sách trung ương phân bổ cho từng huyện ñược tính theo công thức: 

Pi = QxXixYi 

Trong ñó: 

Pi là vốn ngân sách trung ương phân bổ cho huyện thứ i. 

Xi là tổng số các hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, tổng số hộ 
nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 
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Yi là tổng hệ số tiêu chí vùng khó khăn, số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i 
quy ñịnh tại theo công thức:  

Yi = 0,12xHN + 0,015xXNi + ðVi 

HN (1; 0) huyện nghèo = 1; huyện không nghèo = 0. 

XNi là số xã ðBKK vùng bãi ngang, ven biển của huyện thứ i. 

ðVi là tổng hệ số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện ñược tính theo công thức: 

Q = 
G 

 Xi x Yi 

G là tổng số vốn ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh ñể thực hiện Tiểu dự án 2, 
thuộc Dự án 6. 

ðiều 11. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, ñánh giá Chương trình 

1. Phân bổ vốn ngân sách trung ương của Tiểu dự án: Tối ña 45% cho các Sở, 
ban, ngành, Hội ñoàn thể cấp tỉnh; tối thiểu 55% cho các huyện. 

2. Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho các huyện: 

 

Tiêu chí Hệ số 

a) Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện  

- Dưới 7% 0,4 

- Từ 7% ñến dưới 10% 0,5 

- Từ 10% ñến dưới 20% 0,6 

- Từ 20% trở lên 0,7 

b) Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của các huyện   

- Dưới 1.000 hộ 0,4 

- Từ 1.000 hộ ñến dưới 2.000 hộ 0,45 

- Từ 2.000 hộ ñến dưới 3.000 hộ 0,5 

- Từ 3.000 hộ ñến dưới 4.000 hộ 0,6 

- Từ 4.000 hộ ñến dưới 5.000 hộ 0,7 

- Từ 5.000 hộ ñến dưới 6.000 hộ 0,8 

- Từ 6.000 hộ trở lên 0.9 

c) Tiêu chí 3. ðịa bàn khó khăn  

Huyện nghèo 0,12 

Mỗi một xã ñặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển  0,015 
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Tiêu chí Hệ số 

d) Tiêu chí 4: Số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện  

- Dưới 10 xã 1 

- Từ 10 xã ñến dưới 15 xã 1,15 

- Từ 15 xã ñến dưới 20 xã 1,3 

- Từ 20 xã ñến dưới 25 xã 1,5 

- Từ 25 xã trở lên 2 

3. Phương pháp tính, xác ñịnh phân bổ vốn cho các huyện 

Vốn ngân sách trung ương phân bổ cho từng huyện ñược tính theo công thức: 

Ri = QxXixYi 

Trong ñó: 
Ri là vốn ngân sách trung ương phân bổ cho huyện thứ i. 
Xi là tổng số các hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, tổng số hộ 

nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 
Yi là tổng hệ số tiêu chí vùng khó khăn, số ñơn vị hành chính cấp xã của tỉnh thứ i 

quy ñịnh tại theo công thức:  

Yi = 0,12x HN + 0,015x XNi + ðVi 

HN (1; 0) huyện nghèo = 1; huyện không nghèo = 0. 

XNi là số xã ðBKK vùng bãi ngang, ven biển của huyện thứ i. 

ðVi là hệ số ñơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện ñược tính theo công thức: 

Q = 
G 

 Xi x Yi 

G là tổng số vốn ngân sách trung ương phân bổ cho tỉnh ñể thực hiện Dự án 7. 

Mục 2 

 NGUỒN NGÂN SÁCH THỰC HIỆN VÀ TỶ LỆ VỐN ðỐI ỨNG  

CỦA NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 

ðiều 12. Vốn ñối ứng, tỷ lệ vốn ñối ứng của ngân sách ñịa phương thực hiện 
Chương trình 

1. Tổng vốn ñối ứng ngân sách ñịa phương bằng 15% vốn ngân sách trung ương 
hỗ trợ theo ñiểm c khoản 2 ðiều 13 Quyết ñịnh số 02/2022/Qð-TTg ngày 18 tháng 01 
năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ 
vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn ñối ứng của ngân sách ñịa phương thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2021 - 2025. 
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2. Tỷ lệ vốn ñối ứng của ngân sách tỉnh, ngân sách huyện/xã của từng ñịa phương 

Số 
TT 

ðịa phương Tỷ lệ ñối ứng NSðP (%) Ghi chú 

Tỉnh Huyện, xã 
1 Huyện A Lưới 80 20  

2 Huyện Phong ðiền 30 70  

3 Huyện Phú Vang 35 65  

4 Huyện Phú Lộc 35 65  

 
ðiều 13. Nguồn ngân sách thực hiện 

Nguồn ngân sách thực hiện Chương trình gồm: 

1. Ngân sách trung ương; 

2. Ngân sách ñịa phương (tỉnh, huyện, xã) 

a) ðối với vốn ñầu tư phát triển 
- Ngân sách tỉnh ñối ứng từ vốn ñầu tư công trung hạn cấp tỉnh quản lý nguồn dự 

phòng/chưa phân khai theo ñiểm 5 tiểu mục I mục A2 khoản A Biểu số 01 Nghị quyết 
số 111/NQ-HðND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế về việc giao kế hoạch ñầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai 
ñoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Ngân sách huyện, xã ñối ứng từ vốn ñầu tư công cấp huyện, xã quản lý giai ñoạn 
2021 - 2025 (ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu; phân cấp ngân sách; nguồn thu sử 
dụng ñất cấp huyện, xã) theo tiểu mục II mục A2 khoản A Biểu số 01 Nghị quyết số 
111/NQ-HðND. 

b) ðối với phần vốn sự nghiệp:  

ðảm bảo tỷ lệ ñối ứng ngân sách ñịa phương phần kinh phí sự nghiệp tối thiểu 
bằng 15% theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2 ðiều 13 Quyết ñịnh số 02/2022/Qð-TTg 
ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Vốn huy ñộng, lồng ghép và vốn ñóng góp của nhân dân. 
Thực hiện theo Chương III Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 

của Chính phủ quy ñịnh cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia giai ñoạn 2021-2025. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10/2022/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh về nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư phát triển 
từ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 4 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14, ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn 
ñầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15, ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội 
về phê duyệt chủ trương ñầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai ñoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 07/2022/Qð-TTg, ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ Quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn  ngân sách trung 
ương và tỷ lệ vốn ñối ứng của ngân sách ñịa phương thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP, ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Xét Tờ trình số 6907/TTr-UBND, ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ñề nghị ban hành Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn 
ñầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí và 
ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025. 
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ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 

và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ 
họp lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 
năm 2022./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

QUY ðỊNH 
Nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư phát triển 

từ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025 

(Kèm theo Nghị quyết số 10/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư phát triển từ ngân 
sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(sau ñây gọi tắt là Chương trình) tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025, là căn cứ 
ñể lập kế hoạch ñầu tư trung hạn và hàng năm nguồn ngân sách nhà nước thuộc 
Chương trình. 

2. ðối tượng áp dụng 

a) Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 
và các ñơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước ñể thực hiện Chương trình. 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan ñến lập, thực hiện kế hoạch 
ñầu tư trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình. 

ðiều 2. Nguyên tắc phân bổ 

1. Tuân thủ quy ñịnh của Luật ðầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Quyết ñịnh 
số 07/2022/Qð-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ 
vốn ñối ứng của ngân sách ñịa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giai ñoạn 2021-2025 và các văn bản pháp luật khác có liên quan 
ñến Chương trình. 

2. Ưu tiên bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng phù hợp với 
các mục tiêu phân bổ nguồn vốn ñầu tư công giai ñoạn 2021-2025; bảo ñảm không 
vượt quá tổng mức vốn ñầu tư, vốn sự nghiệp và không thay ñổi cơ cấu nguồn vốn 
của chương trình ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, ñảm bảo không chồng chéo, 
trùng lặp ñịa bàn, phạm vi, ñối tượng ñầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, 
giai ñoạn I: từ năm 2021 ñến năm 2025. 
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3. ðáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách 
của Chương trình; tăng cường phân cấp cho cơ sở ñể tạo sự chủ ñộng, linh hoạt cho 
các ñịa phương, các cấp, các ngành trong triển khai, thực hiện Chương trình trên 
cơ sở nội dung, ñịnh hướng, lĩnh vực cần ưu tiên, phù hợp với ñặc thù, ñiều kiện, 
tiềm năng lợi thế từng ñịa phương, từng vùng theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Nguồn vốn phân bổ hằng năm của Chương trình phải phù hợp với kế hoạch 
trung hạn ñược cấp có thẩm quyền thông qua và khả năng cân ñối ngân sách hằng năm; 
ưu tiên bố trí vốn ñể hoàn thành các chương trình, dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 
trước sang năm sau; vốn phân bổ hằng năm theo kết quả giải ngân của năm trước năm 
kế hoạch; ưu tiên phân bổ cho các ñịa phương, các dự án bảo ñảm tiến ñộ giải ngân 
nhanh ñể tạo ñiều kiện sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình. 

5. ðảm bảo công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn kế hoạch thực hiện 
Chương trình. 

6. Danh mục kế hoạch phân bổ chi tiết cho cấp xã, cấp huyện ñảm bảo bố trí ñủ 
kinh phí các công trình quyết toán, công trình hoàn thành và công trình chuyển tiếp. 
Phần kinh phí còn lại bố trí cho các công trình khởi công mới ñảm bảo các quy ñịnh 
tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội Phê duyệt 
chủ trương ñầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 
2021 - 2025, Quyết ñịnh số 263/Qð-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
ñoạn 2021 - 2025; các công trình khởi công mới ñược lựa chọn phải là các công trình 
có nhu cầu sử dụng cấp thiết, ñáp ứng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu cấp xã, tiêu chí nâng cao cấp huyện; ưu tiên các công 
trình khởi công mới ở cấp xã có tính chất khuyến khích người dân tham gia, thực hiện 
theo cơ chế ñặc thù. 

7. Danh mục các công trình ưu tiên hỗ trợ ñầu tư:  

a) Công trình giao thông: ðường vào vùng sản xuất, hoàn thiện và nâng cao hệ 
thống hạ tầng giao thông trên ñịa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã;  

b) Công trình thủy lợi: Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống thủy lợi và 
phòng chống thiên tai cấp xã, huyện, ñảm bảo bền vững và thích ứng với biến ñổi khí 
hậu; 

c) Công trình nước sạch: Xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh 
hoạt tập trung, ñảm bảo chất lượng ñạt chuẩn theo quy ñịnh;  

d) Trường học: Tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh các công trình cấp xã, cấp huyện 
ñảm bảo ñạt chuẩn cơ sở vật chất cho các trường mầm non, trường tiểu học, trường 
trung học cơ sở, trường trung học phổ thông;  

ñ) Trạm y tế, bệnh viện huyện; 

e) Công trình thoát nước thải, công trình xử lý rác thải tập trung; 
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g) Công trình văn hóa, thể thao: Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của hệ thống thiết 
chế văn hóa (nhà văn hóa hoặc hội trường ña năng), thể thao cơ sở phục vụ sinh hoạt 
văn hóa, thể thao của toàn xã. 

h) ðầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng ñồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi; 

i) Các công trình hạ tầng khác phục vụ phát triển sản xuất, dân sinh, bảo vệ 
môi trường. 

ðiều 3. ðịnh mức, tiêu chí, hệ số phân bổ vốn ñầu tư phát triển ngân sách 
nhà nước theo ñối tượng xã, huyện 

1. ðối với ngân sách trung ương 

a) Ưu tiên hỗ trợ cho các xã ñặc biệt khó khăn, xã ñạt dưới 15 tiêu chí, hỗ trợ 
cho 02 huyện là Nam ðông và Phong ðiền phấn ñấu ñạt chuẩn nông thôn mới giai 
ñoạn 2021-2025. 

b) Hỗ trợ các xã ñã ñạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí 
nông thôn mới ñã ñạt chuẩn nhưng mức ñạt chuẩn của một số chỉ tiêu còn chưa cao 
ñể nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo ñảm bền vững. 

c) Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình 
và ñiều kiện thực tế của tỉnh ñể phân bổ vốn hàng năm cho các huyện/thị xã/thành 
phố linh hoạt nhưng vẫn ñảm bảo tổng mức vốn ngân sách trung ương phân bổ cho 
cấp xã, huyện trong cả giai ñoạn 2021-2025 theo ñúng các nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ 
và tiêu chí, hệ số phân bổ vốn theo Khoản 3 ðiều này. 

2. ðối với ngân sách ñịa phương (tỉnh, huyện, xã) 

a) Ưu tiên hỗ trợ cho các xã ñạt dưới 15 tiêu chí, các xã ñạt từ 15/18 tiêu chí, các 
xã phấn ñấu ñạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu; huyện Quảng ðiền phấn ñấu ñạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao. 

b) Hỗ trợ các xã ñã ñạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí 
nông thôn mới ñã ñạt chuẩn nhưng mức ñạt chuẩn của một số chỉ tiêu còn chưa cao 
ñể nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo ñảm bền vững. 

3. ðịnh mức, tiêu chí phân bổ cho các xã, huyện/thị xã/thành phố  

ðịnh mức phân bổ cho các xã (năm 2021: căn cứ số xã tính ñến hết năm 2021; 
năm 2022: căn cứ số xã tính ñến hết năm 2021 trừ các xã ñặc biệt khó khăn), huyện/thị 
xã/thành phố theo hệ số như sau: 

TT ðối tượng phân bổ 
Hệ 
số 

Ghi 
chú 

I Ngân sách trung ương, ngân sách ñịa phương năm 2021 (chuyển 
sang thực hiện trong năm 2022) 

    

1 Xã ñặc biệt khó khăn 2   
2 Xã ñạt từ 15 ñến 18 tiêu chí 1,3   
3 Các xã còn lại 1   
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TT ðối tượng phân bổ 
Hệ 
số 

Ghi 
chú 

II Ngân sách trung ương giai ñoạn 2022-2025     

II.1 Cấp xã     

1 Xã ñạt dưới 15 tiêu chí 5   

2 Xã ñạt từ 15 ñến 18 tiêu chí 3   

3 Xã ñã ñược công nhận ñạt chuẩn nông thôn mới 1   

II.2 Huyện phấn ñấu ñạt chuẩn nông thôn mới 20   

III Ngân sách ñịa phương giai ñoạn 2022-2025     

III.1 Cấp xã     

1 Xã ñạt dưới 15 tiêu chí 3   

2 Xã ñạt từ 15 ñến 18 tiêu chí 2   

3 Xã phấn ñấu ñạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 2   

4 Xã phấn ñấu ñạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2   

5 Xã còn lại 1   

III.2 Huyện phấn ñấu ñạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 10   

ðiều 4. Tỷ lệ vốn ñối ứng của ngân sách ñịa phương 

1.Tỷ lệ ñối ứng ngân sách ñịa phương (tỉnh, huyện, xã): Ngân sách ñịa phương 
ñảm bảo ñối ứng tối thiểu bằng 1,5 lần ngân sách trung ương hỗ trợ theo ñiểm c 
khoản 2 ðiều 8 Quyết ñịnh số 07/2022/Qð-TTg. 

2. Tỷ lệ ñối ứng ngân sách ñịa phương (phân chia theo tỉnh và huyện/xã) 

Tỷ lệ ñối ứng ngân sách tỉnh và ngân sách huyện/xã cụ thể theo Bảng sau: 

TT ðịa phương 

Huyện chưa 
ñược công 
nhận ñạt 

chuẩn NTM 

Tỷ lệ ñối ứng NSðP 
(%) 

Ghi chú 
Tỉnh 

Huyện, 
xã 

1 Huyện Nam ðông x 70 30   

2 Huyện Quảng ðiền   40 60   

3 Huyện A Lưới x 80 20   

4 Huyện Phong ðiền x 30 70   

5 Huyện Phú Vang x 35 65   

6 Huyện Phú Lộc x 35 65   

7 Thị xã Hương Trà x 0 100   

8 Thị xã Hương Thủy   0 100   

9 Thành phố Huế x 0 100   
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ðiều 5. Phương pháp tính toán phân bổ vốn ñầu tư phát triển từ ngân sách 
nhà nước 

1. ðối với ngân sách trung ương 

a) Căn cứ Quyết ñịnh số 07/2022/Qð-TTg và ñiều kiện thực tế của tỉnh, số ñiểm 
của từng ñịa phương (huyện, xã) tính toán theo ðiều 3 Quy ñịnh này ñể xác ñịnh tổng 
số ñiểm của từng huyện, xã; từ ñó xác ñịnh tổng số ñiểm của toàn tỉnh. 

b) Căn cứ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và tổng số ñiểm của toàn tỉnh, 
lấy tổng số vốn ngân sách trung ương hỗ trợ chia cho tổng số ñiểm toàn tỉnh ñể xác 
ñịnh giá trị của 01 ñiểm. 

c) Tổng số vốn phân bổ cho từng ñịa phương ñược tính bằng tổng số ñiểm của 
ñịa phương mình (bao gồm cấp huyện, cấp xã) nhân với giá trị của 01 ñiểm. 

2. ðối với ngân sách ñịa phương 

a) Căn cứ Quyết ñịnh số 07/2022/Qð-TTg và ñiều kiện thực tế của tỉnh, số ñiểm 
của từng ñịa phương (huyện, xã) tính toán theo ðiều 3 Quy ñịnh này ñể xác ñịnh tổng số 
ñiểm của từng huyện, xã; từ ñó xác ñịnh tổng số ñiểm của toàn tỉnh. 

b) Căn cứ tổng số ñiểm của toàn tỉnh, lấy tổng số vốn ngân sách ñịa phương 
ñối ứng theo quy ñịnh chia cho tổng số ñiểm toàn tỉnh ñể xác ñịnh giá trị của 01 ñiểm. 

c) Căn cứ tỷ lệ vốn ñối ứng ngân sách ñịa phương (phân chia theo tỉnh và 
huyện/xã) theo ðiều 4 Quy ñịnh này ñể xác ñịnh tổng số vốn ngân sách tỉnh phân bổ cho 
từng ñịa phương ñược tính bằng tổng số ñiểm của ñịa phương mình (bao gồm cấp 
huyện, cấp xã) nhân với giá trị của 01 ñiểm nhân với tỷ lệ % ngân sách tỉnh hỗ trợ, 
phần còn lại ngân sách huyện/xã ñối ứng thực hiện./.  
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 11/2022/NQ-HðND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh về nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách  

nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển  
kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  

tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: 2021-2025  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 4 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14, ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 
về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14, ngày 08 tháng 7 năm 2020 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức 
phân bổ vốn ñầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 39/2021/Qð-TTg, ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: từ năm 2021 ñến 
năm 2025; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 27/2022/Nð-CP, ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ 
quy ñịnh cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Xét Tờ trình số 6906/TTr-UBND, ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về ñề nghị ban hành Nghị quyết Quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức 
phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 
2021-2030, giai ñoạn I: 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và 
ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí và 
ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên 
Huế giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: 2021-2025. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ 
họp lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 
năm 2022./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

 

QUY ðỊNH 
 Nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2030,  

giai ñoạn I: 2021-2025 

 (Kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Nghị quyết này quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ vốn ngân sách 
nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 
ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2030, 
giai ñoạn I: 2021-2025 (sau ñây gọi tắt là Chương trình), là căn cứ ñể lập kế hoạch 
ñầu tư trung hạn và hàng năm nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
1. Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và 

các ñơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước ñể thực hiện Chương trình. 
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan ñến lập, thực hiện 

kế hoạch ñầu tư trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc 
Chương trình. 

ðiều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương và ngân sách ñịa phương 
thuộc Chương trình 

1. Tuân thủ các quy ñịnh của Luật ðầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị 
quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội quy ñịnh về các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ vốn ñầu tư công 
nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2021-2025 và các văn bản pháp luật khác có 
liên quan ñến Chương trình. 

2. Bám sát các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể của Chương trình giai ñoạn 2021-2025 
nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ñề ra; bảo ñảm không vượt quá tổng mức vốn 
ñầu tư, vốn sự nghiệp và không thay ñổi cơ cấu nguồn vốn của Chương trình ñã ñược 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Bảo ñảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực 
hiện phân cấp trong quản lý ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật, tạo quyền chủ ñộng 
cho các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền ñịa phương. 
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4. Việc phân bổ vốn kế hoạch hằng năm thực hiện Chương trình theo kết quả 
giải ngân của năm trước năm kế hoạch; ưu tiên phân bổ cho các huyện, các dự án, 
tiểu dự án, nội dung của Chương trình bảo ñảm tiến ñộ giải ngân. 

5. Ưu tiên bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng phù hợp với 
các mục tiêu phân bổ nguồn vốn ñầu tư công giai ñoạn 2021 - 2025; tập trung ñầu tư, 
hỗ trợ các xã, thôn, bản khó khăn nhất, giải quyết các vấn ñề bức xúc, cấp bách nhất; 
ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn và có khó 
khăn ñặc thù; ưu tiên cho các ñịa bàn còn thiếu hụt cơ sở hạ tầng thiết yếu. 

6. Bảo ñảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn kế hoạch thực hiện 
Chương trình. 

 
Chương II 

PHÂN BỔ VỐN CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH, 
 TỪNG ðỊA PHƯƠNG THEO TỪNG DỰ ÁN/TIỂU DỰ ÁN 

 
ðiều 4. Tiêu chí, ñịnh mức và phương pháp tính toán phân bổ vốn ngân 

sách trung ương cho các Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 
(gọi tắt là ñịa phương) 

1. Tiêu chí, ñịnh mức và phương pháp tính toán, xác ñịnh nguồn vốn ngân sách 
trung ương (vốn ñầu tư và vốn sự nghiệp) phân bổ cho các ñịa phương thực hiện 
Chương trình ñược quy ñịnh và tổng hợp từ vốn phân bổ của các Dự án/Tiểu dự án 
thành phần của ñịa phương ñó. 

2. Căn cứ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và số ñiểm của từng huyện 
tính toán theo Chương III Quy ñịnh này ñể xác ñịnh tổng số vốn phân bổ cho ñịa phương 
thứ k (Tk) ñược tổng hợp từ vốn phân bổ của các Dự án/Tiểu dự án thành phần thứ i 
(Vk,i) của  ñịa phương ñó: 

 
Trong ñó: 

- i là dự án, tiểu dự án thứ i 

 
- k là ñịa phương thứ k 

Phương pháp tính toán, xác ñịnh vốn phân bổ của ñịa phương (k) theo tiêu chí 
của từng Dự án/Tiểu dự án thành phần (i): 

Vk,i = Qi.Xk,i 

Trong ñó: 

- Vk,i: Vốn phân bổ của Dự án/Tiểu dự ánthứ i cho ñịa phương thứ k. 
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- Xk,i: Số ñiểm của Dự án/Tiểu dự án thứ i của ñịa phương thứ k. 

- Qi: Vốn ñịnh mức cho 01 ñiểm phân bổ của Dự án/Tiểu dự án thứ i 

 
- Gi: Vốn ngân sách trung ương ñể phân bổ cho Dự án/Tiểu dự án thứ i. 

ðiều 5. Quy ñịnh tỷ lệ vốn ñối ứng của ngân sách ñịa phương thực hiện 
chương trình 

1. Tỷ lệ ñối ứng ngân sách ñịa phương (tỉnh, huyện, xã) - ngân sách trung ương 
hỗ trợ 

Ngân sách ñịa phương ñảm bảo ñối ứng tối thiểu bằng 15% ngân sách trung 
ương hỗ trợ theo ñiểm b khoản 2 ðiều 6 Quyết ñịnh số 39/2021/Qð-TTg ngày 30 
tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh 
mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021 - 2030, 
giai ñoạn I: từ năm 2021 ñến năm 2025. 

2. Tỷ lệ ñối ứng ngân sách ñịa phương (tỉnh - huyện/xã) 
Tỷ lệ ñối ứng ngân sách tỉnh - ngân sách huyện/xã cụ thể theo Bảng sau: 

TT ðịa phương 
Tỷ lệ ñối ứng NSðP (%) Ghi 

chú Tỉnh Huyện, xã 
1 Huyện Nam ðông 70 30   
2 Huyện A Lưới 80 20   
3 Huyện Phú Lộc 35 65   
4 Thị xã Hương Trà 0 100   

3. ðối với các Tiểu dự án thuộc Chương trình nhưng ngân sách trung ương 
không hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế thì sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ, tỷ lệ ñối 
ứng theo ðề án phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025, ñịnh hướng ñến năm 2030. 

 
CHƯƠNG III 

TIÊU CHÍ, ðỊNH MỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ðIỂM  

ðiều 6. Dự án 01: Giải quyết tình trạng thiếu ñất ở, nhà ở, ñất sản xuất, 
nước sinh hoạt 

1. ðối tượng hỗ trợ 
Theo ñiểm b khoản 1 phần III chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ 
năm 2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-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 ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 
ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: từ năm 2021 ñến năm 2025. 
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2. Nội dung hỗ trợ 

a) Vốn ñầu tư 

- Hỗ trợ ñất ở. 

- Hỗ trợ nhà ở. 

- Hỗ trợ ñất sản xuất. 

- Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung. 

b) Vốn sự nghiệp 

- Hỗ trợ chuyển ñổi nghề. 

- Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán. 

3. Cách tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung 
ương theo Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này. 

ðiều 7. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn ñịnh dân cư ở những nơi 
cần thiết 

1. ðối tượng hỗ trợ 

Theo ñiểm b khoản 2 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ 
năm 2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

2. Nội dung hỗ trợ 

Theo ñiểm c khoản 2 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

3. Cách tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung ương 
theo Phụ lục II kèm theo Nghị quyết này. 

ðiều 8. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy 
tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền ñể sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

1. Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng 
và nâng cao thu nhập cho người dân 

a) ðối tượng hỗ trợ 

Theo ñiểm a khoản 3 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ 
năm 2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

b) Nội dung hỗ trợ 

Theo ñiểm a khoản 3 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ 
năm 2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

c) Cách tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung ương 
theo Phụ lục III kèm theo Nghị quyết này. 
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2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược 
liệu quý, thúc ñẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút ñầu tư vùng ñồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi 

a) ðối tượng hỗ trợ 

Theo ñiểm b khoản 3 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ 
năm 2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

b) Nội dung hỗ trợ 

Theo ñiểm b khoản 3 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ 
năm 2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

c) ðịnh mức phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các Sở, Ban, ngành 
cấp tỉnh và tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung 
ương theo Phụ lục III kèm theo Nghị quyết này. 

ðiều 9. Dự án 4: ðầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, ñời sống 
trong vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các ñơn vị sự nghiệp công 
lập của lĩnh vực dân tộc-Tiểu dự án 1: ðầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ 
sản xuất, ñời sống trong vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

1. Phạm vi hỗ trợ 

a) 14 xã ñặc biệt khó khăn ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 861/Qð-TTg ngày 04 
tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, 
khu vực II, khu vực I thuộc vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 
2021-2025 và các Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung (nếu có). 

b) 04 thôn ñặc biệt khó khăn và 01 bản dân tộc thiểu số và miền núi không thuộc 
xã khu vực III ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 612/Qð-UBDT ngày 16 tháng 9 
năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn 
ñặc biệt khó khăn vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2025 
và các Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung (nếu có). 

2. Nội dung hỗ trợ 

Theo ñiểm a khoản 4 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

3. Cách tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung ương 
theo Phụ lục IV kèm theo Nghị quyết này. 

ðiều 10. Dự án 5: Phát triển giáo dục ñào tạo nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực 

1. Tiểu dự án 1: ðổi mới hoạt ñộng, củng cố phát triển các trường phổ thông dân 
tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú 
và xóa mù chữ cho người dân vùng ñồng bào dân tộc thiểu số 
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a) ðối tượng hỗ trợ 
Theo ñiểm a khoản 5 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ 
năm 2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

b) Nội dung hỗ trợ 

Theo ñiểm a khoản 5 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

c) ðịnh mức phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ chocác Sở, Ban, ngành 
cấp tỉnh, các ñịa phương và tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn 
ngân sách trung ương theo khoản 1 Phụ lục V kèm theo Nghị quyết này. 

2. Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; ñào tạo dự bị ñại học, ñại học và 
sau ñại học ñáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

a) ðối tượng hỗ trợ 

Theo ñiểm b khoản 5 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

b) Nội dung hỗ trợ 

Theo ñiểm b khoản 5 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

c) ðịnh mức phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các Sở, Ban, ngành 
cấp tỉnh và tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung 
ương theo khoản 2 Phụ lục V kèm theo Nghị quyết này. 

3. Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm 
cho người lao ñộng vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

a) ðối tượng hỗ trợ 

Theo ñiểm c khoản 5 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

b) Nội dung hỗ trợ 

Theo ñiểm c khoản 5 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

c) Cách tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung ương 
theo khoản 3 Phụ lục V kèm theo Nghị quyết này. 
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4. Tiểu dự án 4: ðào tạo nâng cao năng lực cho cộng ñồng và cán bộ triển khai 
Chương trình ở các cấp 

a) ðối tượng hỗ trợ 

Theo ñiểm d khoản 5 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

b) Nội dung hỗ trợ 

Theo ñiểm d khoản 5 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

c) Cách tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung ương 
theo khoản 4 Phụ lục V kèm theo Nghị quyết này. 

ðiều 11. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt ñẹp 
của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 

1. ðối tượng hỗ trợ 

Theo khoản 6 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

2. Nội dung hỗ trợ 

Theo khoản 6 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

3. ðịnh mức phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các Sở, Ban, ngành 
cấp tỉnh và tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung ương 
theo Phụ lục VI kèm theo Nghị quyết này. 

ðiều 12. 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 

1. ðối tượng hỗ trợ 

Theo khoản7phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

2. Nội dung hỗ trợ 

Theo khoản 7 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

3. ðịnh mức phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các Sở, Ban, ngành 
cấp tỉnh và tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung 
ương theo Phụ lục VII kèm theo Nghị quyết này. 
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ðiều 13. Dự án 8: Thực hiện bình ñẳng giới và giải quyết những vấn ñề cấp 
thiết ñối với phụ nữ và trẻ em 

1. Phạm vi hỗ trợ 
a) 14 xã ñặc biệt khó khăn ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 861/Qð-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, Khu vực I  
thuộc vùng ñồng bào dân tộc thiểu số giai ñoạn 2021-2025 và các Quyết ñịnh sửa ñổi, 
bổ sung (nếu có). 

b) 04 thôn ñặc biệt khó khăn và 01 bản dân tộc thiểu số và miền núi không thuộc 
xã khu vực III ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 612/Qð-UBDT của Ủy ban dân tộc 
ngày 16 tháng 9 năm 2021 phê duyệt danh sách các thôn ñặc biệt khó khăn vùng 
ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2025 và các Quyết ñịnh sửa 
ñổi, bổ sung (nếu có). 

2. ðối tượng hỗ trợ 

Theo khoản 8 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

3. Nội dung hỗ trợ 

Theo khoản 8 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

4. ðịnh mức phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các Sở, ban, ngành 
cấp tỉnh và tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung ương 
theo Phụ lục VIII kèm theo Nghị quyết này. 

ðiều 14. Dự án 9: ðầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và 
nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn 

1. Tiểu dự án 1: ðầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, dân tộc có khó khăn ñặc thù 

a) Phạm vi hỗ trợ 

Theo ñiểm a khoản 9 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

b) ðối tượng hỗ trợ 
Theo ñiểm a khoản 9 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

c) Nội dung hỗ trợ 
Theo ñiểm a khoản 9 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 
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d) ðịnh mức phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các Sở, Ban, ngành 
cấp tỉnh và tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung ương 
theo khoản1 Phụ lục IX kèm theo Nghị quyết này. 

2. Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 
trong vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

a) Mục tiêu 
Theo ñiểm b khoản 9 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

b) ðối tượng hỗ trợ 

Theo ñiểm b khoản 9 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 
xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: 
Từ năm 2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

c) Nội dung hỗ trợ 

Theo ñiểm b khoản 9 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

d) ðịnh mức phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các Sở, ban, ngành 
cấp tỉnh và tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung ương 
theo khoản 2 Phụ lục IX kèm theo Nghị quyết này. 

ðiều 15. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận ñộng trong vùng ñồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát ñánh giá việc tổ chức thực hiện 
Chương trình 

1. Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh ñiển hình tiên tiến, phát huy vai trò của 
người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận 
ñộng ñồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện ðề án tổng thể và 
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030 

a) Phạm vi hỗ trợ 
Theo ñiểm a khoản 10 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

b) ðối tượng hỗ trợ 
Theo ñiểm a khoản 10 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: 
Từ năm 2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

c) Nội dung hỗ trợ 
Theo ñiểm a khoản 10 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai 
ñoạn I: Từ năm 2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 
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d) ðịnh mức phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các Sở, Ban, ngành 
cấp tỉnh và tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung 
ương theo khoản 1 Phụ lục Xkèm theo Nghị quyết này. 

2. Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 
và ñảm bảo an ninh trật tự vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

a) Phạm vi hỗ trợ 

Theo ñiểm b khoản 10 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

b) ðối tượng hỗ trợ 

Theo ñiểm b khoản 10 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

c) Nội dung hỗ trợ 

Theo ñiểm b khoản 10 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

d) ðịnh mức phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các Sở, Ban, ngành 
cấp tỉnh và tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung 
ương theo khoản 2 Phụ lục X kèm theo Nghị quyết này. 

3. Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, ñánh giá, ñào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện 
Chương trình 

a) ðối tượng hỗ trợ 
Theo ñiểm c khoản 10 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai ñoạn I: Từ năm 
2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

b) Nội dung hỗ trợ 
Theo ñiểm c khoản 10 phần III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 2021-2030, giai 
ñoạn I: Từ năm 2021 ñến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1719/Qð-TTg. 

c) ðịnh mức phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho các Sở, Ban, ngành 
cấp tỉnh và tính ñiểm cho các ñịa phương làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách trung 
ương theo khoản 3 Phụ lục X kèm theo Nghị quyết này. 
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PHỤ LỤC I 
PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN 1  

GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU ðẤT Ở, NHÀ Ở, 
 ðẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT 

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022                 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

1. Phân bổ vốn ñầu tư 

1.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: Không. 

1.2. Phân bổ cho ðịa phương: Áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí 
như sau: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng Tổng số ñiểm 

1 Cứ 1 hộ ñược hỗ trợ ñất ở 0,4 a 0,4 x a 

2 Cứ 1 hộ ñược hỗ trợ nhà ở 0,4 b 0,4 x b 

3 Cứ 1 hộ ñược hỗ trợ ñất sản xuất 0,225 c 0,225 x c 

4 Cứ 1 công trình nước sinh hoạt tập trung 30 d 30 x d 

 Tổng cộng   Xk,i 

* Số lượng (a, b, c, d) căn cứ số liệu nhu cầu cần hỗ trợ thực tế tại ñịa phương, ñược Ban 
Dân tộc rà soát, tổng hợp. 

2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

2.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: Không. 

2.2. Phân bổ cho ñịa phương: Áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng Tổng số ñiểm 

1 Cứ 1 hộ ñược hỗ trợ chuyển ñổi nghề 0,1 a 0,1 x a 

2 Cứ 1 hộ ñược hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 0,03 b 0,03 x b 

 Tổng cộng   Xk,i 

* Số lượng (a, b) căn cứ số liệu nhu cầu cần hỗ trợ thực tế tại ñịa phương, ñược Ban 
Dân tộc rà soát, tổng hợp. 

Thời ñiểm xác ñịnh số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch. 
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PHỤ LỤC II 
PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN 2 QUY HOẠCH, 

SẮP XẾP, BỐ TRÍ, ỔN ðỊNH DÂN CƯ Ở NHỮNG NƠI CẦN THIẾT 
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022                  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

1. Phân bổ vốn ñầu tư 

1.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: Không. 

1.2. Phân bổ cho ðịa phương: Áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí 
như sau: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm 

1 Mỗi dự án có quy mô vốn ñầu tư ñến 01 tỷ ñồng ñược tính 10 ñiểm 10 

2 
Dự án có quy mô trên 01 tỷ ñồng, cứ tăng thêm vốn ñầu tư 100 triệu 
ñồng ñược tính thêm 

01 

3 Mỗi dự án tại xã biên giới ñược tính thêm 5 

 Tổng cộng Xk,i 

* Số liệu căn cứ thực tế tại ñịa phương, do Ban Dân tộc rà soát, tổng hợp. 

Thời ñiểm xác ñịnh số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch. 

2. Phân bổ vốn sự nghiệp: Không. 
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PHỤ LỤC III 
PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN 3 PHÁT TRIỂN 

SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG, PHÁT HUY TIỀM NĂNG,  
THẾ MẠNH CỦA CÁC VÙNG MIỀN ðỂ SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

 THEO CHUỖI GIÁ TRỊ 
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022                

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

1. Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ 
rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 

1.1. Phân bổ vốn ñầu tư: không. 

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

1.2.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: phân bổ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn không quá 10% tổng vốn sự nghiệp ñược phân bổ của tiểu dự án. 

1.2.2. Phân bổ cho ðịa phương: áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí 
như sau: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm 
Số 

lượng 
(ha) 

Tổng số 
ñiểm 

1 
Mỗi ha rừng ñược hỗ trợ khoán bảo vệ rừng ñối với 
rừng ñặc dụng, rừng phòng hộ 

0,004 a 0,004 x a 

2 
Mỗi ha rừng ñược hỗ trợ bảo vệ rừng quy hoạch rừng 
phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên ñã giao cho 
cộng ñồng, hộ gia ñình 

0,004 b 0,004 x b 

3 
Mỗi ha rừng ñược hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng 
rừng bổ sung 

0,016 c 0,016 x c 

4 
Mỗi ha rừng ñược hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khai thác 
kinh tế dưới tán rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ 

0,1 d 0,1 x d 

5 Mỗi ha rừng ñược hỗ trợ trồng rừng phòng hộ 0,3 ñ 0,3 x ñ 

6 
Mỗi tấn gạo trợ cấp trồng rừng cho hộ nghèo tham gia 
trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, rừng 
phòng hộ 

0,12 e 0,12 x e 

 Tổng cộng   Xk,i 
* Số lượng (a, b, c, d, ñ, e) căn cứ số liệu, nhu cầu thực tế tại ñịa phương, ñược Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp. 

Thời ñiểm xác ñịnh số liệu: trước khi xây dựng kế hoạch. 

2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược 
liệu quý, thúc ñẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút ñầu tư vùng ñồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi 

2.1. Phân bổ vốn ñầu tư 

2.1.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: Không quá 17% tổng vốn của tiểu dự án cho 
Ban Dân tộc. 
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2.1.2. Phân bổ cho ðịa phương: áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí 
như sau: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng 
Tổng số 

ñiểm 

1 Mỗi huyện thực hiện dự án trồng dược liệu quý 290 a 290 x a 

 Tổng cộng   Xk,i 

2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

2.2.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: Phân bổ không quá 45% tổng số vốn của tiểu 
dự án ñể xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc ñẩy khởi sự kinh doanh, khởi 
nghiệp và thu hút ñầu tư vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho: Ban Dân tộc, Sở 
Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên 
minh Hợp tác xã tỉnh, Tỉnh ñoàn, Hội Nông dân; hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 
cho Sở Y tế. 

2.2.2. Phân bổ cho ðịa phương: áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí 
như sau: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng 
Tổng số 

ñiểm 

1 Mỗi huyện thực hiện dự án trồng dược liệu quý 310 a 310 x a 

 Tổng cộng   Xk,i 

- Phân bổ vốn phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc ñẩy khởi sự kinh doanh, khởi 
nghiệp và thu hút ñầu tư. 

+ Nhóm tiêu chí cơ bản: xã ñặc biệt khó khăn, thôn ñặc biệt khó khăn 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng 
Tổng số 

ñiểm 

1 Mỗi xã ñặc biệt khó khăn (xã khu vực III) 28 a 28 x a 

2 
Mỗi thôn ñặc biệt khó khăn không thuộc xã khu vực 
III (Số thôn ñặc biệt khó khăn ñược tính ñiểm phân 
bổ vốn không quá 04 thôn/xã) 

5 b 5 x b 

 Tổng cộng   Ak,i 

+ Nhóm tiêu chí ưu tiên ñối với xã ñặc biệt khó khăn hơn: 

. Tiêu chí xã ñặc biệt khó khăn ñồng thời là xã an toàn khu hoặc xã biên giới: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng 
Tổng số 

ñiểm 

1 
Xã ñặc biệt khó khăn ñồng thời là xã an toàn khu 
hoặc xã biên giới ñất liền 

2 a 2 x a 

 Tổng cộng   Bk,i 
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. Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo của xã ñặc biệt khó khăn 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng 
Tổng số 

ñiểm 

1 Cứ 1% tỷ lệ hộ nghèo của xã ñặc biệt khó khăn 0,15 a 0,15 x a 

 Tổng cộng   Ck,i 

* Xã ñặc biệt khó khăn ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 861/Qð-TTg ngày 04 tháng 6 
năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung (nếu có); xã an toàn 
khu, xã biên giới ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh của cấp có thẩm quyền; thôn ñặc biệt khó 
khăn không thuộc xã khu vực III ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 612/Qð-UBDT ngày 16 
tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ 
sung (nếu có); tỷ lệ hộ nghèo của từng xã thuộc diện ñầu tư của Chương trình ñược xác ñịnh 
theo số liệu của năm trước năm lập kế hoạch. 

* Tổng số ñiểm Xk,i của huyện thứ k ñược xác ñịnh trên cơ sở cộng ñiểm theo các tiêu 
chí: Xk,i = Ak,i + Bk,i + Ck,i 

* Số lượng (a, b) căn cứ số liệu, nhu cầu cần hỗ trợ thực tế tại ñịa phương, ñược 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp. 

Thời ñiểm xác ñịnh số liệu: trước khi xây dựng kế hoạch. 
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PHỤ LỤC IV 
PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN 4 ðẦU TƯ 

 CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU, PHỤC VỤ SẢN XUẤT, ðỜI SỐNG 
 TRONG VÙNG ðỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI  
VÀ CÁC ðƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG CỦA LĨNH VỰC DÂN TỘC 
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

1. Tiểu Dự án 1: ðầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, ñời sống trong 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

1.1. Phân bổ vốn ñầu tư 

1.1.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: không. 

1.1.2. Phân bổ cho ðịa phương: áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí 
như sau: 

- Nhóm tiêu chí cơ bản: xã ñặc biệt khó khăn, thôn ñặc biệt khó khăn 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

ñiểm 
Số 

lượng 
Tổng số 

ñiểm 

1 Mỗi xã ñặc biệt khó khăn (xã khu vực III) 100 a 100 x a 

2 
Xã an toàn khu thuộc khu vực II, I (xã chưa ñược cấp có 
thẩm quyền công nhận ñạt chuẩn nông thôn mới, hoàn 
thành mục tiêu Chương trình 135) 

90 b 90 x b 

3 
Mỗi thôn ñặc biệt khó khăn không thuộc xã khu vực III (số 
thôn ñặc biệt khó khăn ñược tính ñiểm phân bổ vốn không 
quá 04 thôn/xã ngoài khu vực III) 

15 c 15 x c 

4 
Cứ 1 km cứng hóa ñường ñến trung tâm xã, ñường liên xã 
chưa ñược cứng hóa 

16 d 16 x d 

5 Cứ xây mới 1 trạm y tế xã 40 e 40 x e 

6 Cứ cải tạo sửa chữa 1 trạm y tế xã 8 f 8 x f 

7 Cứ xây mới 1 chợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi 44 g 44 x g 

8 
Cứ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 1 chợ vùng dân tộc thiểu số 
và miền núi 

8 h 8 x h 

 Tổng cộng   Ak,i 

- Nhóm tiêu chí ưu tiên: 

+ Tiêu chí xã ñặc biệt khó khăn ñồng thời là xã an toàn khu hoặc xã biên giới: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng Tổng số ñiểm 

1 
Xã ñặc biệt khó khăn ñồng thời là xã an toàn 
khu hoặc xã biên giới 

10 a 10 x a 

 Tổng cộng   Bk,i 
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+ Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo của xã ñặc biệt khó khăn: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng Tổng số ñiểm 

1 Cứ 1% tỷ lệ hộ nghèo của xã ñặc biệt khó khăn 0,3 a 0,3 x a 

 Tổng cộng   Ck,i 

Tổng số ñiểm Xk,i của ðịa phương thứ k ñược xác ñịnh trên cơ sở cộng ñiểm theo các tiêu 
chí: Xk,i = Ak,i + Bk,i + Ck,i 

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

1.2.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: Không. 

1.2.2. Phân bổ cho ðịa phương: Áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí 
như sau: 

- Nhóm tiêu chí cơ bản: Xã ñặc biệt khó khăn, thôn ñặc biệt khó khăn 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

ñiểm 
Số lượng 

Tổng số 
ñiểm 

1 Mỗi xã ñặc biệt khó khăn (xã khu vực III) 9 a 9 x a 

2 
Xã an toàn khu thuộc khu vực II, I (xã chưa ñược cấp 
có thẩm quyền công nhận ñạt chuẩn nông thôn mới, 
hoàn thành mục tiêu Chương trình 135) 

8 b 8 x b 

3 
Mỗi thôn ñặc biệt khó khăn không thuộc xã khu vực 
III (Số thôn ñặc biệt khó khăn ñược tính ñiểm phân bổ 
vốn không quá 04 thôn/xã ngoài khu vực III) 

1,8 c 1,8 x c 

4 
Hỗ trợ trang thiết bị cho mỗi trạm y tế xây mới và 
cải tạo 

2,5 d 2,5 x d 

 Tổng cộng   Ak,i 

- Nhóm tiêu chí ưu tiên: 

+ Tiêu chí xã ñặc biệt khó khăn ñồng thời là xã an toàn khu hoặc xã biên giới 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng Tổng số ñiểm 

1 
Xã ñặc biệt khó khăn ñồng thời là xã an toàn khu 
hoặc xã biên giới 

1 a 1 x a 

 Tổng cộng   Bk,i 

+ Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo của xã ñặc biệt khó khăn 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng Tổng số ñiểm 

1 Cứ 1% tỷ lệ hộ nghèo của xã ñặc biệt khó khăn 0,03 a 0,03 x a 

 Tổng cộng   Ck,i 

* Tổng số ñiểm Xk,i của ðịa phương thứ i ñược xác ñịnh trên cơ sở cộng ñiểm theo các 
tiêu chí: Xk,i = Ak,i + Bk,i + Ck,i 
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* Tỷ lệ hộ nghèo của từng xã thuộc diện ñầu tư của Chương trình ñược xác ñịnh theo số 
liệu của năm trước năm lập kế hoạch. 

* Số lượng (a, b, c,…) căn cứ số liệu, nhu cầu thực tế tại ñịa phương, ñược các sở, ban, 
ngành rà soát, tổng hợp, ñề xuất theo tiêu chí: 

- Sở Giao thông vận tải: tiêu chí số km cứng hóa ñường ñến trung tâm xã, ñường liên 
xã chưa ñược cứng hóa. 

- Sở Y tế: Tiêu chí xây mới trạm y tế xã; cải tạo sửa chữa trạm y tế xã;hỗ trợ trang 
thiết bị cho mỗi trạm y tế xây mới và cải tạo; 

- Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội: Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo của xã ñặc biệt khó khăn. 

- Sở Công Thương: Tiêu chí xây mới chợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi; cải tạo, 
sửa chữa, nâng cấp chợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Ban Dân tộc tổng hợp số liệu Phụ lục IV. 

Thời ñiểm xác ñịnh số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch. 
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PHỤ LỤC V 
PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN 5 PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC ðÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022                

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

1. Tiểu dự án 1: ðổi mới hoạt ñộng, củng cố phát triển các trường phổ thông dân 
tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú trường phổ thông có học sinh ở bán trú 
và xóa mù chữ cho người dân vùng ñồng bào dân tộc thiểu số 

1.1. Phân bổ vốn ñầu tư 

1.1.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: Phân bổ cho Sở Giáo dục và ðào tạo không quá 
10% tổng vốn ñầu tư ñược phân bổ của tiểu dự án thực hiện các công trình liên quan ñến 
trường dân tộc nội trú trực thuộc Sở Giáo dục và ðào tạo quản lý. 

1.1.2. Phân bổ cho ðịa phương: Áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí 
như sau: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm 
Số 

lượng 
Tổng số 

ñiểm 

1 Mỗi phòng công vụ giáo viên bổ sung, nâng cấp 1,446 a 1,446 x a 

2 
Mỗi phòng ở cho học sinh bán trú, nội trú bổ sung, nâng 
cấp 

1,446 b 1,446 x b 

3 
Mỗi phòng quản lý cho học sinh bán trú, nội trú bổ sung, 
nâng cấp 

1,446 c 1,446 x c 

4 Mỗi nhà ăn + nhà bếp bổ sung, nâng cấp 5,784 d 5,784 x d 

5 Mỗi nhà kho chứa lương thực bổ sung, nâng cấp 4,5 ñ 4,5 x ñ 

6 Mỗi công trình vệ sinh, nước sạch bổ sung, nâng cấp 4,5 e 4,5 x e 

7 
Mỗi nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc bổ sung, 
nâng cấp 

4,5 g 4,5 x g 

8 
Mỗi phòng học thông thường và phòng học bộ môn bổ sung, 
nâng cấp 

3,759 h 3,759 x h 

9 
Mỗi công trình phụ trợ khác (sân chơi, bãi tập, vườn 
ươm cây...) bổ sung, nâng cấp 

2 k 2 x k 

 Tổng cộng   Xk,i 

* Số lượng (a, b, c,…) căn cứ số liệu, nhu cầu thực tế tại ñịa phương, ñược Sở Giáo dục 
và ðào tạo phối hợp Ban Dân tộc rà soát, tổng hợp. 

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

1.2.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: Phân bổ không quá 10% vốn sự nghiệp của tiểu 
dự án 1 cho Sở Giáo dục và ðào tạo ñể thực hiện các nội dung tổ chức các hội nghị, hội 
thảo liên quan, công tác kiểm tra, công nhận phổ cập, xoá mù chữ hàng năm. 

1.2.2. Phân bổ cho ðịa phương: Thực hiện các hoạt ñộng còn lại của tiểu dự án 1 theo 
phân cấp 
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Sở Giáo dục và ðào tạo áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí sau ñể 
hướng dẫn xây dựng kế hoạch cho cấp huyện như sau:  

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm 
Số 

lượng 
Tổng số 

ñiểm 

1 Mỗi người học xóa mù chữ 0,5 a 0,5 x a 

2 Mỗi lớp học xóa mù chữ 10 b 10 x b 

3 
Mỗi bộ tài liệu, sách giáo khoa, văn phòng phân phát 
cho người học 

0,05 c 0,05 x c 

4 Mỗi ñơn vị mua sắm trang thiết bị 500 d 500 x d 

 Tổng cộng   Xk,i 

* Số lượng (a, b, c, d) căn cứ số liệu, nhu cầu thực tế tại ñịa phương, ñược Sở Giáo dục 
và ðào tạo rà soát, tổng hợp. 

2. Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; ñào tạo dự bị ñại học, ñại học và 
sau ñại học ñáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng ñồng bào dân tộc thiểu số. 

2.1. Phân bổ vốn ñầu tư: Không 

2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp của nội dung 1 - bồi dưỡng kiến thức dân tộc: 

2.2.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: Phân bổ cho Ban Dân tộc không quá 60% tổng vốn 
sự nghiệp của tiểu dự án. 

2.2.2. Phân bổ cho ðịa phương: Áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí 
như sau: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng Tổng số ñiểm 

1 Mỗi xã vùng ñồng bào dân tộc thiểu số 0,204 a 0,204 x a 

 Tổng cộng   Xk,i 

Xã vùng ñồng bào dân tộc thiểu số ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 861/Qð-TTg và 
các Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung (nếu có) 

3. Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho 
người lao ñộng vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

3.1. Phân bổ vốn ñầu tư: Không. 

3.2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

3.2.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: Phân bổ không quá 40% tổng vốn sự nghiệp 
ñược phân bổ của tiểu dự án cho Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

3.2.2. Phân bổ cho ðịa phương: Áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí 
như sau: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng Tổng số ñiểm 

1 Mỗi học viên ñược ñào tạo nghề 0,035 a 0,035 x a 

 Tổng cộng   Xk,i 
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* Số lượng (a) căn cứ số liệu, nhu cầu thực tế tại ñịa phương, ñược Sở Lao ñộng, 
Thương binh và Xã hội rà soát, tổng hợp. 

4. Tiểu dự án 4: ðào tạo nâng cao năng lực cho cộng ñồng và cán bộ triển khai 
Chương trình ở các cấp 

4.1. Phân bổ vốn vốn ñầu tư: không. 

4.2. Phân bổ vốn sự nghiệp: 

4.2.1. Phân bổ cho các sở ngành: phân bổ cho Ban Dân tộc không quá 50% tổng vốn 
sự nghiệp ñược phân bổ của tiểu dự án. 

4.2.2. Phân bổ cho ðịa phương: áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí 
như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

ñiểm 
Số lượng 

Tổng số 
ñiểm 

1 

Mỗi xã ñặc biệt khó khăn (xã khu vực III), xã an 
toàn khu thuộc khu vực II, I (xã chưa ñược cấp có 
thẩm quyền công nhận ñạt chuẩn nông thôn mới, 
hoàn thành mục tiêu Chương trình 135) 

15 a 15 x a 

2 

Mỗi thôn ñặc biệt khó khăn không thuộc xã khu 
vực III (Số thôn ñặc biệt khó khăn ñược tính ñiểm 
phân bổ vốn không quá 04 thôn/xã ngoài khu vực 
III) 

1,5 b 1,2 x b 

 Tổng cộng   Xk,i 

* Số liệu xã ñặc biệt khó khăn ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 861/Qð-TTg và các 
Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung (nếu có); xã an toàn khu, xã biên giới ñược xác ñịnh theo 
Quyết ñịnh của cấp có thẩm quyền; thôn ñặc biệt khó khăn không thuộc xã khu vực III ñược 
xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 612/Qð-UBDT và các Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung (nếu có). Số 
lượng (a, b) căn cứ số liệu thực tế tại ñịa phương, ñược Ban Dân tộc rà soát, tổng hợp. 

Thời ñiểm xác ñịnh số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch. 
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PHỤ LỤC VI 
PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN 6 BẢO TỒN, 

PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TỐT ðẸP CỦA CÁC  
DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022              
 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

1. Phân bổ vốn ñầu tư 
1.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: phân bổ cho Sở Văn hóa và Thể thao không quá 5% 

tổng vốn ñầu tư ñược phân bổ của dự án ñể thực hiện hỗ trợ tu bổ, tôn tạo cho mỗi di tích 
quốc gia ñặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số. 

1.2. Phân bổ cho ðịa phương: áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng 
Tổng số 

ñiểm 

1 
Hỗ trợ ñầu tư xây dựng cho mỗi một ñiểm ñến du lịch 
tiêu biểu. 

7 a 7 x a 

2 
Hỗ trợ ñầu tư bảo tồn mỗi một làng, bản truyền thống 
tiêu biểu của các dân tộc thiểu số. 

60 b 60 x b 

3 
Hỗ trợ ñầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại 
các thôn vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

2 c 2 x c 

4 

Hỗ trợ xây dựng mỗi một mô hình bảo tàng sinh thái 
nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong 
cộng ñồng các dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển 
cộng ñồng và phát triển du lịch. 

60 d 60 x d 

 Tổng cộng ñiểm   Xk,i 

* Số lượng (a, b, c, d) căn cứ số liệu, nhu cầu thực tế tại ñịa phương, ñược Sở Văn hóa 
và Thể thao phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, 
tổng hợp. Ban Dân tộc tổng hợp 

2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

2.1. Phân bổ cho các sở, ngành: Phân bổ cho Sở Văn hóa và Thể thao không quá 80% 
tổng vốn sự nghiệp ñược phân bổ của dự án ñể thực hiện các tiêu chí 1, 6, 7, 8, 9, 11. 

2.2. Phân bổ cho ðịa phương: Phân bổ cho cấp huyện không quá 20% tổng vốn sự 
nghiệp ñược phân bổ của dự án ñể thực hiện các tiêu chí 2, 3, 4, 5, 10. 

Áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

ñiểm 
Số 

lượng 
Tổng số 

ñiểm 

1 
Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa 
truyền thống của ñồng bào dân tộc thiểu số cho mỗi tỉnh 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

10 b 5 x b 

2 

Tổ chức bảo tồn các loại hình văn hóa phi vật thể (mỗi lễ 
hội; mỗi mô hình văn hóa truyền thống; mỗi dự án nghiên 
cứu, phục dựng, bảo tồn; mỗi làng văn hóa truyền thống; 
mỗi chương trình tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền 
thống văn hóa các dân tộc thiểu số...) 

3,5 c 3,5 x c 
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TT Nội dung tiêu chí 
Số 

ñiểm 
Số 

lượng 
Tổng số 

ñiểm 

3 

Hỗ trợ mỗi nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người 
dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức 
sinh hoạt văn hóa truyền thống và ñào tạo, bồi dưỡng 
những người kế cận 

0,6 d 0,6 x d 

4 
Tổ chức mỗi lớp tập huấn, truyền dạy, câu lạc bộ (mỗi lớp 
tập huấn; mỗi câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian...) 

2 e 2 x e 

5 Hỗ trợ hoạt ñộng cho mỗi ñội văn nghệ truyền thống 0,5 g 0,5 x g 

6 
Xây dựng nội dung, xuất bản mỗi ấn phẩm xuất bản sách, 
ñĩa, ñĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống ñồng bào 
dân tộc thiểu số 

20 h 20 x h 

7 
Tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình 
văn hóa, nghệ thuật truyền thống của ñồng bào dân tộc 
thiểu số 

10 i 10 x i 

8 
Tổ chức mỗi hoạt ñộng thi ñấu thể thao truyền thống các 
dân tộc thiểu số 

3 k 3 x k 

9 
Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng ñồng cho mỗi xã vùng ñồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi 

0,3 l 0,3 x l 

10 
Hỗ trợ trang thiết bị cho mỗi nhà văn hóa tại các thôn 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số 

0,3 m 0,3 x m 

11 
Hỗ trợ chống xuống cấp cho mỗi di tích quốc gia ñặc biệt, 
di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số 

5 n 5 x n 

 Tổng cộng   Xk,i 

* Số lượng (b, c, d…) căn cứ số liệu, nhu cầu thực tế tại ñịa phương, ñược Sở Văn hóa 
và Thể thao chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Du lịch và Ủy ban nhân dân cấp huyện 
rà soát, tổng hợp. 

Thời ñiểm xác ñịnh số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch. 
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PHỤ LỤC VII 
PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC 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 

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022               
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
1. Phân bổ vốn ñầu tư: Không. 

2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

2.1. Phân bổ cho các sở ngành: Phân bổ cho Sở Y tế 100% tổng vốn sự nghiệp của dự 
án ñể thực hiện các nội dung; trong ñó, Sở Y tế áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các 
tiêu chí sau ñể xây dựng kế hoạch cho cấp huyện như sau: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng Tổng số ñiểm 

1 Mỗi xã khu vực III 50 a 50 x a 

2 Mỗi xã khu vực II 30 b 30 x b 

3 Mỗi xã khu vực I 15 c 15 x c 

 Tổng cộng   Xk,i 

* Số xã khu vực I, II, III ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 861/Qð- TTg và các Quyết 
ñịnh sửa ñổi, bổ sung (nếu có). 

Sở Y tế rà soát, tổng hợp số liệu Phụ lục VII. 

Thời ñiểm xác ñịnh số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch. 

2.2. Phân bổ cho ðịa phương: Không. 
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PHỤ LỤC VIII 
PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN 8 THỰC HIỆN 
BÌNH ðẲNG GIỚI VÀ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ðỀ CẤP THIẾT ðỐI VỚI  

PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM 
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022               

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 
1. Phân bổ vốn ñầu tư: Không. 

2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

2.1. Phân bổ cho cơ quan cấp tỉnh: Phân bổ không quá 60% tổng vốn sự nghiệp ñược 
phân bổ của dự án cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội, 
Ban Dân tộc. 

2.2. Phân bổ cho ðịa phương: Áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

ñiểm 
Số lượng 

Tổng số 
ñiểm 

1 

Mỗi xã ñặc biệt khó khăn (xã khu vực III), xã an toàn 
khu thuộc khu vực II, I (xã chưa ñược cấp có thẩm 
quyền công nhận ñạt chuẩn nông thôn mới, hoàn 
thành mục tiêu Chương trình 135) 

10 a 10 x a 

2 
Mỗi thôn ñặc biệt khó khăn không thuộc xã khu vực III 
(số thôn ñặc biệt khó khăn ñược tính ñiểm phân bổ vốn 
không quá 04 thôn/xã ngoài khu vực III) 

2 b 2 x b 

3 
Mỗi xã ñặc biệt khó khăn là xã biên giới ñược tính 
thêm 

1 c 1 x c 

 Tổng cộng   Xk,i 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh rà soát, tổng hợp số liệu Phụ lục VIII. 

Thời ñiểm xác ñịnh số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch. 
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PHỤ LỤC IX 
PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN 9 ðẦU TƯ 

 PHÁT TRIỂN NHÓM DÂN TỘC THIỂU SỐ CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN  
VÀ KHÓ KHĂN ðẶC THÙ 

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022              
 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 
 

1. Tiểu Dự án 1: ðầu tư tạo sinh kế bền vững, phát triển kinh tế - xã hội nhóm 
dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, có khó khăn ñặc thù 

1.1. Phân bổ vốn ñầu tư: Không 

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

1.2.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: Phân bổ cho Ban Dân tộc không quá 10% tổng 
vốn sự nghiệp ñược phân bổ của tiểu dự án ñể thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất 
và sinh kế. 

1.2.2. Phân bổ cho ðịa phương:  

- Vốn cho sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng không quá 10% vốn tiểu dự án phân bổ 
cho ñịa phương. 

- Phân bổ vốn theo tiêu chí: Áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí ðiểm Số lượng 
Tổng số 

ñiểm 

1 
Mỗi hộ dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn và có 
khó khăn ñặc thù thuộc ñịa bàn ñầu tư 

0,15 a 0,15 x a 

2 
Mỗi thôn ñặc biệt khó khăn có dân tộc thiểu số có khó 
khăn ñặc thù sống thành cộng ñồng thuộc diện ñầu tư 

19 b 19 x b 

 Tổng cộng ñiểm   Xk,i 

Số lượng hộ dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn và có khó khăn ñặc thù thuộc ñịa 
bàn ñầu tư (a) căn cứ số liệu tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết ñịnh số 
1227/Qð-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 
các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn ñặc thù giai ñoạn 2021-2025; thôn ñặc biệt 
khó khăn có dân tộc thiểu số có khó khăn ñặc thù sống thành cộng ñồng ñược xác ñịnh theo 
Quyết ñịnh số 1227/Qð-TTg. 

2. Tiểu Dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 
trong vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

2.1. Phân bổ vốn ñầu tư: Không. 

2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

2.2.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: Phân bổ cho Ban Dân tộc không quá 60% tổng 
vốn sự nghiệp ñược phân bổ của tiểu dự án. 
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2.2.2. Phân bổ cho ðịa phương: Áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí như sau: 

 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng 
Tổng số 

ñiểm 
1 Mỗi tỷ lệ tảo hôn + Tỷ lệ hôn nhân cận huyết 5 a 5 x a 
2 Mỗi xã khu vực I 1 b 1 x b 
3 Mỗi xã khu vực II 1,5 c 1,5 x c 
4 Mỗi xã khu vực III 3 d 3 x d 
5 Mỗi mô hình ñược thực hiện 2 ñ 2 x ñ 
 Tổng cộng   Xk,i 

* Số liệu: Tỷ lệ tảo hôn, tỷ lệ hôn nhân cận huyết (a) căn cứ số liệu rà soát thực tế của 
ñịa phương; số xã khu vực I, II, III (b, c, d, ñ) của huyện ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 
861/Qð-TTg và các Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung (nếu có); số mô hình thực hiện (ñ) là 20% 
của tổng số xã khu vực III, II của cấp huyện ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 861/Qð-TTg 
và các Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung (nếu có). 

Ban Dân tộc rà soát, tổng hợp số liệu Phụ lục IX. 

Thời ñiểm xác ñịnh số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch. 
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PHỤ LỤC X 
PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 TRUYỀN 

THÔNG, TUYÊN TRUYỀN, VẬN ðỘNG TRONG VÙNG ðỒNG BÀO  
DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI. KIỂM TRA, GIÁM SÁT ðÁNH GIÁ VIỆC 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
(Kèm theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022               

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

1. Tiểu dự án 1:Biểu dương, tôn vinh ñiển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người 
có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận ñộng ñồng bào; 
truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện ðề án tổng thể và chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai ñoạn 
2021-2030 

1.1. Phân bổ vốn ñầu tư: không 

1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

1.2.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: Phân bổ không quá 75% tổng vốn sự nghiệp 
ñược phân bổ của tiểu dự án, trong ñó Ban Dân tộc tỉnh không quá 70%, Sở Tư pháp không 
quá 03%, Sở Thông tin và Truyền thông không quá 02%. 

1.2.2. Phân bổ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện: Áp dụng áp dụng phương pháp tính 
ñiểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng Tổng số ñiểm 

1 
Mỗi xã thuộc vùng ñồng bào dân tộc 
thiểu số 

27 a 27 x a 

 Tổng cộng   Xk,i 
* Số liệu xã thuộc vùng ñồng bào dân tộc thiểu số ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 

861/Qð-TTg và các Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung (nếu có). 

2. Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và 
ñảm bảo an ninh trật tự vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

2.1. Phân bổ vốn ñầu tư 

2.1.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành: Phân bổ cho Sở Thông tin và Truyền thông 
không quá 70% ñể thực hiện nội dung chuyển ñổi số trong tổ chức triển khai thực hiện 
Chương trình giai ñoạn 2021-2030 và thực hiện nội dung hỗ trợ thiết lập các ñiểm hỗ trợ 
ñồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã ñể phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội và ñảm bảo an ninh trật tự; Liên minh Hợp tác xã tỉnh không 
quá 30% ñể thực hiện nội dung hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng 
ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

2.1.2. Phân bổ cho ðịa phương: Không. 

2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

2.2.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành không quá 80% tổng vốn sự nghiệp ñược phân bổ 
của tiểu dự án: phân bổ cho Ban Dân tộc tỉnh không quá 50%, Sở Thông tin và Truyền thông 
không quá 15%, Liên minh Hợp tác xã tỉnh không quá 15%. 
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2.2.2. Phân bổ cho ðịa phương: Áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng 
Tổng số 

ñiểm 

1 
Mỗi xã ðBKK thuộc vùng ñồng bào dân tộc 
thiểu số 

30 a 30 x a 

2 
Mỗi thôn ðBKK không thuộc xã khu vực III (số 
thôn ðBKK ñược tính ñiểm phân bổ vốn không 
quá 4 thôn/xã) 

0,5 b 0,5 x b 

 Tổng cộng   Xk,i 

* Số liệu xã thuộc vùng ñồng bào dân tộc thiểu số ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 
861/Qð-TTg và các Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung (nếu có). 

3. Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, ñánh giá, ñào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện 
Chương trình 

3.1. Phân bổ vốn ñầu tư: không 

3.2. Phân bổ vốn sự nghiệp: 

3.2.1. Phân bổ cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Phân bổ không quá 85% tổng vốn sự 
nghiệp ñược phân bổ của tiểu dự án (gồm cơ quan thường trực Chương trình; các cơ quan 
liên quan triển khai thực hiện Chương trình). Trong ñó: Ban Dân tộc tỉnh không quá 34%; 
Sở Kế hoạch và ðầu tư không quá 10%; Sở Tài chính không quá 10%; Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh không quá 10%; các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Lao ñộng Thương binh và Xã hội, Giáo dục và ðào tạo, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Giao thông 
vận tải, Công Thương, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ 
không quá 01%; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ ñội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh 
không quá 01%; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Tỉnh ñoàn không quá 01%; Chi nhánh Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh không quá 01%. 

3.2.2. Phân bổ cho ðịa phương: áp dụng phương pháp tính ñiểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí Số ñiểm Số lượng Tổng số ñiểm 

1 Mỗi xã khu vực III 5 a 5 x a 

2 Mỗi xã khu vực II 2 b 2 x b 

3 Mỗi xã khu vực I 1 c 1 x c 

 Tổng cộng   Xk,i 

* Số liệu xã khu vực I, II, III (a, b, c) ñược xác ñịnh theo Quyết ñịnh số 861/Qð-TTg 
và các Quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung (nếu có). 

Ban Dân tộc rà soát, tổng hợp số liệu Phụ lục X. 

Thời ñiểm xác ñịnh số liệu: Trước khi xây dựng kế hoạch. 



CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 27-7-2022 73

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:12/2022/NQ-HðND     Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy ñịnh mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 4 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính 

quy ñịnh quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban ñầu cho người cao tuổi 
tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu ñãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người 
cao tuổi; 

Xét Tờ trình số 6037/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy ñịnh mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 
áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội 
Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

  
QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế, với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. ðối tượng áp dụng: 
a) Người cao tuổi thọ ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trên ñịa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 
b) Các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, tổ chức, cá nhân ñược giao nhiệm vụ thực 

hiện công tác chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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2. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 
a) Người cao tuổi thọ 70 tuổi, 75 tuổi: 400.000 ñồng/người. 
b) Người cao tuổi thọ 80 tuổi, 85 tuổi: 500.000 ñồng/người. 
c) Người cao tuổi thọ 90 tuổi: 600.000 ñồng/người và 5 mét vải lụa. 
d) Người cao tuổi thọ 95 tuổi: 700.000 ñồng/người và 5 mét vải lụa. 
ñ) Người cao tuổi thọ 100 tuổi: 1.000.000 ñồng/người và 5 mét vải lụa.  
e) Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi hàng năm ñược tặng 1.000.000 ñồng/người. 
ðiều 2. Nguồn kinh phí thực hiện 
1. Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi ñược 

bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội. 

2. Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 
100 tuổi ñược bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân 
cấp huyện ñể bố trí cho cơ quan, ñơn vị ñược giao nhiệm vụ tặng quà cho người cao 
tuổi theo phân cấp của ñịa phương. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;  
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ 

ñại biểu và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn 
giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật.  

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 24 tháng 7 năm 2022./.  

 CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

Số: 13/2022/NQ-HðND 

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

 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc Quy ñịnh giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi  
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế  

của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 4 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 

Luật Giá; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2021/Nð-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 

quy ñịnh cơ chế tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ Y tế 

quy ñịnh giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; 
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Xét Tờ trình số 7102/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết Quy ñịnh mức giá dịch vụ xét nghiệm 

SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế 

của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội 

và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: 

Nghị quyết này quy ñịnh mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, bao gồm 
việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế của Nhà nước 
thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðối tượng áp dụng: 

a) Các cơ sở y tế của Nhà nước (kể cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 

b) Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; 

c) Người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả; 

d) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

ðiều 2. Cơ cấu giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

Cơ cấu giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 quy ñịnh tại Nghị quyết này 
bao gồm: 

1. Chi phí trực tiếp của việc lấy mẫu và bảo quản mẫu; thực hiện và trả kết quả 
xét nghiệm SARS-CoV-2. 

2. Chi phí tiền lương theo ngạch bậc, các khoản phụ cấp, các khoản ñóng góp 
theo chế ñộ do nhà nước quy ñịnh ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập theo mức 
lương cơ sở quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 38/2019/Nð-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 
của Chính phủ quy ñịnh mức lương cơ sở ñối với cán bộ, công chức, viên chức và 
lực lượng vũ trang; không bao gồm phụ cấp phòng, chống dịch COVID-19 của cán 
bộ và nhân viên y tế. 

3. Chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thực tế sử dụng và giá 
mua theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu. 

ðiều 3. Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 

1. Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu ñơn: 

Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương theo quy ñịnh tại 
cột 1 mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này cộng chi phí sinh phẩm xét 
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nghiệm SARS-CoV-2 theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 2 Nghị quyết này. Mức giá tối 
ña không quá 78.000 ñồng/xét nghiệm. 

2. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự ñộng hoặc bán tự ñộng 
mẫu ñơn: 

Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương theo quy ñịnh tại 
cột 1 mục II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này cộng chi phí sinh phẩm xét 
nghiệm SARS-CoV-2 theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 2 Nghị quyết này. Mức giá tối 
ña không quá 178.900 ñồng/xét nghiệm. 

3. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 

a) Trường hợp mẫu ñơn: Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền 
lương theo quy ñịnh tại cột 1 mục III Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này 
cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 2 
Nghị quyết này. Mức giá tối ña không quá 501.800 ñồng/xét nghiệm. 

b) Trường hợp gộp mẫu: Giá dịch vụ bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền 
lương theo quy ñịnh tại cột 1 mục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này 
cộng chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy ñịnh tại 
khoản 3 ðiều 2 Nghị quyết này, trong ñó sinh phẩm xét nghiệm ñược chia ñều theo 
số mẫu gộp. Mức giá tối ña không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy ñịnh 
tại cột 2 mục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

ðiều 4. Quản lý và sử dụng nguồn thu 

1. Nguồn thu từ dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh 
toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế của Nhà nước ñược quản lý, sử dụng 
theo quy ñịnh về cơ chế tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Trường hợp cơ sở y tế chuyển mẫu bệnh phẩm sang cơ sở y tế khác ñủ ñiều kiện 
thực hiện xét nghiệm: Thanh toán theo mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 
của ñơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy ñịnh tại Nghị quyết này và chi phí mua 
sinh phẩm xét nghiệm của ñơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy ñịnh của pháp luật 
về ñấu thầu. 

3. Trường hợp việc lấy mẫu hoặc thực hiện xét nghiệm có sử dụng vật tư, sinh 
phẩm xét nghiệm ñược cấp từ nguồn phòng, chống dịch do ngân sách Nhà nước bảo 
ñảm hoặc ñược các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tài trợ, cấp không thu tiền thì 
cơ sở y tế công lập phải trừ chi phí vật tư, sinh phẩm xét nghiệm ñược hỗ trợ khi thu 
của người sử dụng dịch vụ. 

4. Trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn mức giá tối ña quy ñịnh tại 
cột 2 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này, cơ sở y tế của Nhà nước ñược quyết 
toán vào nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn kinh phí hợp pháp khác của ñơn vị và 
không ñược thu của người sử dụng dịch vụ xét nghiệm. 
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5. Trường hợp mẫu gộp phát hiện dương tính, phải tiếp tục làm các xét nghiệm 
ñể phát hiện mẫu dương tính thì chi phí thực hiện xét nghiệm ñược tính tiếp theo 
từng trường hợp cụ thể bảo ñảm nguyên tắc không trùng lặp về chi phí ñã thực hiện. 

ðiều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;  
 

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật.  

 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp lần thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ 
ngày 24 tháng 7 năm 2022./.  
  

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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PHỤ LỤC 
MỨC GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 

(Kèm theo Nghị quyết số:13/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT DANH MỤC DỊCH VỤ 

Mức giá (chưa 
bao gồm sinh 

phẩm xét 
nghiệm) 

Mức giá tối ña 
bao gồm cả 

sinh phẩm xét 
nghiệm 

A B 1 2 

I 
Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test 
nhanh mẫu ñơn 

11.200 78.000 

II 
Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag miễn dịch 
tự ñộng/bán tự ñộng mẫu ñơn 

30.800 178.900 

III 
Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật 
Realtime RT-PCR trong trường hợp 
mẫu ñơn, gồm: 

212.700  

1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 45.400   

2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 167.300   

3 
Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét 
nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm 
phản ứng 

 501.800 

IV 
Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật 
Realtime RT-PCR trong trường hợp 
mẫu gộp 

    

1 
Trường hợp gộp ≤ 5 que tại thực ñịa 
(nơi lấy mẫu) 

78.800   

1.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 24.100   

1.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 54.700   

1.3 
Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét 
nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm 
phản ứng 

    

1.3.1 Trường hợp gộp 2 que   223.300 

1.3.2 Trường hợp gộp 3 que   175.100 
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STT DANH MỤC DỊCH VỤ 

Mức giá (chưa 
bao gồm sinh 

phẩm xét 
nghiệm) 

Mức giá tối ña 
bao gồm cả 

sinh phẩm xét 
nghiệm 

1.3.3 Trường hợp gộp 4 que   151.000 

1.3.4 Trường hợp gộp 5 que   136.600 

2 
Trường hợp gộp 6-10 que tại thực ñịa 
(nơi lấy mẫu) 

62.500   

2.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 23.300   

2.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 39.200   

2.3 
Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét 
nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm 
phản ứng 

    

2.3.1 Trường hợp gộp 6 que   110.600 

2.3.2 Trường hợp gộp 7 que   103.800 

2.3.3 Trường hợp gộp 8 que   98.600 

2.3.4 Trường hợp gộp 9 que   94.600 

2.3.5 Trường hợp gộp 10 que   91.400 

3 
Trường hợp gộp ≤ 5 mẫu tại phòng xét 
nghiệm 

112.500   

3.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 48.400   

3.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 64.100   

3.3 
Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét 
nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm 
phản ứng 

    

3.3.1 Trường hợp gộp 2 mẫu   257.000 

3.3.2 Trường hợp gộp 3 mẫu   208.800 

3.3.3 Trường hợp gộp 4 mẫu   184.700 

3.3.4 Trường hợp gộp 5 mẫu   170.300 

4 
Trường hợp gộp 6-10 mẫu tại phòng 
xét nghiệm 

97.200   

4.1 Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 49.200   
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STT DANH MỤC DỊCH VỤ 

Mức giá (chưa 
bao gồm sinh 

phẩm xét 
nghiệm) 

Mức giá tối ña 
bao gồm cả 

sinh phẩm xét 
nghiệm 

4.2 Thực hiện xét nghiệm và trả kết quả 48.000   

4.3 
Tổng mức thanh toán chi phí dịch vụ xét 
nghiệm bao gồm cả sinh phẩm xét nghiệm 
phản ứng 

    

4.3.1 Trường hợp gộp 6 mẫu   145.300 

4.3.2 Trường hợp gộp 7 mẫu   138.500 

4.3.3 Trường hợp gộp 8 mẫu   133.300 

4.3.4 Trường hợp gộp 9 mẫu   129.300 

4.3.5 Trường hợp gộp 10 mẫu   126.100 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 

Số: 14/2022/NQ-HðND    Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
 Quy ñịnh mức chi thực hiện hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 4 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 55/2019/Nð-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 
về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 
phục vụ hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;  

Xét Tờ trình số 3844/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc dự thảo Nghị quyết quy ñịnh nội dung và mức chi hoạt ñộng hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo 
thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh mức chi thực hiện hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh mức chi thực hiện hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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2. ðối tượng áp dụng 

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh. 

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế. 

c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

d) Tổ chức ñại diện cho doanh nghiệp. 

ñ) Cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. 

e) Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan ñến hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

3. Mức chi 

Mức chi thực hiện các hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
thực hiện theo phụ lục ñính kèm nghị quyết này. 

4. Các mức chi khác không quy ñịnh tại nghị quyết này và việc lập dự toán, 
quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước phục vụ hoạt ñộng hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ñịa bàn tỉnh thực hiện theo quy ñịnh tại 
Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ 
hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu 
tại phụ lục ñính kèm nghị quyết này ñược sửa ñổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện 
theo các văn bản sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế ñó. 

5. Nguồn kinh phí thực hiện 

a) Ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí chi thực hiện hoạt ñộng hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các 
ñơn vị, ñịa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. 

b) Nguồn kinh phí tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn 
thu hợp pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật.  

ðiều 2. ðiều khoản thi hành 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 05/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Hội ñồng nhân dân tỉnh quy ñịnh mức chi thực hiện công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 
năm 2022./. 
 

CHỦ TỊCH 
  

  Lê Trường Lưu 
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Phụ lục 

QUY ðỊNH MỨC CHI HOẠT ðỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH 
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ðỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022 

của Hội ñồng nhân dân tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

1. Chi xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng các dữ liệu, cơ 
sở dữ liệu phục vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy ñịnh 
tại ðiều 5, ðiều 6, ðiều 7, ðiều 8 và ðiều 9 Nghị ñịnh số 55/2019/Nð-CP ngày 24 
tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 
Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 73/2019/Nð-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 
của Chính phủ quy ñịnh quản lý ñầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn 
vốn ngân sách nhà nước và các văn bản hiện hành về chi ứng dụng công nghệ thông 
tin và các ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

2. Chi hoạt ñộng cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật 
nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh 
vực, ñịa phương liên quan ñến lĩnh vực hoạt ñộng của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 
quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2 ðiều 10 Nghị ñịnh số 55/2019/Nð-CP dưới các hình 
thức: Tài liệu viết; dữ liệu ñiện tử (bản tin pháp luật, phóng sự, chuyên ñề, chuyên 
mục nâng cao kiến thức pháp luật) ñể ñăng tải trên các phương tiện truyền thông; 
mức chi cụ thể như sau: 

a) Chi biên soạn, biên tập và thẩm ñịnh sách, tài liệu: Thực hiện theo quy ñịnh 
về chi xây dựng chương trình ñào tạo, biên soạn giáo trình môn học theo quy ñịnh tại 
Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình ñào tạo, biên soạn giáo trình môn học 
ñối với giáo dục ñại học, giáo dục nghề nghiệp. 

b) Chi sản xuất, phát hành, phát sóng các chương trình thu hình, thu thanh; các 
nội dung chi khác liên quan ñến hoạt ñộng cung cấp thông tin: Mức chi thực hiện 
theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 23/2017/Qð-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh về chế ñộ nhuận bút, thù lao ñối với các 
tác phẩm ñược ñăng tải và phát sóng trên các trang thông tin ñiện tử, trang thông tin 
ñiện tử tổng hợp, ñài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị ñịnh số 21/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 
của Chính phủ quy ñịnh về nhuận bút, thù lao ñối với tác phẩm ñiện ảnh, mỹ thuật, 
nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, quy ñịnh về ñịnh mức 
kinh tế - kỹ thuật hiện hành và các hóa ñơn, chứng từ hợp pháp theo quy ñịnh của 
pháp luật. 
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3. Chi tổ chức các hoạt ñộng bồi dưỡng kiến thức pháp luật: 

a) Chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

tư vấn viên pháp luật: 

- Các khoản chi do doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn viên pháp luật tự chi trả bao 

gồm: Chi phí ñi lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và các khoản chi khác do doanh nghiệp 

quyết ñịnh hỗ trợ cho người lao ñộng khi tham dự tập huấn theo khả năng nguồn 

kinh phí của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa ñược hạch toán các khoản chi 

hỗ trợ cho người lao ñộng của doanh nghiệp tham dự tập huấn vào chi phí hoạt ñộng 

của doanh nghiệp theo quy ñịnh. Mức chi phí ñi lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ 

ñể tính vào chi phí hoạt ñộng của doanh nghiệp thực hiện theo quy ñịnh về chế ñộ công 

tác phí quy ñịnh tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của 

Hội ñồng nhân dân tỉnh Quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị ñối với các 

cơ quan, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi còn lại (trừ chi phí ñi lại, tiền ăn, 

tiền thuê phòng nghỉ) ñể tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật: 

Thực hiện theo quy ñịnh về chế ñộ chi tổ chức hội nghị tại Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HðND. 

b) ðối với chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các ñối tượng của 

ñịa phương làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực hiện theo 

quy ñịnh tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của 

Hội ñồng nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh mức chi ñào tạo, bồi dưỡng và chính sách 

hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 

4. Chi tổ chức ñối thoại, diễn ñàn tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa: Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HðND. 

5. Chi mua các ấn phẩm, sách, tài liệu tuyên truyền phục vụ hoạt ñộng hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về mua sắm, 

hóa ñơn, chứng từ hợp pháp theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

6. Chi xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa: 

a) Chi khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực 

hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí thực hiện các cuộc ñiều tra thống kê, Tổng ñiều tra thống kê quốc gia; 
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b) Chi các cuộc họp góp ý ñề cương chương trình, xét duyệt, thẩm ñịnh, xây 

dựng nội dung chương trình: Thực hiện theo chế ñộ hội nghị quy ñịnh tại Nghị quyết 

số 02/2018/NQ-HðND; 

c) Chi thực hiện chương trình: Các cơ quan, tổ chức ñược giao thực hiện chương 
trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ chương trình ñược cấp có 
thẩm quyền phê duyệt và các chế ñộ, ñịnh mức chi ñã ñược quy ñịnh ñể thực hiện./.  
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
Số: 15/2022/NQ-HðND 

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

 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

 

            
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước  

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 4 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 26/2020/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 
Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Công an Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; 

Xét Tờ trình số 80/TTr-HðND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận 
của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ ñại biểu, ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, 
cá nhân liên quan ñến bí mật nhà nước của Hội ñồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai 
thực hiện Nghị quyết. 
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2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, 
Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 
năm 2022./. 

 
 

CHỦ TỊCH 
  
 

Lê Trường Lưu 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

 
 

  

QUY CHẾ 
Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Kèm theo Nghị quyết số:15/2022/NQ-HðND ngày 14 tháng 7 năm 2022 

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
1. Quy chế này quy ñịnh hoạt ñộng bảo vệ bí mật nhà nước; việc quản lý và 

sử dụng thông tin, tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của Hội ñồng nhân dân tỉnh, các 
cơ quan của Hội ñồng nhân dân tỉnh, Tổ ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh, ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh, Văn phòng tham mưu, giúp việc cho Hội ñồng nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

2. Những nội dung không ñược quy ñịnh trong Quy chế này thực hiện theo các 
văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan về bảo vệ bí mật nhà nước. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
Quy chế này áp dụng ñối với các cơ quan của Hội ñồng nhân dân tỉnh; Tổ ñại biểu, 

ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh; Văn phòng tham mưu, giúp việc Hội ñồng nhân dân 
tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan ñến khai thác, sử dụng bí mật nhà nước 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 3. Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước 
Nguyên tắc bảo vệ bí mật Nhà nước ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 3 

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018. 
ðiều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước 
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 5 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

ðiều 5. Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác 
bảo vệ bí mật nhà nước 

1. Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước do ngân sách nhà 
nước bảo ñảm, theo phân cấp hiện hành và ñược bố trí trong dự toán kinh phí ñược 
giao hàng năm của cơ quan, tổ chức theo quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước và 
các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

2. Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Văn phòng 
tham mưu, giúp việc Hội ñồng nhân dân tỉnh lập dự toán kinh phí bảo ñảm cho 
công tác bảo vệ bí mật nhà nước tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước 
hàng năm ñề nghị cơ quan có thẩm quyền xét duyệt ñể triển khai thực hiện theo 
quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước. 



CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 27-7-2022 91

 

Chương II 

HOẠT ðỘNG BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 

ðiều 6. Xác ñịnh bí mật nhà nước và ñộ mật của bí mật nhà nhà nước 

1. Việc xác ñịnh bí mật nhà nước và ñộ mật của bí mật nhà nước phải căn cứ 
vào danh mục bí mật nhà nước và quy ñịnh của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

2. Người soạn thảo, tạo ra thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước phải ñề 
xuất người ñứng ñầu cơ quan xác ñịnh bí mật nhà nước, ñộ mật của bí mật nhà nước, 
nơi nhận, số lượng bản phát hành, ñược phép hoặc không ñược phép sao, chụp tài 
liệu, vật chứa bí mật nhà nước tại Tờ trình, Phiếu trình duyệt ký văn bản hoặc văn 
bản xác ñịnh ñộ mật của vật, ñịa ñiểm, lời nói, hoạt ñộng chứa bí mật nhà nước và có 
trách nhiệm bảo vệ nội dung bí mật nhà nước trong quá trình soạn thảo, tạo ra. Tài liệu 
bí mật nhà nước phải thể hiện nơi nhận, số lượng bản phát hành, tên người soạn thảo, 
ñược phép hoặc không ñược phép sao, chụp ở mục nơi nhận của tài liệu. Trường hợp 
văn bản ñiện tử, người soạn thảo phải tạo dấu chỉ ñộ mật trên văn bản sau khi ñược 
người có thẩm quyền xác ñịnh bí mật nhà nước và ñộ mật của bí mật nhà nước; 
văn bản ñiện tử khi in ra ñể phát hành phải ñóng dấu ñộ mật theo quy ñịnh. 

3. Người tiếp nhận thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, nhưng chưa ñược 
xác ñịnh là bí mật nhà nước phải báo cáo người ñứng ñầu cơ quan ñể có biện pháp xử lý. 
Người ñược giao xử lý phải có văn bản ñề xuất người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức xác 
ñịnh bí mật nhà nước, ñộ mật của bí mật nhà nước, nơi nhận, số lượng bản phát hành, 
ñược phép hoặc không ñược phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Thông tin 
tiếp nhận phải ñược bảo vệ trong quá trình tiếp nhận và xử lý. 

4. Người ñứng ñầu cơ quan có trách nhiệm xác ñịnh bí mật nhà nước, ñộ mật, 
phạm vi lưu hành, ñược phép hoặc không ñược phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật 
nhà nước thuộc cơ quan mình quản lý. Trường hợp sử dụng bí mật nhà nước của cơ quan, 
tổ chức khác thì phải xác ñịnh ñộ mật tương ứng. Trường hợp thông tin trong cùng 
một tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thuộc danh mục bí mật nhà nước có các ñộ mật 
khác nhau thì xác ñịnh theo ñộ mật cao nhất. 

5. ðối với vật, ñịa ñiểm, lời nói, hoạt ñộng hoặc hình thức khác chứa bí mật nhà 
nước mà không thể ñóng dấu ñộ mật ñược thì người ñứng ñầu cơ quan chịu trách 
nhiệm quản lý, phát ngôn (lời nói) phải có văn bản xác ñịnh ñộ mật của vật, ñịa ñiểm, 
lời nói, hoạt ñộng hoặc hình thức khác chứa bí mật nhà nước theo mẫu số 01 ban hành 
kèm theo Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Công an Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

6. ðộ mật bí mật nhà nước của Hội ñồng nhân dân tỉnh ñược thể hiện bằng dấu 
chỉ ñộ mật, văn bản xác ñịnh ñộ mật hoặc hình thức khác phù hợp với hình thức chứa 
bí mật nhà nước theo mẫu quy ñịnh của Bộ Công an. 

ðiều 7. Sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

1. Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, 
vật chứa bí mật nhà nước ñộ Tuyệt mật. 
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2. Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh, người ñứng ñầu các cơ quan của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh, người ñứng ñầu cơ quan Văn phòng tham mưu, giúp việc Hội ñồng 
nhân dân tỉnh có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ñộ 
Tối mật. 

3. Những người quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này và người ñứng ñầu ñơn vị 
cấp phòng thuộc Văn phòng tham mưu, giúp việc cho Hội ñồng nhân dân tỉnh có 
thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ñộ Mật. 

4. Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2 ðiều này có thể ủy quyền cho cấp phó thực hiện 
thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. 

Việc ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ñược 
thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 11 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

5. Người ñược giao thực hiện việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
phải là cán bộ, công chức hoặc người làm công tác liên quan ñến bí mật nhà nước. 

6. Việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải tiến hành tại ñịa ñiểm 
bảo ñảm an toàn do người ñứng ñầu của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý bí mật nhà nước 
quy ñịnh. Việc sao, chụp phải ñược ghi vào “Sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước”. 

7. Phương tiện, thiết bị sử dụng ñể sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
không ñược kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường 
hợp thực hiện theo quy ñịnh pháp luật về cơ yếu. 

8. Bản sao tài liệu bí mật nhà nước phải ñóng dấu sao; bản chụp tài liệu, vật 
chứa bí mật nhà nước phải có văn bản ghi nhận việc chụp. Chỉ sao, chụp ñúng số bản 
cho phép và tiêu hủy ngay bản dư thừa, bản hỏng. Bản sao, chụp ñược thực hiện theo 
ñúng quy ñịnh tại Quy chế này có giá trị pháp lý như bản chính và phải ñược bảo vệ 
như bản gốc. 

ðiều 8. Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

Thực hiện theo ðiều 12 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.  

ðiều 9. Vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

1. Việc vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước do người làm 
công tác liên quan ñến bí mật nhà nước hoặc văn thư của Văn phòng tham mưu, giúp 
việc cho Hội ñồng nhân dân tỉnh thực hiện. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa 
bí mật nhà nước giữa Hội ñồng nhân dân tỉnh với cơ quan, tổ chức của Việt Nam ở 
nước ngoài do giao liên ngoại giao hoặc người ñược giao nhiệm vụ thực hiện. 

2. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải thực hiện 
theo nguyên tắc giữ kín, niêm phong. Trong quá trình vận chuyển tài liệu, vật chứa bí 
mật nhà nước phải có biện pháp bảo quản, bảo ñảm an toàn; trường hợp cần thiết phải 
có lực lượng bảo vệ. Vận chuyển tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước qua dịch vụ bưu 
chính ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật về bưu chính. 
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3. Việc giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thực hiện theo quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều 4 Nghị ñịnh số 26/2020/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 
Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

4. Việc nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thực hiện theo quy ñịnh tại 
khoản 2 ðiều 4 Nghị ñịnh số 26/2020/Nð-CP. 

5. Mọi trường hợp giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, người nhận 
phải ký nhận vào “Sổ chuyển giao bí mật nhà nước”. Nơi gửi và nơi nhận tài liệu, vật 
chứa bí mật nhà nước phải ñối chiếu về số lượng, kiểm tra việc ñóng bì, ñóng gói tài 
liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Trường hợp phát hiện thiếu số lượng, sai sót trong 
ñóng bì, ñóng gói thì nơi nhận yêu cầu nơi gửi bổ sung, xử lý trước khi vào sổ theo 
dõi và ký nhận. 

6. Trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước có ñóng dấu “Tài liệu thu hồi”, 
cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân ñã nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải gửi lại 
ñúng thời hạn ghi trên văn bản. 

7. Việc chuyển, nhận văn bản ñiện tử có nội dung bí mật nhà nước trên Internet, 
mạng máy tính (mạng nội bộ, mạng diện rộng), mạng viễn thông và việc vận chuyển, 
giao nhận sản phẩm mật mã thực hiện theo quy ñịnh pháp luật về cơ yếu. 

8. Trường hợp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ñăng ký bằng cơ sở dữ liệu 
quản lý trên máy tính thì khi chuyển giao phải in ra giấy ñể ký nhận và ñóng sổ ñể 
quản lý. Máy tính dùng ñể ñăng ký tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước không ñược nối 
mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông, trừ trường hợp thực hiện theo quy 
ñịnh của pháp luật về cơ yếu. 

ðiều 10. Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ 

1. Việc mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ ñể phục vụ 
công tác ở trong nước phải ñược người ñứng ñầu hoặc cấp phó ñược ủy quyền của 
người ñứng ñầu cơ quan thuộc Hội ñồng nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý bí mật nhà nước 
cho phép. 

Việc mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ ñể phục vụ 
công tác ở nước ngoài phải ñược Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh hoặc cấp phó ñược 
ủy quyền cho phép và phải báo cáo Trưởng ñoàn công tác. 

2. Người mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ phải có 
văn bản xin phép người có thẩm quyền theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này. 

Văn bản xin phép mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ 
phục vụ công tác trong nước, nước ngoài phải nêu rõ họ, tên, chức vụ, ñơn vị công tác; 
tên loại, trích yếu nội dung, ñộ mật của tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mục ñích sử 
dụng; thời gian, ñịa ñiểm công tác; biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước. 

Khi kết thúc nhiệm vụ phải báo cáo người có thẩm quyền theo quy ñịnh tại 
khoản 1 ðiều này về việc quản lý, sử dụng bí mật nhà nước và nộp lại cơ quan, tổ chức.  
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3. Trong thời gian mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ, 
nếu phát hiện bí mật nhà nước bị lộ, bị mất, người mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà 
nước phải báo cáo ngay với người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý, 
Trưởng ñoàn công tác ñể có biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả. 

ðiều 11. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, 
người Việt Nam ñược giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp ñến bí mật 
nhà nước 

1. Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền quyết ñịnh việc cung cấp, 
chuyển giao bí mật Nhà nước ñộ Tuyệt mật. 

2. Người có thẩm quyền quyết ñịnh việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước 
ñộ Tối mật, ñộ mật bao gồm: 

a) Người quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này; 

b) Người ñứng ñầu cơ quan Văn phòng tham mưu, giúp việc Hội ñồng nhân 
dân tỉnh. 

c) Người ñứng ñầu các cơ quan của Hội ñồng nhân dân tỉnh. 

3. Cơ quan, tổ chức và người Việt Nam ñược giao thực hiện nhiệm vụ liên quan 
trực tiếp ñến bí mật nhà nước ñược ñề nghị cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước.  

4. Cơ quan ñề nghị cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước phải có văn bản gửi 
người có thẩm quyền quyết ñịnh việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước nêu tại 
khoản 1 ðiều này. Văn bản ñề nghị phải ghi rõ tên cơ quan; người ñại diện cơ quan, 
tổ chức; bí mật nhà nước ñề nghị cung cấp, chuyển giao; mục ñích sử dụng và cam 
kết bảo vệ bí mật nhà nước. 

5. Người ñề nghị cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước phải có văn bản gửi 
người có thẩm quyền quyết ñịnh việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước. 
Văn bản ñề nghị phải ghi rõ họ và tên; số căn cước công dân, chứng minh nhân dân, 
hộ chiếu, chứng minh Công an nhân dân hoặc số giấy chứng minh do Quân ñội nhân dân 
cấp; ñịa chỉ liên lạc; vị trí công tác; bí mật nhà nước ñề nghị cung cấp, chuyển giao; 
mục ñích sử dụng và cam kết bảo vệ bí mật nhà nước.  

6. Việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước không ñược làm lộ các nội dung, 
biện pháp nghiệp vụ ñang tiến hành trong hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra, ñiều tra, truy tố, 
xét xử của các cơ quan chức năng. 

7. Trường hợp từ chối cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước, người có thẩm 
quyền quyết ñịnh việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 

ðiều 12. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài 

1. Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh việc cung cấp, chuyển giao bí mật 
nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài ñộ Tối mật, ñộ Mật thuộc phạm vi 
quản lý. 



CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 27-7-2022 95

 

2. Bí mật nhà nước chỉ ñược cung cấp, chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài tham gia vào chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ có liên 
quan ñến bí mật nhà nước. 

3. Cơ quan, tổ chức nước ngoài ñề nghị cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước 
phải có văn bản gửi cơ quan chủ trì chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ 
có liên quan ñến bí mật nhà nước. Văn bản ñề nghị phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, 
người ñại diện cơ quan, tổ chức; quốc tịch, số hộ chiếu, chức vụ của người ñại diện; 
bí mật nhà nước ñề nghị cung cấp, chuyển giao; mục ñích sử dụng, cam kết bảo vệ bí mật 
nhà nước và không cung cấp, chuyển giao cho bên thứ ba nếu không có sự ñồng ý 
của bên cung cấp, chuyển giao. 

4. Cá nhân nước ngoài ñề nghị cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước phải có 
văn bản gửi cơ quan, tổ chức chủ trì chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ 
có liên quan ñến bí mật nhà nước. Văn bản ñề nghị phải ghi rõ họ và tên; số hộ chiếu, 
ñịa chỉ liên lạc; bí mật nhà nước ñề nghị cung cấp, chuyển giao; mục ñích sử dụng, 
cam kết bảo vệ bí mật nhà nước và không cung cấp, chuyển giao cho bên thứ ba nếu 
không có sự ñồng ý của bên cung cấp, chuyển giao. 

5. Cơ quan, tổ chức chủ trì chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ 
có liên quan ñến bí mật nhà nước có trách nhiệm chuyển ñề nghị của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân nước ngoài quy ñịnh tại khoản 3 và khoản 4 ðiều này ñến người có thẩm 
quyền quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này quyết ñịnh việc cung cấp, chuyển giao bí mật 
nhà nước. 

6. Trường hợp từ chối cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước, người có thẩm 
quyền quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

ðiều 13. Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước do các 
cơ quan của Hội ñồng nhân dân tỉnh tổ chức 

Việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh phải ñảm bảo các yêu cầu sau ñây: 

1. ðược sự ñồng ý của Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc sử dụng tài 
liệu, vật chứa bí mật nhà nước ñộ Tuyệt mật; ñược sự ñồng ý của Chủ tịch Hội ñồng 
nhân dân tỉnh, hoặc người ñứng ñầu các cơ quan của Hội ñồng nhân dân tỉnh, hoặc 
người ñứng ñầu cơ quan Văn phòng tham mưu, giúp việc Hội ñồng nhân dân tỉnh về 
việc sử dụng tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ñộ Tối mật, ñộ Mật. 

2. Thành phần tham dự hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà 
nước của Hội ñồng nhân dân tỉnh là ñại diện cơ quan, tổ chức hoặc người ñược 
giao thực hiện nhiệm vụ liên quan ñến bí mật nhà nước. 

3. ðịa ñiểm tổ chức phải trong phòng họp kín tại trụ sở làm việc của cơ quan, 
tổ chức. Trường hợp tổ chức ở ngoài trụ sở làm việc, người ñứng ñầu cơ quan, tổ 
chức quyết ñịnh tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có trách nhiệm ñề nghị Công 
an tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn trong và ngoài khu vực diễn ra hội nghị, hội thảo, 
cuộc họp. 
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4. Phương tiện, thiết bị sử dụng trong Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung 
bí mật nhà nước phải ñáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước, cụ thể là: 

a) Phải sử dụng micro có dây và các phương tiện, thiết bị ñã ñược Công an tỉnh 
kiểm tra an ninh, an toàn trước khi lắp ñặt, sử dụng, trừ phương tiện, thiết bị do Ban 
Cơ yếu Chính phủ trang bị. Trường hợp hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí 
mật nhà nước tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tuyến phải bảo vệ ñường 
truyền theo quy ñịnh pháp luật về cơ yếu. 

b) Người tham dự không ñược mang thiết bị có tính năng thu, phát tin, ghi âm, 
ghi hình vào trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước ñộ Tuyệt 
mật, Tối mật. ðối với hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước ñộ 
Mật, việc sử dụng phương tiện, thiết bị ñược thực hiện theo yêu cầu của người chủ trì. 

c) Trong trường hợp cần thiết, cơ quan, tổ chức chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc 
họp có nội dung bí mật nhà nước quyết ñịnh việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 
ñể ghi âm, ghi hình; ngăn chặn hoạt ñộng xâm nhập, thu tin từ bên ngoài. 

5. Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước phải có phương án 
bảo vệ, cụ thể là: 

a) Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước ñộ Tuyệt mật, 
người ñứng ñầu cơ quan chủ trì quyết ñịnh việc bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ bên 
ngoài và phải có biện pháp kiểm tra an ninh, an toàn ñối với người tham dự; dự kiến 
các tình huống phức tạp có thể xảy ra ảnh hưởng ñến an ninh, an toàn trong quá trình 
tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp và phương án giải quyết, xử lý. 

b) Người tham dự hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước 
phải ñúng thành phần theo yêu cầu của cơ quan chủ trì. 

c) Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước tổ chức từ hai 
ngày trở lên phải niêm phong phòng họp sau mỗi ngày tổ chức hội nghị, hội thảo, 
cuộc họp. 

6. Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải ñược thu hồi sau hội nghị, hội thảo, 
cuộc họp. 

7. Người ñứng ñầu cơ quan quyết ñịnh tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có 
nội dung bí mật nhà nước có trách nhiệm bảo ñảm các yêu cầu quy ñịnh tại khoản 1, 
2, 3, 4, 5, 6 ðiều này. 

8. Người tham dự hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước có 
trách nhiệm bảo vệ và sử dụng bí mật nhà nước theo quy ñịnh của Quy chế này và 
theo yêu cầu của người chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp. 

ðiều 14. Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có yếu tố nước ngoài có nội dung bí 
mật nhà nước 

1. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế có nội dung bí mật nhà nước phải bảo ñảm các yêu cầu sau ñây: 

a) Do các cơ quan của Hội ñồng nhân dân tỉnh tổ chức. 
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b) ðược sự ñồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc 
sử dụng nội dung bí mật nhà nước ñộ Tối mật, ñộ Mật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản 
lý. Nếu sử dụng nội dung bí mật nhà nước ñộ Tuyệt mật phải trình Thủ tướng Chính 
phủ quyết ñịnh. 

c) Thành phần tham dự gồm: ðại diện cơ quan, tổ chức hoặc người ñược 
giao thực hiện nhiệm vụ liên quan ñến bí mật nhà nước; ñại diện cơ quan, tổ chức 
hoặc cá nhân nước ngoài tham gia vào chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành 
công vụ có liên quan ñến bí mật nhà nước. 

d) ðảm bảo yêu cầu quy ñịnh tại các khoản 3, 4, 5, 6 ðiều 13 của Quy chế này. 

2. Người ñứng ñầu cơ quan quyết ñịnh tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có 
nội dung bí mật nhà nước có trách nhiệm bảo ñảm các yêu cầu quy ñịnh tại khoản 1 
ðiều này. 

3. Người tham dự hội nghị, hội thảo, cuộc họp tại tỉnh Thừa Thiên Huế có nội 
dung bí mật nhà nước có trách nhiệm bảo vệ và sử dụng bí mật nhà nước theo quy 
ñịnh của Quy chế này và yêu cầu của người chủ trì hội nghị, hội thảo, cuộc họp 
không ñược cung cấp, chuyển giao cho bên thứ ba. 

ðiều 15. Sử dụng máy vi tính, thiết bị nhớ ngoài, phương tiện ñiện tử có 
tính năng lưu giữ tài liệu, thông tin bí mật nhà nước 

1. Thiết bị, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, bao gồm thiết bị, phần 
mềm mới dùng ñể soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước; thiết 
bị, phần mềm ñược nâng cấp hoặc sửa ñổi, bổ sung; thiết bị, phần mềm do tổ chức, cá 
nhân nước ngoài tài trợ, cho tặng phải ñược Công an tỉnh kiểm tra an ninh, an toàn 
trước khi ñưa vào sử dụng tại các bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật, nơi chứa ñựng bí 
mật nhà nước thuộc cơ quan Hội ñồng nhân dân tỉnh.  

2. Sửa chữa máy vi tính, thiết bị nhớ ngoài, phương tiện ñiện tử có tính năng 
lưu giữ thông tin dùng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước nếu bị hư hỏng phải do 
công chức phụ trách công nghệ thông tin của cơ quan Hội ñồng nhân dân tỉnh thực 
hiện. Nếu thuê dịch vụ bên ngoài phải giám sát chặt chẽ. Máy vi tính lưu giữ tài liệu, 
thông tin bí mật nhà nước mang ra ngoài sửa chữa phải tháo rời ổ cứng và niêm 
phong, quản lý tại cơ quan. Sửa chữa xong phải kiểm tra trước khi sử dụng. ðối với 
các thiết bị nhớ ngoài, phương tiện ñiện tử có tính năng lưu giữ thông tin dùng trong 
công tác bảo vệ bí mật nhà nước bị hỏng, không có khả năng sửa chữa, phục hồi, 
không hoạt ñộng ñược do thiếu ñồng bộ, lạc hậu mà không có nhu cầu sử dụng lại 
phải ñược bảo quản, xử lý hoặc tiêu hủy theo ñúng quy trình, quy ñịnh của pháp luật 
về bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Không sử dụng thiết bị thu phát sóng không dây trong các hệ thống thông tin 
quan trọng về an ninh quốc gia, hệ thống mạng thông tin quan trọng quốc gia và tại 
bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật. 
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ðiều 16. Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật 
nhà nước, ñiều chỉnh ñộ mật, giải mật 

Thực hiện theo quy ñịnh tại các ðiều 19, 20, 21, 22 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

ðiều 17. Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

1. Việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ñược thực hiện khi thuộc 
một trong các trường hợp theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 23 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, 
cụ thể là các trường hợp sau ñây: 

a) Khi không cần thiết phải lưu giữ và việc tiêu hủy không gây nguy hại ñến 
lợi ích quốc gia, dân tộc; 

b) Nếu không tiêu hủy ngay sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc. 

2. Việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải ñáp ứng các yêu cầu 
theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 23 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, cụ thể là các yêu cầu 
sau ñây:  

a) Không ñể bị lộ, bị mất bí mật nhà nước; 

b) Quá trình tiêu hủy phải tác ñộng vào tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước làm 
thay ñổi hình dạng, tính năng, tác dụng; 

c) Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước sau khi tiêu hủy không thể phục hồi 
hình dạng, tính năng, tác dụng, nội dung. 

3. Thẩm quyền tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

a) Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh, người ñứng ñầu cơ quan thuộc Hội ñồng 
nhân dân tỉnh, người ñứng ñầu cơ quan Văn phòng tham mưu, giúp việc Hội ñồng nhân 
dân tỉnh có thẩm quyền quyết ñịnh tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; 

b) Người ñang quản lý tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ñược quyền quyết ñịnh 
tiêu hủy trong trường hợp quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều này và phải báo cáo ngay 
bằng văn bản về việc tiêu hủy với người ñứng ñầu cơ quan trực tiếp quản lý. 

4. Việc tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong trường hợp quy ñịnh 
tại ñiểm a khoản 1 ðiều này ñược quy ñịnh như sau: 

a) Người có thẩm quyền quy ñịnh tại ñiểm a khoản 3 ðiều này quyết ñịnh 
thành lập Hội ñồng tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; 

b) Thành phần tham gia Hội ñồng tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
bao gồm các cá nhân theo quy ñịnh tại ñiểm b khoản 4 ðiều 23 Luật Bảo vệ bí mật 
nhà nước; 

c) Hội ñồng tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước có trách nhiệm rà soát 
tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ñược ñề nghị tiêu hủy, báo cáo người có thẩm quyền 
quy ñịnh tại ñiểm a khoản 3 ðiều này quyết ñịnh; 

d) Hồ sơ tiêu hủy của cơ quan phải ñược lưu trữ bao gồm quyết ñịnh thành lập 
Hội ñồng tiêu hủy; danh sách tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ñề nghị tiêu hủy; biên 
bản họp Hội ñồng tiêu hủy; quyết ñịnh tiêu hủy, biên bản tiêu hủy và tài liệu khác có 
liên quan. 
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ðiều 18. Sử dụng biểu mẫu bí mật nhà nước 

1. Các cơ quan có trách nhiệm trang bị, tổ chức sử dụng các loại biểu mẫu ñảm 
bảo ñầy ñủ về số lượng, nội dung, thống nhất về hình thức, kích thước theo ñúng quy 
ñịnh tại ðiều 2 Thông tư số 24/2020/TT-BCA. 

2. Mực dùng ñể ñóng dấu các loại dấu, biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật 
nhà nước là mực màu ñỏ. 

3. Trường hợp sử dụng cơ sở dữ liệu ñể ñăng ký, quản lý tài liệu, vật chứa bí mật 
nhà nước trên máy tính phải bảo ñảm ñầy ñủ nội dung theo mẫu quy ñịnh về sổ ñăng ký 
bí mật nhà nước ñi, ñến theo quy ñịnh tại Thông tư số 24/2020/TT-BCA. 

ðiều 19. Kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 
lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước 

1. Người có hành vi vi phạm quy ñịnh pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước thì 
tùy theo tính chất của hành vi vi phạm mà xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Khi có khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Bảo vệ bí mật nhà nước, các cơ quan 
thuộc Hội ñồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan ñể giải quyết theo quy ñịnh của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

3. Người ñứng ñầu Văn phòng tham mưu, giúp việc Hội ñồng nhân dân tỉnh 
thực hiện việc kiểm tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước 
ñối với các ñơn vị trong phạm vi quản lý của mình. 

ðiều 20. Phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước 

1. Người ñứng ñầu Văn phòng tham mưu, giúp việc Hội ñồng nhân dân tỉnh 
phân công người thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước tại Phòng 
Hành chính - Tổ chức - Quản trị thuộc Văn phòng.  

2. Người thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước phải ñáp ứng 
tiêu chuẩn quy ñịnh tại ñiểm a, b khoản 4 ðiều 7 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.  

3. Người thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước ñược hưởng 
chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh của pháp luật. 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 

ðiều 21. Trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của Hội ñồng nhân dân tỉnh 

Hội ñồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 
nhiệm sau ñây: 

1. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh. 

3. Kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bảo vệ 
bí mật nhà nước. 
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4. Phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước, thực hiện chế 
ñộ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy ñịnh. 

ðiều 22. Trách nhiệm của người ñứng ñầu cơ quan trực tiếp quản lý bí mật 
nhà nước 

1. Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan.  

2. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan theo ñúng 
quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội ñồng nhân dân tỉnh và các quy ñịnh của 
pháp luật có liên quan về bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Chỉ ñạo, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện quy ñịnh của pháp luật và nội quy 
về bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan thuộc phạm vi quản lý. 

4. Kịp thời báo cáo Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, thông báo Công an tỉnh 
khi xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý ñể kịp thời có biện pháp 
giải quyết. 

5. Tổ chức thu hồi tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước khi người ñược phân công 
quản lý bí mật nhà nước của cơ quan thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưu, từ trần hoặc 
vì lý do khác mà không ñược phân công tiếp tục quản lý bí mật nhà nước. 

ðiều 23. Trách nhiệm của người tiếp cận, người trực tiếp quản lý bí mật 
nhà nước 

Thực hiện theo ðiều 26 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 
 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 24. Trách nhiệm thực hiện Quy chế 

1. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, các Tổ ñại biểu 
và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh; Văn phòng tham mưu, giúp việc Hội ñồng 
nhân dân tỉnh, các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan ñến bí mật nhà nước 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

2. ðịnh kỳ hàng năm, theo nhiệm kỳ hoặc ñột xuất, người ñứng ñầu Văn phòng 
tham mưu, giúp việc Hội ñồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo 
Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Quy chế. 

ðiều 25. Sửa ñổi, bổ sung Quy chế 

Việc sửa ñổi, bổ sung Quy chế do Hội ñồng nhân dân tỉnh quyết ñịnh trên cơ sở 
ñề nghị của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh hoặc ñề nghị của ít nhất một phần ba 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh./. 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Số: 16/2022/NQ-HðND        Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 4 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 41/2021/NQ-HðND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Xét Tờ trình và Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 
6 tháng ñầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo 
thẩm tra của các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Tán thành báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu năm 
và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; ñồng thời tập trung một số nhiệm vụ 
và giải pháp sau:  

1. Rà soát, ñánh giá kết quả ñạt ñược và ñề ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện 
thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình, dự án trọng ñiểm theo Nghị quyết số 
41/2021/NQ-HðND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

2. Khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí ñiểm 
một số cơ chế, chính sách ñặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu ban hành 
một số cơ chế chính sách ñặc thù của tỉnh nhằm hỗ trợ, xúc tiến ñầu tư. 

3. ðẩy nhanh tiến ñộ xây dựng quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung ñô thị Thừa 
Thiên Huế, ñiều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, 
tập trung phê duyệt các quy hoạch phân khu,... góp phần triển khai hiệu quả chương trình 
phát triển ñô thị trên ñịa bàn toàn tỉnh. 
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4. Tập trung các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển 
các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, có chính sách kích cầu du lịch, hỗ trợ hoạt ñộng lữ hành, 
thu hút nhân lực ngành du lịch; quan tâm phát triển công nghiệp nông thôn, ñầu tư 
xây dựng các cụm công nghiệp; chỉ ñạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu, chuyển ñổi 
và phát triển diện tích ñất trồng cây ăn quả, xây dựng phát triển sản phẩm OCOP, 
phát huy các sản phẩm làng nghề truyền thống. 

5. Tập trung xây dựng kế hoạch triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững và về phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quan tâm triển khai kế hoạch vốn 
các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 ñảm bảo yêu cầu và tiến ñộ. 

6. ðẩy nhanh tiến ñộ các dự án ñầu tư công, quan tâm công tác giải ngân vốn 
theo kế hoạch; ưu tiên các dự án chuyển tiếp, dự án có khả năng hoàn thành; trọng tâm 
là dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế; các dự án hạ tầng bố trí tái 
ñịnh cư, dự án theo kế hoạch vốn Trung ương thuộc Chương trình phục hồi phát triển 
kinh tế - xã hội, dự án phòng, chống, xử lý sạt lở bờ biển, các dự án phát triển hạ tầng 
sản xuất, các dự án chỉnh trang ñô thị. 

7. Tiếp tục chỉ ñạo ñồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và 
các loại dịch bệnh khác, không chủ quan, lơ là; triển khai quyết liệt công tác tiêm 
chủng vắc xin phòng chống Covid-19 mũi 3, mũi 4 theo kế hoạch. 

8. Tăng cường công tác ñảm bảo an ninh trật tự, ñấu tranh phòng chống tội 
phạm, phòng chống cháy nổ; chủ ñộng tuyên truyền, phòng ngừa, xây dựng các 
phương án phòng cháy chữa cháy, chú trọng ñịa bàn khu công nghiệp, chợ, chung cư, 
rừng; phòng chống bão lụt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Triển 
khai công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện gắn với diễn tập quân khu, 
diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch. 

9. Tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, duy trì các chỉ số xếp 
hạng PCI, PAPI, PAR Index,… nhằm tiếp tục cải thiện môi trường ñầu tư kinh doanh 
phục vụ doanh nghiệp và người dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng của bộ máy 
nhà nước, kỷ cương, kỷ luật hành chính của ñội ngũ công chức, viên chức gắn với 
ñấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục triển khai công tác 
chuyển ñổi số trong các ngành, lĩnh vực. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  

2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu 
và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy ñịnh pháp luật.  
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Hội ñồng nhân dân tỉnh ñề nghị các cấp, các ngành, các ñịa phương, cán bộ, 
công chức, viên chức và nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, ñoàn kết, sáng tạo, 
nỗ lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phấn ñấu hoàn thành kế hoạch 
kinh tế - xã hội năm 2022.  

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ 
họp lần thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2022./. 

  
  
 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Trường Lưu 
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