
 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI 

 
Số:       /NQ-HĐND 

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

 

   Lào Cai, ngày 15 tháng 7 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia  
trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025  

 
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI  

KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ SÁU 
 

 

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

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

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

quốc gia; 

Thực hiện Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân 
sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia;  

Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Báo cáo số 145/BC-KTNS 
ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Thống nhất Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 với một số nội dung 
cơ bản như sau: 

I. Mục tiêu  

1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giai đoạn 2022-2025 vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi 6%/ năm (chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025).  

- Phấn đấu 33 xã và 65 thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. 
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2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

- Cấp huyện: Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới.  

 Số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Phấn đấu huyện Bảo Thắng 

được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”. 

- Cấp xã: Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 94/127 xã duy trì và đạt chuẩn 

nông thôn mới, đạt 74% tổng số xã trên địa bàn tỉnh. Trong các xã đã được công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới có trên 40% số xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới 

nâng cao” và trên 10% số xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”.  

3. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  

Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giai đoạn 2022-2025 là 4%/năm (chuẩn 
nghèo giai đoạn 2021-2025). 

II. Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia 

1. Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các 

chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai: 
5.240.141 triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách trung ương: 3.413.450 triệu đồng; 

- Ngân sách tỉnh: 1.826.691 triệu đồng. 

(Chi tiết theo Biểu số I, các phụ lục I-1, I-1.1, I-1.2, I-2, I-3, I-3.1) 

2. Danh mục dự án đầu tư ưu tiên: Tổng số 19 dự án  

(Chi tiết theo phụ lục số II). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.  

2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giao cho các ngành phối hợp với 

các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xác định lại tổng nhu cầu vốn thực hiện, 
trong đó cần xác định đủ vốn huy động từ cộng đồng dân cư đối với các dự án 
đầu tư hạ tầng cấp xã; từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân tham 

gia thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; vốn huy động từ 
các tổ chức tín dụng, cho phù hợp, đảm bảo đúng cơ chế lồng ghép các nguồn 

vốn, đúng cơ cấu nguồn vốn quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt các chương trình mục tiêu quốc gia. Quyết định kế hoạch thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 
2021-2025 theo quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 6 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản 
lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại 
biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm 



3 
 

  

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, 

Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2022./.  

 
Nơi nhận:                                                             
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;  
- Ban Công tác đại biểu, UBTCNS của QH; 
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Kiểm toán nhà nước khu vực VII; 
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 
- Các ban HĐND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT: HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 
- VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 
- Báo Lào Cai, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
Vũ Xuân Cường 
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