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TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:           /QĐ-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày       tháng 7 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình  

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt 

chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BTC ngày 10/6/2022 của Bộ Tài chính về việc 

giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho 

ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững; 

Căn cứ Nghị quyết số 71/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh 

Nam Định ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức và phương án phân bổ 

vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định tại Tờ 

trình số 133/TTr-SLĐTBXH ngày 13/7/2022, Sở Tài chính tại Tờ trình số 343/TTr-

STC ngày 15/7/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững năm 2022 cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định, 

tổng số tiền là: 32.449.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu 

đồng chẵn), (có phụ lục chi tiết kèm theo); cụ thể như sau: 
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TT Nội dung 
Tổng số  

(Triệu đồng) 

Bao gồm 

Ngân 

sách 

TW 

Vốn đối ứng 

từ Ngân 

sách tỉnh 

A B 1=2+3 2 3 

  TỔNG SỐ 32.449 29.496 2.953 

1 
Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, 

phát triển mô hình giảm nghèo  
11.505 10.459 1.046 

2 
Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản 

xuất, cải thiện dinh dưỡng  
4.978 4.525 453 

- 
Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản 

xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 
4.978 4.525 453 

3 
Dự án 4.  Phát triển giáo dục nghề 

nghiệp, việc làm bền vững, gồm: 
10.065 9.149 916 

- 

Tiểu dự án 1. Phát triển giáo dục 

nghề nghiệp vùng nghèo, vùng 

khó khăn 

6.849 6.226 623 

- 
Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền 

vững 
3.216 2.923 293 

4 
Dự án 6. Truyền thông và giảm 

nghèo về thông tin, gồm: 
908 825 83 

- 
Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về 

thông tin 
404 367 37 

- 
Tiểu dự án 2. Truyền thông về 

giảm nghèo đa chiều 
504 458 46 

5 

Dự án 7. Nâng cao năng lực và 

giám sát, đánh giá Chương trình, 

gồm: 

4.993 4.538 455 

- 
Tiểu dự án 1. Nâng cao năng lực 

thực hiện Chương trình 
3.261 2.964 297 

- Tiểu dự án 2. Giám sát, đánh giá 1.732 1.574 158 

Nguồn kinh phí: Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 

ngân sách địa phương năm 2022 và phần vốn đối ứng 10% từ ngân sách tỉnh.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và 

UBND các huyện, thành phố Nam Định có trách nhiệm quản lý, sử dụng khoản kinh 

phí nêu tại Điều 1, Quyết định này đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả và đúng chế độ 

tài chính hiện hành của Nhà nước.  
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2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính đăng tải 

công khai Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc 

Nhà nước tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định và các cơ quan liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                

- Như Điều 3;                              

- Lưu: VP1, VP7, VP6.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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