
N CQNG HOA xA HOI CHU NGHTA VIET NAM 
HUE Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

QUY DNH 
Phân công, phân cp quãn 1 và to chfrc thtyc hin các chtro'ng trinh mijc 

tiêu quc gia giai doin 2021-2025 trên dja bàn tinh Thtra Thiên Hu 
(Kern theo Quylt djnh so' 33/2022/QD-UBND ngày1tháng 8 nárn 2022 cza 

& ban nhán dan tinh Thi'a Thiên Huê') 

Chtro'ng I 

QUY DiNH CHIJNG 

Diu 1. Phm vi diu chinh 

Quy djnh nay quy djnh v phân công, phãn cp quân l và th chrc thirc hin 
các chuang trmnh mvc  tiéu quc gia (sau day vit tt là CTMTQG) giai doan 2021-
2025 trén dja bàn tinh Thira Thiên Hut. 

Diu 2. Di tirçrng áp ding 

1. Các Sâ, ban, ngành cp tinh; Uy ban nhân dan (vit t.t là UBND) các huyn, 
thj xâ, thành ph Hug; UBND xâ, phiz&ng, thj ti4n trirc tip quãn l, diu hành thic 
hin các CTMTQG giai don 202 1-2025 trên dja bàn tinh Thi'ra Thiên Hug. 

2. Ca quan, t chüc, cá nhãn, cong dng dan cu tham gia hoc có lien quan 
dn các hot dng quàn l, diu hành thijc hin các CTMTQG giai do?n 2021-
2025 trén dja bàn tinh Thira Thiên Hu& 

Diu 3. Giãi thich tir ngii' 

1. Các S&, ban, ngành, co quan, dan vj thuc UBND tinh gçi chung là các 
Ca quan cap tinh. 

2. UBND các huyn, thj xä, thành ph Hu sau day gi chung là UBND cap huyn. 

3. UBND xã, phithng, thj tr.n sau day gpi chung là UBND c.p xL 

4. Ca quan chü CTMTQG thuc tinh là các ca quan c.p tinh tucmg tmg vOi 
b, ca quan trung irang duçic Thu tuó'ng ChInh phü giao chü CTMTQG. 

5. Chü dr an, chü tiu d1r an, chü ni dung thành phn thuc CTMTQG cüa 
tinh (ducic gi là chü dir an, tiu dir an, ni dung thành phn thuc tinh) là các cci 
quan cp tinh; UBND c.p huyn; UBND cp xã duqc IJBND tinh giao nhim vi 
tucing rng vth b, ca quan trung uong duçic Thu ttthng ChInh phü giao chü tn 
quãn l mt hoc mt s dir an, tiu dir an, ni dung thãnh phn thuc CTMTQG. 
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Diu 4. Nguyen tãc trong phãn công, phân cp trong quãn 1, to chu'c 
thrc hin các chtro'ng trInh mjc tiêu qu6c gia 

1. Thirc hin theo Diu 4 Nghj djnh s 27/2022/ND-CP ngày 19 tháng 4 näm 
2022 cüa ChinE phü quy dnh co ch quân 1, t chirc thrc hin các chuong trInh 
miic tiêu quc gia giai doan 202 1-2025. 

2. Phân cp trách nhim, dam bão phi hçrp cht chë, thixông xuyên gifa các 
ngành, các cap, dja phung có lien quan trong vic quán I thirc hiên các 
CTMTQG. 

3. Phát huy vai trô chü th cüa ngi.r1i dan và sir tham gia, dóng gop cüa cong 
dng dan cu vào qua trInh 1p ké hoch, t chüc thirc hin các CTMTQG. 

Chirong II 

NHUNG QUY D!NH CU THE 

Diu 5. Lp và giao k hoich thrc hin các CTMTQG giai doin 5 näm 
1. L.p k hoach  thirc hin các CTMTQG giai doan 5 näm 

a) Viéc 1p k hoach thirc hin các CTMTQG trên dja bàn tinh giai doin 5 näm 
ducyc thirc hin sau khi Thu tirrng ChInh phü giao k hoch CTMTQG giai don 5 
nàm. 

b) Can cir lap k hoach: 

- Thrc hin theo khoân 2 Diu 6 Nghj djnh s 27/2022/ND-CP. 

- Các Nghj quy& cüa Hi dng nhân dan tinh v nguyen tic, tiêu chI và djnh 
m1rc phân b ngun ngân sách nhà nirác thurc hin các CTMTQG. 

c) Ni dung k hotch thirc hin các CTMTQG giai dotn 5 nàm: 

- Thuc hin theo dim a, dim b, dim c, dim d khoàn 3 Diu 6 Nghj djnh 
s 27/2022/ND-CP. 

- Ni dung, dir kin müc vn b trI, cci cu ngun vn theo trng dir an thành 
phân, tiu dir an cho các ca quan cp tinh, UBND cp huyn; t' 1 s hrçmg dir an 
dAu ti.r xây dmg thirc hin theo co chê dc thà; danh muic di,r an Mu ti.r i.ru tiên 
(nu co). 

2. Giao k hoach vn Mu tu phát trin ngun ngân sách nhà nuóc 5 nàm 
a) Co quan chü CTMTQG thuc tinh chju trách nhim 1p k hoch thirc 

hin CTMTQG do mmnh quàn 1 trén co si dàng k ti'i các co quan quãn 1 thirc 
hiên CTMTQG, chü dir an, chü tiu dir an, chü ni dung thânh phn, UBND cp 
huyn báo cáo TJBND tinh phê duyt. 

b) Co quan chü CTMTQG thuc tinE chju trách nhim 1p k hoach trung 
hn vn Mu tu phát trin thirc hin CTMTQG do mInh quãn 1 trên co s tng 
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hgp tü các cci quan quãn 1 th%rc hin CTMTQG, chü dir an, chü tiu dir an, chü 
ni dung thành phn, UBND c.p huyn gt'ri S K hoch vâ Dâu tu tong hçrp, 
tham muu UBND tinh báo cáo Hi dMg nhân dan tinh. 

c) S K hotch vã D.0 tu chü tn tham mutt UBND tinh trmnh Hi dng nhân 
dan tinh thông qua k hoach vn du tu phát trin ngun ngân sách nhà nithc giai 
doan 5 nàm trên ca s van ban däng k cüa các chü CTMTQG. 

d) Can cir Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan tinh; các Co quan chü 
CTMTQG thuôc tinh, IJBND cAp huyn hoân chinh k hoach thirc hin các 
CTMTQG giai doan 5 näm theo dim c khoán 1 Diu 5 quy djnh nay báo cáo 
UBND tinh (thông qua S K hoach và DAu tu) d giao k hoach bao gm: tng 
vn, co cAu vn ngân sách nhà nuóc theo tüng chtrong trInh và chi tit dn ni 
dung, d? an thánh phn; mitc tiêu, nhim v1.j và danh miic dir an dAu tu uu tiên 
(nu co) cho các co quan cAp tinh, UBND cAp huyn. 

Diu 6. Lp và giao k hotch thtrc hin các CTMTQG hang nãm 

1. Lp k hoach thirc hin các CTMTQG hang nàm 

a) Vic 1p  k hoach thirc hin các CTMTQG h&ng nAm cüa các chü 
CTMTQG thuOc tinh, các co quan cAp tinh và các dja phucng 1p cüng thai dim 
vói k hotch phát trin kinh t - xã hi, k hoach dAu tix cOng và dr toán ngân 
sách hang näm. 

b) Can cir lap k hoach: 

- Kt qua th%rc hin các CTMTQG (bao gm k& qua thirc hin mic tiêu, 
nhim vii; huy dtng, phân b& str ditng vá giái ngân ngun ngân sách nhà nuôc; 
các ngucn 1rc 1ng ghép khác) nám truOc. 

- K hotch thirc hin các CTMTQG trung han cüa các chü CTMTQG thuc 
tinh, các co quan cAp tinh và các dja phuong duc cAp có thAm quyn phé duyt; 
các nhim viii cAp bach, dt xuAt mâi phát sinh dã duoc cAp có thAm quyn thông 
qua nhung chua có trong k hoach trung han các CTMTQG. 

- Chi thj cüa Thu tuàng ChInh phü v xây dmg k hoch phát trin kinh t - 
xà hi và dir toán ngân sách nha nuâc hang nãm; hu&ng dn xãy drng k hoach 
phát trin kinh t - xã hi, 1p k hoach dAu ttr cOng, 1p k hoach các CTMTQG 
hang näm cüa Bô K hoach và DAu tu; hmrng dn xây dirng dir toán ngân sách nba 
nuOc hang nàm cüa B Tài chInh; huàng dn xây dimg ni dung mi1c tiêu, nbim 
vi cua co quan chü quán CTMTQG trung uong, co quan trung uong chü dr an 
thành phAn. 

c) Ni dung k hoach: 

- Thirc hin theo khoãn 2 Diu 7 Ngh djnh s 27/2022/ND-CP. 
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2. Giao k hoach  ngun ngân sách nhà niic h&ng näm 

a) Giao k hoch vn du tu phát trién: 

- Co quan chü CTMTQG thuc tinh chju trách nhim 1p  k hoch th%rc hin 
CTMTQG do mInh quãn 1 trên co si däng k)' tü các chü dir an, tiêu dir an, ni 
dung thánh phn thuc tinh, UBND cap huyn báo cáo UBNID tinh phê duyt. 

- Co quan chü CTMTQG thuc tinh chju trách nhim 1p k hoch hang nàm 
vn du tiz phát trin thirc hin CTMTQG do mInh quãn 1 trén Co s tong hqp tir 
cac dir an thành phn thuc tinh chi tit den ni dung, dir an thành phân (tong müc 
và Co cu vn) và danh mic dir an du tu gui Sâ K hoch và Dâu tu tong hp, 
tham muu UBND tinh báo cáo Hi dng nhân dan tinh. 

- S& K hoch và Du tu chñ trI tham mu'u UBND tinh trInh Hôi dng nhân 
dan tinh quyt djnh phân b ngân sách nhà nuâc hang näm thirc hin các 
CTMTQG theo Diu 30, Diu 31 Lut Ngân sách nhà nuóc và Diu 83, Diêu 84 
Lust Du tu cong. Trong do lam rO phuong an phân b ngân sách nba nuâc cho 
cac co quan cap tinh, UBND cap huyn chi tit den nOi dung, dir an thành phân 
(tng müc Va Co cu vn) và danh mijc dir an du tu. 

- Các co quan chü CTMTQG thuc tinh hoàn chinh phuang an trInh phn b 
ngân sách nhà nuâc, phuong an giao miic tiêu, nhim v hang näm th1rc hin cac 
CTMTQG trén co sâ d xut cüa các chü dir an, tiu dir an, ni dung thành phn thuc 
tinh, UBND cap huyn gCri Si K hoch và Du tix tng hçip báo cáo UBND tinh. 

- Sâ K hoch vá Du tir chü trI tham muu UBND tinh giao dçr toán ngân 
sách nhà nuâc, miic tiêu, nhim vii hang näm thrC hin CáC CTMTQG theo quy 
djnh tai  diem b khoán 5 Diêu 7 Nghj djnh s 27/2022/ND-Cp. 

- Diu kin duorc b tn vn du tu phát trin htng näm: Các cong trInh, dir 
an dâu tu (báo cáo kinh tê - k5 thuât) phãi d11YC cp có thtm quyn quyt djnh, 
phê duyt. 

- Can c1r Quyt dijnh giao dir toán ngân sách nhà nuâc, m1ic tiéu, nhim vii 
hang näm thuc hiên các CTMTQG cüa UBND tinh, S K hoch và Du tu thông 
báo kê hoch von dâu tu phát triên cho các chü dâu tu là co quan Cp tinh; UBND 
cap huyn thông báo ke hoch vOn du tu phát trin cho CáC chü du tix là UBND 
cap xä, Ban quàn 1 dir an dâu tu và xây drng cp huyn, Ban quãn 1 xâ. 

- ViC diu chuyn vn các dir an du tu thuOc CTMTQG do UBND tinh 
quyet djnh. 

b) Giao kinh phi sr nghip: 

S Tài chinh chü trI tham mu'u UBND tinh trinh J-Ji dng nhan dan tinh 
thông qua và giao d? toán kinh phi sir nghip hang näm thirc hin cac CTMTQG 
theo cac quy djnh, hurng dn cilia trung wing, cilia B Tài chInh. 
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A A SA P Dieu 7. Phtrong phap, trinh tir lip ke ho.ch thtrc hiçn cac CTMTQG co 
sçr tham gia cong d1ng 

1. Phisang pháp 1p k hotch thirc hin các CTMTQG có sr tham gia cong 
dng thirc hin theo khoán 1, khoàn 2 Diêu 8 Nghj djnh so 27/2022/ND-CP. 

2. TrInh tir 1p k hoach thirc hin các CTMTQG có sir tham gia cong dng 

a) UBND cp xA: Thirc hin theo khoãn 3 Diu 8 Nghj dnh s 27/2022/ND-CP. 

b) UBND cp huyn có trách nhim tng hçrp k hoach trng CTMTQG hang 
näm (chi tit danh rni1c dir an du tir) do UBND cap xã trinh g1ri Ca quan chü 
CTMTQG, Si Ké hoch và Dâu tu, S Tài chInh. 

c) Ca quan chü CTMTQG thuc tinh chü tn, phi hçrp các co quan cp tinh, 
các dja phu'ang lion quan xây drng k hoch hang näm bao gm phuang an phân 
b ngân sách nhà nuâc (chi tit danh miic di an du tu, tng vn và ca câu vn), 
phuang an giao miic tiêu, nhim vii hng nàm thi:rc hin các CTMTQG gl'ri Sâ KO 
hoch và Dâu ti.r, S Tài chInh. 

P A P D.eu 8. Quan ly ngan sach 

1. Quãn 1 ngun vn: UBND tinh thng nht quãn l3 nguôn von các 
CTMTQG trOn dia bàn tinh. 

2. Phuong thtrc cp phát, thanh toán vn: 

a) Các chuo'ng trinh, dir an duçc giao UBND cp huyn, UBND cp xã lam 
chü du tu hoc trirc tiêp quail i và si:r dung kinh phi: 

- Trên ca sâ k hoach vn dã duçic UBND tinh giao dir toán, S Tài chInh 
tong hçip và thông báo cho ngân sách huyn d các dja phucing t chirc thirc hin 
Va giãi ngân. 

- Vic tm iirng vn, rut dir toán, thanh toán vn cho trng cong trInh, dr an 
thirc hin theo quy dnh và huàng dk cüa So Tài chinh hang nàm (nu co). 

b) Các chuang trInh, dir an do Chü tjch UBND tinh quyt djnh dâu ti.r và giao 
các ca quan cap tinh (bao gôm Ca các dan vj tr%rc thuc) lam chU Mu ti.r hoac trirc 
tiOp quán 1)2 và sir diing kinh phi: SO Tài chInh thirc hin cp phát và thanh toán 
vn thông qua Kho bac  Nba nuOc tinh. 

Diu 9. Quãn 1)2 Mu tn xãy dirng 

1. Thm quyn quyt djnh Mu tu: 

a) Chü tjch UBND cp xä quyt dnh Mu tu các dir an Mu tu xây dirng thirc 
hiên theo ca ch däc thu. 

b) Chü tch UBND cap huyn quyt djnh Mu tu các dir an Mu tu xây dirng 
thuc ngun vOn ngân sách nhà nrn9c thrçc giao cho UBND cp huyn trong k 
hoach vn dâu tu phát triOn trung han  và hang nãm. 
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c) ChU tjch UBND tinh quy& djnh du tu các di,r an Mu tu xây dirng thuc 
nguôn von các CTMTQG ngoài diem a, b khoân 1 Diéu nay. 

2. Thm djnh dir an Mu tr xây dirng (báo cáo kinh té - k thut): 

a) UBND cp xA t chirc thm dinh dii an d,u tu do ChU tjch UBND cp xã 
quy& djnh Mu ti.r theo Diêu 16 Nghj djnh so 27/2022/ND-CP. 

b) Phông Tài chInh - K hoach c.p huyn là co quan Mu mi t chirc thm 
djnh và trInh phé duyt di,r an Mu tii do Chá tjch UBND cp huyn quyêt djnh 
Mu tu theo quy djnh hin hành v Mu tu cong và quy djnh cüa trng CTMTQG. 

c) S& K hoach  và D.0 tu là co quan Mu mi t chirc thm djnh và trInh phé 
duyt dr an Mu tu do Chü tjch UBND tinh quy& djnh Mu tu theo quy djnh hin 
hành v dâu tii cOng và quy djnh cüa tirng CTMTQG. 

3. Co ch dtu tu: 

a) Chá Mu tu: 

- UBND cp xa là chü Mu tu các dir an xây dimg Co sâ ha tang trén dja bàn 
xã; tnung hçp cong trInh có yêu cu k thut, dôi hOi có trInh d chuyên mon ma 
UBND xã không dü näng Iirc và không nhn lam chü Mu tu thI UBND cp huyn 
quyêt djnh giao cho don vi có dü näng 1irc lam chü dâu tu và có sir tham gia cüa 
UBND xa. 

- Ban quàn l xã là chü Mu tu các dir an Mu tu xây drng co si ha thng trén dja 
bàn xã thrc hin Co chê dc thu theo Chuong IV Nghj djnh s 27/2022/ND-CP và 
các hithng Mn khác cüa tinh (neu co). 

- Ban quãn 1 dir an Mu tu và xây dirng cp huyn là chñ Mu tu các dir an xây 
dirng co si ha tang trên dja bàn lien xâ, các dir an xây d%rng co sâ ha tang quy mô 
cap huyn thuc dja bàn huyn. 

- Di vó'i các dir an xây dirng co si ha tng do Chü tjch UBND tinh quyt 
djnh dâu tu, chü Mu tu do Chü tjch UBND tinh quy& djnh. 

b) Liia chçn nhà thu xây dirng: 

- Di vâi cac dir an Mu tu xay drng theo Co ch dc thu thirc hin theo Diu 
17 Nghj djnh sO 27/2022/ND-CP. 

- DM vâi các dir an Mu tu xây dmg con lai  thrc hin theo quy djnh cüa Lut 
Dâu thâu và các van bàn pháp 1ut khác cüa trung uong. 

c) Ban giám sat Mu tu cüa cong dng thirc hin giám sat các cOng trInh co si 
ha tang theo quy djnh hin hành v giám sat Mu tu cüa cong dng; kinh phi cho 
Ban giám sat dâu tu cüa cong dng dixcc phê duyt trong quy& djnh phê duyt dir 
an dâu tu xây dirng cüa cap cO thâm quyen theo quy djnh cüa pháp lut. 

4. Giãi ngân, thanh quyt toán vn Mu tu: Thirc hin theo quy djnh hin hành. 
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5. Ngoài quy djnh tai  van ban nay và quy djnh riêng cüa tirng CTMTQG, 
vic quãn 1 du tu xay dirng cong trInh di.rçc thtrc hin theo các quy djnh hin 
hành cüa Nba nuic. 

Chiro'ng Ill 

TO CHI5'C THIfC HIN 

Diu 10. Kiêm tra, giám sat, dánh giá kt qua và ch d báo cáo, giao ban 

1. Kim tra, giám sat, dánh giá kt qua: Ca quan chü CTMTQG thuc tinh 
có trách nhim theo dôi, giám sat, dánh giá kt qua theo b tiêu chi cüa tirng 
CTMTQG. 

2. Ch d báo cáo: Djnh kS'  (6 tháng, 9 tháng và hang näm): 

a) UBND cp huyn có trách nhim tng hçip, báo cáo djnh k' tin d thirc 
hin các cOng trInh, dir an (bao gm các ni dung: tOng müc dâu tu, lily kê von dâ 
b trI, vn bô trI näm k hoich, tiên d thi cOng khOi luqng, giái ngân vOn, nhUng 
thun igi, khó khän, giái pháp và kiên nghj dê xut) thuôc CTMTQG ducic giao 
k hoach trong näm ye ca quan chü CTMTQG thuc tinh, Si Kê ho.ch và Dâu 
tu, Si Tài chInh (châm nht ngày 10/6, 10/9 và 20/12 hang näm). 

b) Ca quan chü CTMTQG thuc tinh có trách thim thirc hin ch d báo 
cáo theo muc b khoán 3 Diêu 9 Quyêt djnh so 35/QD-BCDCCTMTQG ngày 
16/3/2022 cüa Tnrng ban Ban Chi dao các chixang trInh mic tiêu quOc gia giai 
don 2021- 2025 tinh Thira Thiên Hu v vic ban hành quy ch hott dtng cüa 
Ban Chi do các chixang trInh mlic tiêu quOc gia giai doan 2021-2025 tinh Thira 
Thiên Hut. 

c) Kho bac Nba nuâc tinh có trách nhim tng hçip, báo cáo tInh hInh giâi ngãn 
vn (theo danh miic cOng trInh, dr an) dugc giao k hoch trong nàm ctia các 
CTMTQG ye UBND tinh, Si K hoach và Du tii, Sâ Tài chmnh theo quy djnh. 

d) Sâ K hotch và Dtu tir chü tn, phi hçip vâi Sâ Tài chInh có trách nhim 
tong hgp tInh hInh thiic hin các CTMTQG báo cáo UBND tinh vâ các ca quan 
trung rnmg theo quy djnh. 

3. Các phiên h9p thuing ks': Thirc hin theo khoãn 1, khoãn 2 Diu 9 Quy& 
dinh sO 35/QD-BCDCCTMTQG. 

Diu 11. To chu'c thurc hiên 

1. Các ca quan cp tinh, ca quan chü CTMTQG thuc tinh, UBND cp 
huyn, UBND cap xã to chirc thirc hin theo phân cOng trách nhim tai Quyêt 
dinh sO 35/QD-BCDCCTMTQG. 

2. Qua trInh trin khai thc hin Quy djnh nay, nu CO phát sinh vuàng mac, 
các ca quail, don vj, to chirc, cá nhân có lien quan kp th?yi phãn ánh v Sâ K 
hoch va Du tu d thng hgp va phM hgp các ca quan lien quan nghiôn ciru, tham 

UBND tinh xem xét giâi quyt./. 
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