
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THAI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/2022/QĐ-UBND Thải Bĩnh, ngày 02 thảng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tình Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BINH

Căn cứ Luật Tố chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp liỉật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đồị bỗ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp ỉuật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày ỉ 3 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày ỉ8 tháng ổ năm 2014;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bố sung một sé điều của Luật Xây dựng ngày ỉ 7 tháng

6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 ngày 7 thảng 2021 của Quôc

hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trĩnh mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững giai đoạn 202ỉ - 2025;

Căn cứ Nghị quyết sỗ 25/2021/QHỈ5 ngày 28 ngày 7 tháng 2021 của Quôc
hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 202ĩ - 2025;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính
phủ quy định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của
Chính phủ quy định cơ chế quản ỉý, tẻ chức thực hiện các chương trình mục tiêu
quốc gia giai đoạn 202ỉ - 2025;

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ~TTg ngày 18 ngày 01 tháng 2022 của
Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tãc, tiêu chị định mức phân hô vôn ngân
sách trung ương và tỉ ỉệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;



Căn cứ Quyết định sỗ 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 ngày 3 tháng 2022 của
Thủ tướng Chỉnh phủ quy định nguyên tắc, tiêu chỉ, định mức phân bổ vốn ngân
sách trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện
Chương trĩnh mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 202ỉ - 2025;

Theo đề nghị của Sở Ke hoạch và Đầu tư (Tờ trình số 83/TTr-SKHĐT ngày
02 tháng 12 năm 2022).

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm ứieo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý và tổ

chức thực hiện các chương ừình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa
bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết đirửi có hiệu lực ửii hành kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Kế

hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động
Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thái Bình; Chủ tịch ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường,
thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
NhưĐiều 3;
Ban Chỉ đạo Quốc gia các CTMTQG;
Văn phòng Chính phủ;
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nồng nghiệp và Phát triển nông thôn,
Lao động Thương binh và Xã hội;
Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
Thường trực Tỉnh ủy;
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tĩnh;
Sờ Tư pháp;
Văn phòng UBND tỉnh;
Lưu: VT,KT. .
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
ệ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
2021 - 2025 trên địa bàn tình Thái Bình
ổ 24/2022/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của ƯBND tỉnh)

Chưo*ng I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điêu 1. Phạm ví điêu chỉnh
Quy định này quy đinh về phân cấp quản lý và tổ chức tìiực hiện các chương

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 ừên địa bàn tỉnh Thái Bình (gồm
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền vững).

Điều 2. Đối tưọng áp dụng
1. Các sở, ban, ngành, đoàn ứiể cấp tỉnh; các huyện, thành phố; các xã,

phường, thị trấn và các đơn vị trực tiếp triển Idiai thực hiện các nội dung, nhiệm
vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 ừên địa bàn
tỉnh Thái Bình.

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện Quy định này.
Điều 3. Nguyên tắc phân cấp
1. Thực hiện các nguyên tắc tíieo quy định tại Điềù 4 Nghị định số

27/2022/NĐ-CP ngày 19 tìiáng 4 năm 2022 của Chứứi phủ quy đinh cơ chế quản
lý, tô chức ứiực hiện các chương ữình mục tiêu quôc gia giai đoạn 2021 - 2025.

2. Phân cấp ừách nhiệm, đảm bảo phối họp chặt chẽ, ứiường xuyên giữa các
ngành, các câp, địa phưoTig có liên quan ừong việc quản lý thực hiện các chương
ừình mục tiêu quôc gia giai đoạn 2021 - 2025 ừên địa bàn tỉnh.

3. Phát huy vai ừò chủ thể của người dân và sự tham gia, đóng góp của cộng
đồng dân cư vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các chương trình mục
tiêu quôc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Chưo ng II
NHỮNG QUY ĐỊNH cự THẺ

Điều 4. Lập, phê duyệt, giao và điều chỉnh Kế hoạch thực hiện các
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm

1. Việc lập, phê duyệt, giao kế hoạch tíiực hiện các chương trình mục tiêu
quôc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm các cấp (tỉnh, huyện, xã) được tíiực hiện sau
khi Thủ tu"áng Chính phủ hoặc ủy ban nhân dân cấp ừên giao kế hoạch về mục
tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước thực hiẹn các chương ữình mục tiểu
quôc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm.



2

2. Đối với cấp tỉnh
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông ứiôn, Sở Lao động - Thương binh và

Xã hội: Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước được Thủ tướng
Chính phủ giao; chủ trì tồng hợp nhu cầu, đề xuất của các sở ngành, đơn vị liên
quan và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để xây dựng kế hoạch ứiực hiện 5
năm và hằng năm về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, phương án huy động, lồng ghép
các nguồn vốn, dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương ữình
mục tiêu quôc gia ừên địa bàn tỉnh (theo lĩnh vực quản lý), gửi Sở Kê hoạch và
Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tu': Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, báo
cáo ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và giao Kế hoạch thực hiện các chương ừình
mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm theo quy định tại Điều 6 Nghị định số
27/2022/NĐ-CP; Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quôc gia hăng năm
theo quy đinh tại Điều 7 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

3. Đối với cấp huyện
a) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông ứiôn, Phòng Lao động - Thương

binh và Xã hội: Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước được
cấp trên giao; chủ trì tổng họp nhu cầu, đề xuất của các phòng, đơn vị liên quan
và ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trân, xây dựng kê hoạch thực hiện 5
năm và hằng năm về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, phương án huy động, lồng
ghép các nguồn vốn, dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện (theo lĩnh vực quản lý), gửi
Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng họp, báo cáo ủy ban nhân dân cấp
huyện phê duyệt và giao Ke hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
giai đoạn 5 năm trên địa bàn các huyện, thành phố theo quy định tại Điều 6 Nghị
định số 27/2022/NĐ-CP; Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc
gia hằng năm theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

4. Đối với cấp xã: Việc lập kế hoạch thực hiện các nội dung, hoạt động ữiuộc
chương ữ-ình mục tiêu quốc gia và có sự tham gia thực hiện của người dân ừên địa
bàn cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

5. Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai
đoạn 5 năm và hằng nãm

a) Cấp có thẩm quyền phê duyệt Ke hoạch thực hiện các chương trình
mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm thì có thẩm quyền phê duyệt
điều chỉnh Ke hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5
năm và hằng năm thuộc cấp mìiửi quản lý theo quy định.

b) Trình tự điều chỉnh Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc
gia giai đoạn 5 năm và hằng năm thực hiện tương tự như trình tự lập, phê duyệt
Ke hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hằng
năm đã quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này.



Điều 5. Lập, phê duyệt phân bổ, giao và điều chỉnh Ke hoạch vốn
ngân sách nhà nước hễ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gỉa giai
đoạn 5 năm và hằng năm

1. Việc lập, phê duyệt phân bố và giao kế hoạch vốn theo quy định của pháp
luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan và
theo quy định cụ ứiể của từng chương trmh mục tiêu quốc gia.

2. Đối với cấp tỉnh
a) Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách ừung ương hỗ trợ được

Thủ tướng Chính phủ giao; trên cơ sở Ke hoạch thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội đề xuất; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài
chính tống họp phương án phân bố Ke hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm, báo cáo ủy ban
nhân dân tỉnh trình Hội đông nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Căn cứ Kế hoạch vốn được Hội đồng xihân dân tỉnh phê duyệt; tình hình,
tiến độ ứiực hiện các nhiệm vụ, dự án; Sở Ke hoạch và Đầu tư chủ ừì, phối họp Sở
Tài chính tổng họp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh quyết đinh giao kế hoạch vốn
cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư thực hiện ứieo quy định.

3. Đối với cấp huyện:
a) Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước được cấp trên

giao; trên cơ sở Kê hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia do Phòng
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
đề xuất; Phòng Tài chính - Ke hoạch chủ trì tổng họp, xây dựng phưooig án phân
bố Ke hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trìiứi mục tiêu quốc gia
giai đoạn 5 năm và hãng năm, báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội
đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt.

b) Căn cứ Ke hoạch vốn được Hội đồng nhân dân cấp huyện phê duyệt;
tình hình, tiên độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án; Phòng Tài chính - Ké hoạch
chủ trì, tông họp, báo cáo ủy ban lứiân dân huyện quyết định giao kế hoạch vốn
cho các cơ quan, đơn vị, ủỵ ban nhân dân cấp xã va các chủ đau tư để triển khai
thực hiện theo quy" định, đồng thời báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch
và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng họp, theo dõi.

4. Đối vói cấp xã:
a) Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước được cấp trên

giao; ừên cơ sở rà soát nhu cầu về nguồn vốn để thực hiện các nhiệm vụ, dự án ừên
địa bàn quản lý, kê hoạch tìiực hiện các chương ữình mục tiêu quốc gia có sự tham
gia của cộng đông, phương án huy động, lồng ghép các nguồn vốn; ủy ban nhân
dân câp xã tông họp, xây dựng phương án phân bổ Kế hoạch vốn tíiực hiện chương
ừình mục tiêu quôc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm, xin ý kiến ủy ban nhân dân
huyện và hoàn ứiiện, trình Hội đồng nhân dân cấp xã phê duyệt.



b) Căn cứ Kế hoạch vốn được Hội đồng nhân dân cấp xã phê duyệt; tình
hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án; ủy ban nhân dân cấp xã quyết định
giao kế hoạch vốn để ừiển khai ứiực hiện, đồng thời báo cáo ủy ban nhân dân cấp
huyện, Phòng Tài chứih - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệ;p và Phát ừiển nông thôn,
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để tổng họp, theo dõi.

5. Điều chỉnh Ke hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ ừợ ứiực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm: Thực hiện theo
quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định pháp
luật có liên quan.

Điều 6. Quản lý đầu tư các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia
1. Dự án đầu tư ứiuộc các chương ừinh mục tiêu quốc gia không phải quyết

định chủ trương đầu tư ứieo quy định tại điểm d, khoản 6, Điều 18 Luật Đầu tư
công năm 2019.

2. Quyết định đầu tư, giao chủ đầu tư dự án
a) Dự án do cấp tỉnh quyết định đầu tư; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

quyết định đầu tư (hoặc ủy quyền cho cấp phó, người đÚTig đầu cơ quan chuyên
môn quyêt định đâu tư đôi với dự án nhóm B, nhóm c theo quy định tại khoản 3
Điêu 84 Luật Đầu tư công năm 2019) và lựa chọn cơ quan, đơn vị làm chủ đầu
tư theo quy định.

b) Dự án do cấp huyện quyết định đàu tư: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp
huyện quyết định đầu tư và lựa chọn cơ quan, đơn vị cấp huyện làm chủ đầu tư
hoặc giao cho Uy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư.

Trường hợp các dự án xây dựng công ưình cơ sở hạ tầng trên địa bàn 01
xã, giao ủy ban nhân dân xã là chủ đầu tư. Đối với các công trình có yêu cầu kỹ
thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn, xã không đủ năng lực và Iđiông nhận
làm chủ đầu tư thì ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho một cơ quan, đơn vị cẳp
huyện có đủ năng lực làm chủ đầu tư và có sự tham gia của ủy ban nhân dâii xã.

c) Dự án do cấp xã quyết định đầu tư: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
quyết định đầu tư; ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư.

3. Thẩm định dự án đầu tư
a) Đối với các dự án Idiông có cấu phần xây dựng: Thực hiện theo quy

định tại khoản 2 Điều 40 Luật Đầu tư công năm 2019.
b) Đối với các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù: Thực hiện theo quy

định tại Điều 16 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của
Chính phủ.

c) Các dự án còn lại thực hiện theo quy định tại Quyết định số
31/2021/QĐ-ƯBND ngày 29 ứiáng 12 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
h^^quy định phân cấp, phân công quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa
ban tinh Thái Bình và theo các quy định pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng



4. Lựa chọn nhà thầu, tổ chức, quản lý thi công, nghiệm thu công ừình và
thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng.

a) Đối với các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù: Thực hiện theo quy
định tại Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm
2022 của Chính phủ.

b) Đối với các dự án còn lại: Thực hiện theo các quy định hiện hành của
Nhà nước và các quy định có liên quan khác.

Điều 7. Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện

các nhiẹm vụ vế xây dựng cơ chế, nội dung hỗ trợ; hướng dẫn hồ sơ, trình tự,
thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, đề nghị đặt hàng trong
thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triên sản xuât theo quy định tại Điêu 21,
Đồu 22, Điều 23'Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của
Chính phủ.

b) Trong phạm vi, trách nhiệm được giao, chủ trì triển khai ữiực hiện các
nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ phát ừiển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quôc
gia xây dựng nông ứiôn mới.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trong phạm vi, trách nhiệm
được giao, chủ trì, phối họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển
khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương i>
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. ị

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Căn cứ khả năng cân đối ngân J
sách nhà nước, tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kế hoạch vốn hỗ trợ phát
triển sản xuất ứiuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

4. Các sở ngành, đơn vị liên quan và ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, phạm vi địa bàn quản lý, tổ chức
triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc
chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.

Điều 8, Tổ chửc quản lý, điều hành các chưong trình mục tiêu quốc gia
1. Ban Chỉ đạo các chương trmh mục tiêu quốc gia tỉnh (sau đây gọi tắt là

Ban Chỉ đạo tỉnh) giúp ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều phối, giải quyết những
công việc liên quan đên quản lý, điêu hành và tổ chức thực hiện các chương ừình
mục tiếu quôc gia.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Là cơ quan tổng họp các^ chương ừình mục tiêu quốc gia; giúp ủy ban

nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh điều phối và tổng hợp nội dung liên quan đến các
chương trình mục tiêu quôc gia tìieo chức năng, nhiệm vụ được giao.



b) Chủ ừì, phối họp với các cơ quan thường trực các chương ữình mục tiêu
quốc gia, các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổng họp và đề xuất ủy ban
nhân dân tỉnh phương án xử lý các vấn đề phát sinh vượt ửiẩm quyền ữong quản lý,
điều hành ứiực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, ữình cấp có thẩm quyền
quyết định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát ữiển nông ứiôn
a) Là cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông

ứiôn mới; giúp ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh điều hành, tổ chức thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; là đầu mối chịu
trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tửứi về việc quản lý, ứiực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông ữiôn mới ữên địa bàn tỉnh.

b) Chủ tri hướng dẫn nghiệp vụ và ữiển Idiai các hoạt động của Chương
ừình mục tiêu quốc gia xây dụ-ng nông thôn mới cho các sở, ban, ngành, đơn vị
liên quan và ủy ban lứiân dân các huyện, ứiành phố.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Là cơ quan thường trực Chương ừình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền

vững; giúp ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh điều hành, tổ chức thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; là đầu mối chịu trách
nhiệm ừước Uy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tửứi vê việc quản lý, thực hiện
Chương tiinh mục tiêu quôc gia giảm nghèo bền vững ừên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai các hoạt động của Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vũng cho các'sở, ban, ngành, đơn vi liên
quan và ủy ban nhân dân các huyện, tíiành phố.

5. Sở Tài chính

a) Giúp ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo về tổng họp và bố trí
nguồn kinh phí sự nghiệp ứiực hiện các chương trình mục tiêu quốc gĩa tren địa bàn
tỉnh ữieo quy định của pháp luật.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đề xuất cơ chế tài chính, quản lý,
thanh toán, ạuyêt toán nguôn vôn ngân sách nhà nước thực hiện các chương ừình
mục tiêu quôc gia giai đoạn 2021-2025.

6. Văn phòng Điều phối Chương ừình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
ứiôn mới câp tỉnh (gọi tắt là Vãn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh): Cãn cứ
nhiệm yụ, quyền hạn được giao, giúp ủy ban nhân dân tmh, Ban Chỉ đạo tỉnh quản
lý và tô chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dụng nông tìiôn mới
ừên địa bàn tỉnh.

7. Các sở, ngành, đơn vị được giao chủ trì thực hiện dự án, tiểu dự án, nội
dung, nội dung thành phần có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ
đạo tỉnh điêu hành, tô chức triên khai tiểu dự án, các nội dung thành phần thuộc
các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ trì, phối họp với cơ quan thường tmc
các chương trình mục tiêu quốc gia hướng dẫn nghiệp vụ triển khai hoạt động
của dự án thành phần cho các đơn vị ứiực hiện.
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8. Các sở, ban, ngành, đơn vị khác liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ
được giao có trách nhiệm phối họp với các cơ quan thường trực, cơ quan chủ trì
dự án, tiểu dự án, nội dung, nội dung thành phần và các địa phương trong tổ
chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

9. ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Chịu ừách nhiệm chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức ừiển khai thực

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn quản lý ứieo đúng mục
tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao và theo quy định của từng Chương trình mục
tiêu quốc gia.

b) Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện (do
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban), giúp ủy ban nhân dân cấp
huyện chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu
quốc gia trên địa bàn quản lý. Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo huyện và ứiành phần
giúp việc (nếu cần ứiiết) do Tmởng Ban Chỉ đạo cấp huyện quyết định.

c) Đôn đốc, hướng dẫn các xã, phưòoig, thị ừấn ứiành lập, kiện toàn Ban
Quản lý xã, phường, thị trân (gọi chung là Ban quản lý xã); ửiành lập, kiện toàn
Ban Phát triển ứiôn, tổ dân phố (gọi chung là Ban Phát triển ứiôn).

10. ủy ban nhân dân cấp xã
a) Chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực

hiện các chưong trìiửi mục tiêu quốc gia ừên địa bàn quản lý ữieo đúng muc
tiêu, nhiệm vụ được câp trên giao và theo quy định của từng Chương trình mục
tiêu quôc gia.

b) Thành lập Ban quản lý xã để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu
quốc gia trên địa bàn cấp xã (do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã làm Trưởng
ban), giúp Uy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện
các chương trình mục tiêu quốc gia ừên địa bàn quản lý. Quy chế hoạt động Ban
Chỉ đạo xã và ứiàrứi phân giúp việc (nếu cần tíiiết) do Trưởng Ban Chỉ đạo cấp xã
quyêt định.

c) Chỉ đạo, hưóng dẫn các thôn tíiành lập Ban Phát triển ứiôn. Ban Phát ữiển
thôn do cộng đồng dân cư bầu, hoạt động ứieo quy chế do cộng đồng dân cư ứiống
nhât và được ưy ban nhân dân cấp xã công nhận. Ban phát triển ửiôn phải có ít
nhất một tìaành viên là người có uy tm, kinh nghiệm tổ chưc thực hiện gói ửiầu xây
dựng công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp.

Điều 9. Truyền thông, tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia
1. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở ngành, đơn vị liên quan, ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố và ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn:
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, phạm vi địa bàn quản lý, tổ chức
triên khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ ừuyền thông, tuyên truyền về
chương trì^ mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 28 Nghị đinh số
27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ.
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2. Đài Phát ứianh và Truyền hình Thái Binh, Báo Thái Bình, các cơ quan
truyền ứiông: Tập trung tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, kết quả thực
hiện các chưoTLg trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 10. Giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Là cơ quan đầu mối tổng họp, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, địa

phương và các chủ đầu tư dự án thuộc chương trmh mục tiêu quốc gia tíiực hiện
công tác giám sát, đánh giá đầu tư tíieo quy định.

b) Tổ chức giám sát và báo cáo giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các
chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Nghị định số
27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội, Sở Tài chính, các sở ngành, đơn vị liên quan và ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Trong phạm vi,
trách nhiệm được giao, thực hiện giám sát, báo cáo giám sát, đánh giá kết quả
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 30, Điều 32
Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ.

3. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện, xã chủ ừì
tổ chức thực hiện giám sát cộng đồng đối với các chương trình mục tiêu quốc
gia trên địa bàn quản lý; thực hiện chế độ báo cáo, giám sát đầu tư của cộng
đồng theo quy định tại khoản 10 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày
26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự
án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Chưong III
Tỏ CHỨC THựC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của các co* quan, địa phưo*ng liên quan
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương

liên quan ừiển khai, phổ biến Quy định này.
2. Các cơ quan, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện

các nội dung, nhiệm vụ theo Quy định này.
Điều 12. Điều khoản thi hành
1. Nhũĩig nội dung không quy định ứong Quy định này được thực hiện theo

các vãn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Trường họp các cơ quan Trung
ương có quy định, hướng dẫn về phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện các chương
ữình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 khác với Quy định này thì thực hiện
ứieo quy định, hướng dẫn của cơ quan Trung ương; trường họp các quy định viện
dẫn trong quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay the thì thực hiện theo
văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định đó.

2. Trong quá trình triển Idiai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng
măc; các cơ quan, địa phương kịp ứiời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư đe
tổng hợp tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
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