
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Số:             /UBND-KT 

V/v triển khai kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới năm 2022 và  

giai đoạn 2021- 2025 

   Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng     năm 2022 

 

        Kính gửi: 

      - Phòng Kinh tế thành phố; 

      - Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố; 

               - Ủy ban nhân dân các xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh. 

              (sau đây gọi chung là các đơn vị) 

 
 

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg, ngày 25/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025; 

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, 

thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND, ngày 25/5/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-UBND, ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-UBND, ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

 Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 Ủy ban nhân dân 

Thành phố về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ 

năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Để triển khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021 -2025 đảm bảo đúng 

quy định, đồng thời thực hiện Văn bản số 1961/SNN-VPĐP ngày 14 tháng 9 
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năm 2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Cao Bằng về triển khai kế hoạch 

vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giai đoạn 

2021 - 2025, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện các nhiệm 

vụ cụ thể như sau: 

1. Phòng Kinh tế thành phố 

- Là cơ quan Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố 

tiếp tục chủ trì phối hợp với các đơn vị hướng dẫn UBND các xã rà soát các dự án, 

công trình đầu tư trên địa bàn đảm bảo đúng theo cơ chế hỗ trợ, cơ chế đầu tư và 

các nội dung khác quy định tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND, ngày 

25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025. 

- Chủ trì tham mưu tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định. 

2. Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố 

Phối hợp với phòng Kinh tế hướng dẫn UBND các xã rà soát các dự án, 

công trình đầu tư trên địa bàn đảm bảo đúng theo cơ chế hỗ trợ, cơ chế đầu tư và 

các nội dung khác quy định tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND, ngày 

25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Ủy ban nhân dân các xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh 

- Thực hiện rà soát các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn đảm bảo đúng 

theo cơ chế hỗ trợ, cơ chế đầu tư và các nội dung khác quy định tại Nghị quyết số 

03/2022/NQ-HĐND, ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 

2021 - 2025; 

- Tổng hợp danh mục các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn xã gửi 

phòng Kinh tế tổng hợp theo quy định. 

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN & PTNT Cao Bằng; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Văn phòng HĐND & UBND TP; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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