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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022  

của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 

2021 - 2025 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH   

MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

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 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 428/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình 

mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-BCĐ ngày 18 tháng 5 năm 2022 ban hành 

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú 

Thọ giai đoạn 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thường trực Ban Chỉ đạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2022 

của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 

2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Thủ trưởng các sở ngành cấp tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- TTTTU, TTHĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Như điều 3; 

- CVP, các PCVP; 

- CVNCTH: NN1, VX4, VX5; 

- Lưu VT, TH3, TH6. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Bùi Văn Quang 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-1945-qd-ttg-2021-thanh-lap-ban-chi-dao-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-495061.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-18-qd-bcdctmtqg-2022-hoat-dong-ban-chi-dao-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-502119.aspx


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 

Của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BCĐ ngày      tháng 6 năm 2022  

của Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025) 

TT Nội dung thực hiện 

 

Lãnh đạo chỉ đạo Cơ quan thực 

hiện 
Cơ quan phối hợp 

Cấp quyết 

định 

Thời gian 

hoàn 

thành 

I HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1 

Nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước; tỷ lệ đối ứng vốn ngân sách địa phương các 

Chương trình mục tiêu quốc gia:  

- Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới; 

- Chương trình MTQG Phát triển KTXH vùng 

đồng bào DTTS&MN;  

- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững. 

 

 

Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

phụ trách khối 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Sở NN&PTNT;   

Sở LĐTB&XH; 

Ban Dân tộc; các 

sở, ngành liên 

quan; UBND các 

huyện, thành, thị 

liên quan 

HĐND tỉnh 
Tháng 

7/2022 

2 

 

Kế hoạch phân bổ vốn ngân sách nhà nước các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 và cơ chế lồng ghép, huy động các nguồn 

lực trên địa bàn tỉnh 

 

 

Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

phụ trách khối 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Sở NN&PTNT;   

Sở LĐTB&XH; 

Ban Dân tộc; các 

sở, ngành, UBND 

các huyện, thành, 

thị liên quan 

HĐND tỉnh 
Tháng 

7/2022 

3 Kế hoạch phân bổ vốn các Chương trình MTQG 

năm 2022  

 

Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

phụ trách khối 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Sở NN&PTNT;   

Sở LĐTB&XH; 

Ban Dân tộc; các 

sở, ngành, UBND 

các huyện, thành, 

thị liên quan 

 

HĐND tỉnh 
Tháng 

7/2022 



3 

 

4 

Nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, 

kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt 

hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG  

 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 
Sở NN&PTNT;  

Sở LĐTB&XH; 

Ban Dân tộc; 

UBND các huyện, 

thành, thị liên quan 

HĐND tỉnh 
Quý 

IV/2022 
 

5 
Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng Nông thôn mới;  

 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh phụ 

trách khối 

Sở NN&PTNT;  

 

Các sở, ngành; 

UBND các huyện, 

thành, thị liên quan 

UBND tỉnh 
Tháng 

7/2022 

6 
Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển 

KTXH vùng đồng bào DTTS&MN  

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh phụ 

trách khối 
Ban Dân tộc; 

Các sở, ngành; 

UBND các huyện 

có chương trình 

UBND tỉnh 
Tháng 

7/2022 

7 
Kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG 

Giảm nghèo bền vững 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh phụ 

trách khối 
Sở LĐTB&XH 

Các sở, ngành; 

UBND các huyện, 

thành, thị liên quan 

UBND tỉnh 
Tháng 

7/2022 

8 

 

Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

 

 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các sở, ngành liên 

quan; UBND các 

huyện, thành, thị 

UBND tỉnh 
Quý 

III/2022 
 

9 

Ban hành các quy định trong tổ chức thực hiện 

quản lý đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy 

định trong thực hiện các CTMTQG 

 

     

- 
Ban hành danh mục các dự án được áp dụng cơ 

chế đặc thù thực hiện các CTMTQG 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các sở, ngành liên 

quan; UBND các 

huyện, thành, thị 

UBND tỉnh 
Quý 

III/2022 

- 

Quyết định hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện, 

cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh quyết 

định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng 

các thiết kế sẵn có đối với các dự án áp dụng cơ 

 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 
Sở Xây dựng 

Các sở, ngành liên 

quan; UBND các 

huyện, thành, thị 

 

UBND tỉnh 
Quý 

IV/2022 



4 

 

chế đặc thù 

- 
Quyết định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý 

dự án 

Chủ tịch UBND 

tỉnh Sở Xây dựng 

Các sở, ngành liên 

quan; UBND các 

huyện, thành, thị 

 

UBND tỉnh 
Quý 

IV/2022 

- 

Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy 

trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình 

(thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng) 

 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 
Sở Xây dựng 

Các sở, ngành liên 

quan; UBND các 

huyện, thành, thị 

UBND tỉnh 

Khi có 

hướng dẫn 

của Bộ 

Xây dựng 

- 

Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn 

đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng 

đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định 

mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) 

 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 
Sở Tài chính 

Các sở, ngành liên 

quan; UBND các 

huyện, thành, thị 

UBND tỉnh 

Khi có 

hướng dẫn 

của Bộ Tài 

chính 

10 
Chỉ đạo, hướng dẫn công tác quy hoạch xây dựng 

nông thôn 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh phụ 

trách khối 

Sở Xây dựng 

Sở NN&PTNT; 

UBND các huyện, 

thành, thị 

UBND tỉnh 
Quý 

III/2022 

11 

Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ 

trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong 

cộng đồng theo quy định tại khoản 7 Điều 22 

Nghị định 27/2022/NĐ-CP 

 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

  

Khi có hướng dẫn 

của Bộ, ngành TW 

Các sở, ngành liên 

quan; UBND các 

huyện, thành, thị 

UBND tỉnh 

Khi có 

hướng dẫn 

của Bộ, 

ngành TW 

12 

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn 

mới, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; khu 

dân cư nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu trên địa bàn tỉnhgiai đoạn 2021-2025 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh phụ 

trách khối 
Sở NN&PTNT 

UBND các huyện, 

thành, thị 
UBND tỉnh 

Quý 

III/2022 

13 

Ban hành chính sách thưởng trong xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ. 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh phụ 

trách khối 

Sở NN&PTNT 
UBND các huyện, 

thành, thị 
HĐND tỉnh 

Quý 

III/2022 

14 Triển khai thực hiện chỉ đạo điểm tại huyện Tân 

Sơn về nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo 

 

Trưởng Ban Dân 
Ban Dân tộc Các sở, ngành liên 

quan và UBND 
UBND tỉnh 

Quý 

III/2022 



5 

 

chuỗi giá trị và thúc đẩy khởi sự kinh doanh thuộc 

tiểu dự án 2, dự án 3 Chương trình MTQG phát 

triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN. 

tộc huyện Tân Sơn 

15 
Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi 

thực hiện các Chương trình MTQG 

Giám đốc NHCS 

xã hội tỉnh 
Ngân hàng CSXH 

tỉnh 

Các sở, ngành và 

UBND các huyện, 

thành, thị 

UBND tỉnh 
Quý 

III/2022 

16 

Hướng dẫn triển khai các Nghị định, Thông tư, 

Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các dự án 

thành phần thuộc CTMTQG phát triển KTXH 

vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 

 

Trưởng Ban Dân 

tộc 
Ban Dân tộc 

Các sở, ngành và 

UBND các huyện 

có Chương trình 

 
Quý 

III/2022 

17 

Hướng dẫn triển khai Thông tư hướng dẫn quy 

trình đánh giá, giám sát thực hiện CTMTQG phát 

triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 

2021-2025 

 

Trưởng Ban Dân 

tộc 
Ban Dân tộc 

Các sở, ngành và 

UBND các huyện 

có Chương trình 

 
Quý, 

III/2022 

II 
HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 

 

1 Xây dựng kế hoạch truyền thông về các Chương 

trình  CTMTQG  

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh phụ 

trách khối 

Sở NN&PTNT; 

Ban Dân tộc;  

Sở LĐTB&XH 

Các sở, ngành liên 

quan; UBND các 

huyện, thành, thị 

liên quan 

UBND tỉnh 
Quý 

III/2022 

III 
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 

1 
Xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch kiểm 

tra, đánh giá, giám sát kết quả thực hiện các 

Chương trình MTQG 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh phụ 

trách khối 

Sở NN&PTNT; 

Ban Dân tộc;  

Sở LĐTB&XH 

Các sở, ngành liên 

quan; UBND các 

huyện, thành, thị 

liên quan 

UBND tỉnh 
Quý 

IV/2022 

2 Báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG 6 

tháng và năm 2022 

 

Phó Chủ tịch 

Sở NN&PTNT; 

Ban Dân tộc;  

Sở LĐTB&XH 

Các sở, ngành liên 

quan; UBND các 

huyện, thành, thị 

UBND tỉnh 
Định kỳ 6 

tháng, năm 



6 

 

UBND tỉnh phụ 

trách khối 

liên quan 

3 

Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối 

với kết quả thực hiện các Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới; phối hợp tuyên truyền, 

giám sát kết quả thực hiện Chương trình 

 

Chủ tịch 

UBMTTQ tỉnh 
UBMTTQ tỉnh 

Các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh; các 

sở, ngành, UBND 

các huyện, thành, 

thị liên quan. 

 
Định kỳ 

năm 

IV TỔ CHỨC HỌP, HỘI NGHỊ      

1 
Triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn thực 

hiện các dự án thành phần thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh phụ 

trách khối 

Sở NN&PTNT; 

Ban Dân tộc;  

Sở LĐTB&XH 

Các sở, ngành liên 

quan; UBND các 

huyện, thành, thị 

liên quan 

 
Quý III  

năm 2022 

2 Sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện các 

Chương trình MTQG 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh phụ 

trách khối 

Sở NN&PTNT; 

Ban Dân tộc;  

Sở LĐTB&XH 

Các sở, ngành liên 

quan; UBND các 

huyện, thành, thị 

liên quan 

 
Định kỳ 

năm 
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