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PHẦN VĂN  BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 22/2022/NQ-HĐND 

 
 

Kiên Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2022 

  
NGHỊ QUYẾT 

Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ 

 di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và 

vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG  

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY  

 

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

Căn cứ 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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính 

phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi 

về hoạt động chăn nuôi; 

Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi, chính 

sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và 

vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-

BKTNS ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật 

khác, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn 

nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và động 

vật khác (bao gồm: chim yến, hươu sao, ong mật, chó, mèo và vật nuôi khác theo quy 

định tại phụ lục VIII, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ), trừ nuôi động vật làm cảnh, làm thú cưng, nuôi động vật không vì mục 

đích thương mại và nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi 

trường. 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Khu vực không được phép chăn nuôi 

1. Các tổ chức, cá nhân không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động 

vật khác trong phạm vi 1.000 m tính từ trung tâm hành chính cấp huyện; 500 m tính 

từ trung tâm hành chính cấp xã; các khu dân cư, trung tâm thương mại, khu công 

trình công cộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.  

2. Đối với địa bàn các thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc, khu vực 

không được phép chăn nuôi được quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị quyết này. 

Điều 3. Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

1. Đối tượng thụ hưởng 

Các tổ chức, cá nhân có chăn nuôi (trừ nuôi chim yến) thực hiện di dời cơ sở 

chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. 

2. Nguyên tắc hỗ trợ 

a) Mỗi cơ sở chăn nuôi khi di dời chỉ được hỗ trợ một lần. 

b) Chính sách quy định tại khoản 4 Điều này không áp dụng cho những cơ sở 

chăn nuôi đã được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự từ các quy định, chính sách của 

tỉnh, của trung ương hoặc không có nhu cầu di dời đến địa điểm mới để chăn nuôi. 

c) Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi đã hoàn thành việc di dời 

chuồng trại ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và đã đến nơi chăn nuôi mới 

(có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đến).  
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3. Điều kiện hỗ trợ 

a) Cơ sở chăn nuôi đang hoạt động trong khu vực không được phép chăn nuôi 

trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 

b) Cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác 

nhận.  

c) Cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện 

xác nhận. 

(Quy mô chăn nuôi được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 

số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ). 

4. Nội dung và mức hỗ trợ 

Các cơ sở chăn nuôi khi di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 

theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này sẽ được hỗ trợ giá trị chuồng trại chăn nuôi 

như sau: 

a) Đối với cơ sở chăn nuôi xây dựng kiên cố: cột xây gạch, bê tông, cột sắt; 

tường gạch; mái tôn, Fibro xi măng hoặc lá; nền láng xi măng: mức hỗ trợ 200.000 

đồng/m2 chuồng trại.   

b) Các cơ sở chăn nuôi còn lại hỗ trợ 100.000 đồng/m2 chuồng trại. 

c) Mức hỗ trợ tối đa đối với một cơ sở:  

- Chăn nuôi quy mô nông hộ: 10.000.000 đồng/cơ sở. 

- Chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ: 40.000.000 đồng/cơ sở. 

- Chăn nuôi quy mô trang trại vừa: 200.000.000 đồng/cơ sở.   

5. Đối với cơ sở chấm dứt chăn nuôi, không thực hiện di dời 

Các cơ sở chấm dứt chăn nuôi, không thực hiện di dời sẽ được hưởng chính 

sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề (nếu có nhu cầu). 

a) Đối tượng, điều kiện áp dụng 

Chủ cơ sở, người lao động đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở chăn nuôi (trừ 

nuôi chim yến) khi chấm dứt chăn nuôi, không di dời có nhu cầu đào tạo, chuyển đổi 

nghề. 

b) Nội dung và phương thức hỗ trợ 

Chủ cơ sở, người lao động có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 

03 tháng, đăng ký với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện hoạt động theo quy 

định của Luật Giáo dục nghề nghiệp hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

cấp huyện nơi có hộ khẩu thường trú để đăng ký học nghề. 
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Chính sách hỗ trợ học nghề được thực hiện thông qua cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trực tiếp tổ chức đào tạo. 

Điều 4. Quy định vùng nuôi chim yến 

1. Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, 

phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và không gây 

ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến. 

2. Nhà yến phải có khoảng cách đến ranh giới đất của các cơ sở giáo dục, y tế, 

tôn giáo, cơ quan, chợ, trung tâm thương mại, sân bay, khu quân sự tối thiểu là 300 

m. 

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ do ngân sách địa phương đảm bảo 

theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

Điều 6. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi đã xây dựng và hoạt động 

trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực không được phép chăn 

nuôi theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này, thì chậm nhất ngày 31 tháng 12 

năm 2024 phải di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp hoặc ngừng hoạt động chăn 

nuôi. 

2. Đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi 

hành thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-

CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết này.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ, được dẫn chiếu tại 

Nghị quyết này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy 

phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp 

thứ Bảy thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 

2022./.  

 
CHỦ TỊCH 

        

  

                      Mai Văn Huỳnh 
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Phụ lục 

KHU VỰC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ: RẠCH GIÁ, HÀ TIÊN, PHÚ QUỐC 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang) 

 
 

STT Địa bàn Khu vực không được phép chăn nuôi 

1 

 

 

 

Thành phố 

Rạch Giá 

 

- Toàn bộ khu vực phường Vĩnh Lợi, Rạch Sỏi, An Bình, 

An Hòa, Vĩnh Lạc, Vĩnh Bảo, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh 

Thanh, Vĩnh Quang. 

- Phường Vĩnh Hiệp: Khu phố Dãy Ốc, Thông Chữ, Vĩnh 

Phát và Phi Kinh. 

- Phường Vĩnh Thông: Khu dân cư phường Vĩnh Thông. 

- Các khu vực còn lại: Theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này. 

 

2 
Thành phố 

Hà Tiên 

 

- Phường Đông Hồ: Toàn bộ diện tích khu vực trung tâm 

phường được giới hạn bởi các tuyến đường: Phương Thành, 

Trần Hầu, Đông Hồ và Rạch Ụ. 

- Phường Bình San: Toàn bộ diện tích Phường. 

- Phường Pháo Đài: Khu đô thị mới lấn biển Hà Tiên 

(C&T); đường Nguyễn Phúc Chu; đường tỉnh lộ 28; đường 

Núi Đèn, khu du lịch Mũi Nai. 

- Phường Tô Châu: Toàn bộ diện tích quy hoạch khu dân cư 

Tô Châu; đường 2/9; đường Nguyễn Phúc Chu; khu đô thị 

du lịch Nam Hà Tiên; khu dân cư Cửu Long; khu dân cư - 

dịch vụ và hậu cần Cảng vật liệu xây dựng; khu dịch vụ - 

thương mại - du lịch Tô Châu. 

- Phường Mỹ Đức: Tỉnh lộ 28, Đường vào khu du lịch Đá 

Dựng; khu du lịch Đá Dựng; khu du lịch Thạch Động và 

khu du lịch giáp ranh Cửa Khẩu quốc tế Hà Tiên. 

- Các khu vực còn lại: Theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này. 

 

3 
Thành phố 

Phú Quốc 

  

- Phường Dương Đông: Khu phố 1 đến khu phố 11. 

- Phường An Thới: Khu phố 1 tới khu phố 3; khu phố 5, khu 

phố 8 và khu phố Bãi Nam, Bãi Chướng và Hòn Rỏi. 

- Các khu vực còn lại: Theo khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 23/2022/NQ-HĐND        Kiên Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2022 

  

NGHỊ QUYẾT 

Quy định số lượng, mức phụ cấp và chế độ hỗ trợ thôi việc đối với 

Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY 

  

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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

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

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Nghị định số 

42/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng 

Công an xã, thị trấn chính quy; 

Xét Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp và chế độ hỗ trợ thôi 

việc đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo 

thẩm tra số 32/BC-BPC ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ban Pháp chế Hôị đồng nhân 

dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hôị đồng nhân dân taị kỳ hop̣. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 
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Nghị quyết này quy định số lượng, mức phụ cấp và chế độ hỗ trợ thôi việc đối 

với Công an xã bán chuyên trách hoạt động tại các xã, ấp trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Lực lượng Công an xã bán chuyên trách được tiếp tục sử dụng tham gia bảo 

đảm an ninh, trật tự tại xã, ấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

b) Lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang kết 

thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham 

gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở theo các quy định hiện hành. 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Số lượng, mức phụ cấp và hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách có 

bằng cấp chuyên môn  

1. Số lượng, mức phụ cấp 

a) Bố trí không quá 02 Công an viên bán chuyên trách để tiếp tục tham gia bảo 

đảm an ninh, trật tự tại ấp. Mức phụ cấp là 0,85 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

b) Bố trí không quá 03 Công an viên bán chuyên trách để tiếp tục tham gia bảo 

đảm an ninh, trật tự thường trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở làm việc của Công an 

xã. Mức phụ cấp là 1,45 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

2. Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách có bằng cấp chuyên môn 

Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở xã, ấp trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang có bằng cấp chuyên môn được hỗ trợ theo quy định khoản 3 

Điều 1 của Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

549/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Hỗ trợ thôi việc 

Công an xã bán chuyên trách thực hiện nhiệm vụ Phó trưởng Công an xã, Công 

an viên thường trực tại xã, Công an viên phụ trách ấp thôi việc do kết thúc nhiệm vụ 

mà không bố trí sắp xếp, bố trí được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo 

đảm an ninh, trật tự ở cơ sở theo các quy định hiện hành thì được hưởng chế độ hỗ 

trợ một lần như sau:  

Mỗi năm công tác được hỗ trợ một tháng phụ cấp hiện hưởng cộng với phụ cấp 

kiêm nhiệm (nếu có). Trường hợp thời gian công tác trên 06 tháng đến chưa đủ một 

năm thì được hỗ trợ một tháng phụ cấp hiện hưởng cộng với phụ cấp kiêm nhiệm 

(nếu có); thời gian công tác từ 06 tháng trở xuống thì được hỗ trợ nửa tháng phụ cấp 

hiện hưởng cộng với phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có). 

Điều 4. Kinh phí thực hiện 
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Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách của địa phương, trong trường hợp địa 

phương không bố trí được nguồn ngân sách thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Trung 

ương bổ sung kinh phí cho địa phương thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu 

và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này bãi bỏ: 

a) Khoản 3 Mục II Điều 1; tiết thứ hai điểm b khoản 1 Mục III Điều 1; tiết 

thứ nhất, điểm d khoản 1 Mục III Điều 1 Nghị quyết số 111/2010/NQ-HĐND ngày 

10 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định chức danh, 

số lượng, một số chế độ chính sách đối cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và 

những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố thuộc tỉnh Kiên 

Giang. 

b) Điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 

năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định số lượng, chức danh, 

mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn 

và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa X, Kỳ 

họp thứ Bảy thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 

tháng 8 năm 2022./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

                     Mai Văn Huỳnh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 24/2022/NQ-HĐND 

 
 

    Kiên Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh  

giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

 

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG  

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY  

 

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

Căn cứ 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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Xét Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ 

tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 

36/BC-BKTNS ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám 

sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

2. Đối tượng áp dụng 
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a) Tổ chức, cá nhân có tàu cá có chiều dài lớn nhất (Lmax) từ 15 mét trở lên 

đăng ký tại tỉnh Kiên Giang, có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định (gọi 

chung là chủ tàu). 

b) Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giám sát hành trình tàu cá được cơ quan 

có thẩm quyền chấp thuận, thông báo công khai (gọi chung là đơn vị cung cấp dịch 

vụ).  

c) Các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định.  

2. Một chủ tàu có nhiều tàu cá đủ điều kiện được hỗ trợ thì thực hiện hỗ trợ đối 

với tất cả tàu cá đủ điều kiện đó. Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ 

tinh giám sát hành trình cho 01 thiết bị. 

Điều 3. Mức hỗ trợ, thời gian và nguồn kinh phí hỗ trợ 

1. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình 

tàu cá hàng năm (không bao gồm các dịch vụ phát sinh khác), theo hợp đồng ký kết 

giữa đơn vị cung cấp dịch vụ và chủ tàu, nhưng không quá 2.400.000 đồng/tàu/năm. 

2. Thời gian hỗ trợ: 24 tháng từ khi Nghị quyết này có hiệu lực. 

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp tỉnh. 

Điều 4. Điều kiện hỗ trợ 

Chủ tàu được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết này 

khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

1. Có tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đăng ký tại tỉnh Kiên Giang 

và có đầy đủ các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp bao gồm: 

Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy phép khai thác thủy sản; Giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật tàu cá; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

2. Đã ký kết hợp đồng thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá với 

đơn vị cung cấp dịch vụ. 

3. Thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá phải duy trì tín hiệu kết nối liên 

tục 24/24 giờ theo đúng quy định tại điểm g khoản 3 Điều 44 Nghị định số 

26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (trừ trường hợp bất khả kháng). 

Điều 5. Trường hợp không được hỗ trợ 

Trong năm, tháng nào chủ tàu có tàu cá vi phạm các trường hợp sau thì không 

được hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá của tháng đó đối 

với tàu cá đó: 
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1. Bị cảnh báo bằng văn bản về việc tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển. 

2. Bị thông báo bằng văn bản về việc tàu cá mất tín hiệu kết nối trên biển. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp 

thứ Bảy thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 

2022./.  

 
 

                   CHỦ TỊCH 
 

 

                                   Mai Văn Huỳnh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 25/2022/NQ-HĐND 

 
 

      Kiên Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý  

cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới  

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG  

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY  
 

 

 

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

Căn cứ 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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ 

thông; 

Xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và 

cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-BKTNS 

ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 

kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Nghị quyết này quy định mức chi thưc̣ hiêṇ tâp̣ huấn, bồi dưỡng giáo viên để 

thưc̣ hiêṇ chương trình mới, sách giáo khoa mới theo quy điṇh taị Quyết định số 
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404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo duc̣ phổ thông; bồi dưỡng năng lực triển 

khai chương trình, sách giáo khoa mới cho nhà giáo và cán bô ̣quản lý cơ sở giáo duc̣ 

phổ thông quy định tại điểm a khoản 2 Muc̣ III Điều 1 Quyết điṇh số 732/QĐ-TTg 

ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào taọ, bồi 

dưỡng nhà giáo và cán bô ̣quản lý cơ sở giáo duc̣ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, 

toàn diêṇ giáo duc̣ phổ thông giai đoaṇ 2016-2020, điṇh hướng đến năm 2025; nội 

dung chuyên môn về tập huấn, bồi dưỡng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

b) Nghị quyết này không điều chỉnh đối với việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên 

và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về sách giáo khoa do các nhà xuất bản thực hiện. 

2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan quản lý Nhà nước về giáo duc̣ và đào taọ, các cơ sở giáo duc̣, giáo 

viên và cán bô ̣quản lý cơ sở giáo duc̣, các cơ quan, đơn vi,̣ cá nhân có liên quan trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Điều 2. Nội dung chi và mức chi 

Nội dung chi và mức chi được quy định chi tiết tại phụ lục kèm theo Nghị 

quyết này. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện  

1. Nguồn ngân sách nhà nước chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục công lâp̣. 

3. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các 

nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định 

của pháp luật của các cơ sở giáo dục; đóng góp của học viên. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết 

này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp 

thứ Bảy thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 

2022./.  

                                                                                                CHỦ TỊCH 
 

 

                                                                                  Mai Văn Huỳnh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH KIÊN GIANG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

 
 

Phụ lục 

MỨC CHI TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỂ THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH MỚI, SÁCH GIÁO KHOA MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 

(Kèm theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang) 
 

TT Nội dung chi Mức chi đề xuất 
Ghi 

chú 

1 
Chi tạo lập mới hoặc thuê hê ̣ thống quản lý học tập 

trực tuyến 

Cơ quan, đơn vi ̣đươc̣ giao nhiêṃ vu ̣ chủ trì thực hiện các 

nhiệm vụ này tuân thủ đầy đủ các quy điṇh của pháp luâṭ có 

liên quan về mua sắm, đấu thầu, chứng từ, hóa đơn, các quy 

định về chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức 

thưc̣ hiêṇ. 

 

2 
Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, 

bồi dưỡng 

Thực hiện theo Nghị quyết số 163/2018/NQ-HĐND ngày 

24 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên 

Giang quy định nôị dung, mức chi thưc̣ hiện các cuôc̣ điều 

tra thống kê trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

 

3 

Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên 

quan; chi đi công tác để kiểm tra, giám sát, đảm bảo 

chất lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi dưỡng 

Thực hiện theo Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 20 

tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang 

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang. 
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TT Nội dung chi Mức chi đề xuất 
Ghi 

chú 

4 

Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tâp̣ 

huấn, bồi dưỡng mới; chi chỉnh sửa, bổ sung cập 

nhật chương trình, giáo trình tài liệu tâp̣ huấn, bồi 

dưỡng 
  

a) 
Thành viên chính trực tiếp biên soạn chương trình, 

giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng mới 
Hệ số 0,12 x lương cơ sở do Nhà nước quy định x số ngày 

 

b) 

Thành viên chính trực tiếp chỉnh sửa, bổ sung cập 

nhật chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi 

dưỡng mới 

Hệ số 0,08 x lương cơ sở do Nhà nước quy định x số ngày 
 

c) Chi hội đồng thẩm định 
  

 
Chủ tịch Hội đồng 450.000 đồng/ngày/người 

 

 
Phó Chủ tịch Hội đồng 320.000 đồng/ngày/người 

 

 
Ủy viên, thư ký 200.000 đồng/ngày/người 

 

d) 

Thuê chuyên gia tư vấn độc lập thẩm định biên soạn 

chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng 

mới 

1.000.000 đồng/người/ngày 
 

5 
Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực 

tuyến   
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TT Nội dung chi Mức chi đề xuất 
Ghi 

chú 

a) 

Các khoản tiền công: xây dựng kịch bản dạy học 

(chuỗi các hoạt động dạy học) của bài học; xây dựng 

nội dung chi tiết của bài học (từng hoạt động) theo 

kịch bản dạy học (sản phẩm bao gồm nội dung các 

hoạt động dạng text và các chỉ dẫn/cài đặt để sử dụng 

các tư liệu trong từng hoạt động, chưa bao gồm các 

tài liệu đa phương tiện (multimedia) như hình ảnh, 

âm thanh, phương tiện điện tử ghi, sao chép (video), 

đồ họa (infographics)...); chuyên gia/giáo viên ghi 

hình (nghiên cứu kịch bản và nội dung tiết học; phối 

hợp với kỹ thuật viên video để chuẩn bị; phối hợp 

ghi hình); xây dựng bản yêu cầu/hướng dẫn biên tập 

video (hậu kỳ, thời lượng video tối đa 90 phút); 

thống kê và xử lý cơ bản dữ liệu kết quả của khóa 

tập huấn, bồi dưỡng (danh sách điểm, phân nhóm đối 

tượng, phổ điểm, tỷ lệ - tối thiểu cho 250 học viên) 

  

 

Thành viên tham gia thuộc một trong các trường hợp 

sau: có bằng đại học đúng chuyên ngành và có từ 15 

năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực công việc 

đảm nhiệm; có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên 

ngành và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh 

vực công việc đảm nhiệm; đảm nhiệm chức danh Tổ 

trưởng hoặc Trưởng nhóm điều hành thực hiện công 

việc được phân công 

190.000 đồng/giờ 
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TT Nội dung chi Mức chi đề xuất 
Ghi 

chú 

 

Thành viên tham gia thuộc một trong các trường hợp 

sau: có bằng đại học đúng chuyên ngành và có từ 10 

đến dưới 15 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực 

công việc đảm nhiệm; có bằng thạc sĩ trở lên đúng 

chuyên ngành và có từ 5 đến dưới 8 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực công việc đảm nhiệm 

145.000 đồng/giờ 
 

- 

Thành viên tham gia thuộc một trong các trường hợp 

sau: có bằng đại học đúng chuyên ngành và có từ 5 

đến dưới 10 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực 

công việc đảm nhiệm; có bằng thạc sĩ trở lên đúng 

chuyên ngành và có từ 3 đến dưới 5 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực công việc đảm nhiệm 

96.000 đồng/giờ 
 

- 

Thành viên tham gia thuộc một trong các trường hợp 

sau: có bằng đại học đúng chuyên ngành và có dưới 

5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực công việc 

đảm nhiệm; có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên 

ngành và có dưới 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

công việc đảm nhiệm 

72.000 đồng/giờ 
 

b) 

Chi phí quay video bài giảng (thời lượng tối đa của 

video không quá 90 phút; giá bao gồm công kỹ thuật 

viên và thiết bị; chưa bao gồm phí di chuyển, lưu trú, 

ăn uống của kỹ thuật viên (01-02 người)) 

Thực hiện theo đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách Nhà nước sản xuất chương trình 

truyền hình. 
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TT Nội dung chi Mức chi đề xuất 
Ghi 

chú 

c) 

Chi biên tập video (cắt/ghép video theo yêu cầu của 

chuyên gia; chuyển đổi định dạng, độ phân giải, làm 

việc theo chỉ đạo của chuyên gia) 

Thực hiện theo đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách Nhà nước sản xuất chương trình 

truyền hình. 
 

d) 

Chi nhập liệu nội dung dạng văn bản (bao gồm chèn 

ảnh có sẵn); chi số hóa câu hỏi vào hệ thống học tập 

trực tuyến gắn với hoạt động học (dữ liệu có cấu 

trúc; yêu cầu bản ghi (file) câu hỏi, trong đó nêu rõ 

đáp án); chi số hóa nội dung văn bản vào hệ thống 

quản lý học tập; chi phí gia công bài giảng điện tử 

tương tác 

  

- 

Chi nhập liệu nội dung dạng văn bản (bao gồm chèn 

ảnh có sẵn) là các dữ liệu đã được tổ chức theo một 

cấu trúc thống nhất, bản thân các cấu trúc này không 

hoặc ít có sự biến động theo thời gian. 

  

+ 
Đối với trường dữ liệu có số lượng ký tự trong 1 

trường (n) ≤ 15 
300 đồng/ 1 trường dữ liệu 

 

+ 
Đối với trường dữ liệu có số lượng ký tự trong 1 

trường 15< n ≤ 50 
375 đồng/ 1 trường dữ liệu 

 

+ 
Đối với trường dữ liệu có số lượng ký tự trong 1 

trường (n) > 50 
450 đồng/ 1 trường dữ liệu 
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TT Nội dung chi Mức chi đề xuất 
Ghi 

chú 

- 

Chi số hóa câu hỏi vào hệ thống học tập trực tuyến 

gắn với hoạt động học (dữ liệu có cấu trúc; yêu cầu 

bản ghi (file) câu hỏi, trong đó nêu rõ đáp án); chi số 

hóa nội dung văn bản vào hệ thống quản lý học tập; 

chi phí gia công bài giảng điện tử tương tác. 

Bằng 9% mức chi quy định cho việc nhập liệu nội dung 

dạng văn bản (bao gồm chèn ảnh có sẵn) nêu trên  

- 

Các khoản chi phí khác: chi thuê địa điểm/lớp học để 

ghi hình/quay video; chi thiết kế tiêu đề (banner) đặt 

trên trang mạng (website); xây dựng đồ họa 

(infographic) 

Thanh toán theo thực tế phát sinh khi có đầy đủ hồ sơ thanh 

toán theo quy định  

6 Chi tiền công giảng viên, trơ ̣giảng, báo cáo viên 
 

 

- 

Tiền công cho giảng viên, trợ giảng (nếu có), báo 

cáo viên trong nước (gồm cả hình thức tâp̣ huấn, bồi 

dưỡng trưc̣ tiếp và trưc̣ tuyến); tiền công cho nhân 

viên giám sát, vận hành hệ thống học tập trực tuyến 

(trường hợp thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến 

thì tiền công cho người giám sát, vận hành hệ thống 

học tập trực tuyến tính trong tổng mức kinh phí thuê) 

trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng công 

việc phù hợp với chất lượng, trình độ của giảng viên, 

báo cáo viên 

Thực hiện theo Nghị quyết số 181/2018/NQ-HĐND ngày 

14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên 

Giang quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Kiên Giang.  
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TT Nội dung chi Mức chi đề xuất 
Ghi 

chú 

- 

Số giờ giảng vượt định mức của các giảng viên 

chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ 

sở tổ chức tâp̣ huấn, bồi dưỡng; giờ giảng của các 

giảng viên là giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục cốt cán làm nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng ở địa 

phương cho những giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục còn lại  

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-

BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo 

trong các cơ sở giáo dục công lập. Trường hợp các giảng 

viên này được mời tham gia giảng dạy tại các lớp tâp̣ huấn, 

bồi dưỡng do các cơ sở đào tạo khác tổ chức thì vẫn được 

hưởng theo chế độ tiền công giảng viên theo quy định.  

 

7 
Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, trơ ̣ giảng, báo cáo 

viên 

Thực hiện theo Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 20 

tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang 

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang. 

 

8 
Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê 

phòng nghỉ cho giảng viên, trơ ̣giảng, báo cáo viên 

Thực hiện theo Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 20 

tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang 

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang. 

 

9 Chi thuê biên dịch, phiên dic̣h 

Thực hiện theo Nghị quyết số 228/2019/NQ-HĐND ngày 

26 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên 

Giang quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chế độ 

tiếp khách trong nước. 
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TT Nội dung chi Mức chi đề xuất 
Ghi 

chú 

10 Chi nước uống phục vụ lớp học 

Thực hiện theo Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 20 

tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang 

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang. 

 

11 Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi  

Thực hiện theo mức chi ra đề thi, coi thi, chấm thi đối với 

kỳ thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 tại Nghị quyết số 

12/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức tiền công 

thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung, mức chi 

để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi thuộc lĩnh vực giáo 

dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

 

 

Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm 

nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở tổ chức tâp̣ huấn, 

bồi dưỡng; các giảng viên là giáo viên, cán bộ quản 

lý cơ sở giáo dục cốt cán làm nhiệm vụ tập huấn, bồi 

dưỡng ở địa phương cho những giáo viên, cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục còn lại (nếu có) 

Thực hiện quy đổi thời gian ra giờ chuẩn theo quy định tại 

Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 

của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

 

12 
Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất 

sắc 

- Loại xuất sắc: 200.000 đồng/học viên 

- Loại giỏi: 150.000 đồng/học viên.  

13 
Các khoản chi phí theo thực tế phục vụ trực tiếp lớp 

học   
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TT Nội dung chi Mức chi đề xuất 
Ghi 

chú 

- 

Chi tài liệu học tập bắt buộc (mua, in ấn giáo trình, 

tài liêụ) theo nội dung chương trình khóa tâp̣ huấn, 

bồi dưỡng cho học viên tham dư ̣(không bao gồm tài 

liệu tham khảo); chi thuê hội trường, phòng học, 

thiết bị phục vụ tâp̣ huấn, bồi dưỡng (nếu có), bao 

gồm thuê thiết bi ̣ công nghê ̣ thông tin, thuê đường 

truyền, thuê tài khoản trưc̣ tuyến, các chi phí trưc̣ 

tiếp khác về công nghê ̣ thông tin đối với hình thức 

tâp̣ huấn, bồi dưỡng trưc̣ tuyến; chi in và cấp chứng 

chỉ; chi tổ chức hội đồng xét kết quả; chi lễ khai 

giảng, bế giảng; chi tiền thuốc y tế thông thường cho 

học viên; chi khác phục vụ trực tiếp lớp học (điện, 

nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, công tác 

phí và chi làm thêm giờ (nếu có) cho cán bộ quản lý 

lớp học, vệ sinh, trông giữ xe và các khoản chi trực 

tiếp khác). 

Các khoản chi phí thực tế nêu trên khi thanh toán phải có 

đầy đủ chứng từ, hóa đơn theo quy định. Đối với các khoản 

chi thuê hội trường, phòng học, thuê thiết bị, dụng cụ phục 

vụ giảng dạy, hoc̣ tâp̣ phải có hợp đồng, hóa đơn theo quy 

định; trong trường hợp mượn cơ sở vật chất của các cơ 

quan, đơn vị khác tổ chức lớp tâp̣ huấn, bồi dưỡng nhưng 

vẫn phải thanh toán các khoản chi phí điện, nước, vệ sinh, 

an ninh, phục vụ, thì chứng từ thanh toán là bản hợp đồng 

và thanh lý hợp đồng công việc giữa hai bên kèm theo phiếu 

thu của cơ quan, đơn vị cho mượn cơ sở vật chất; bên cho 

mượn cơ sở vật chất hạch toán khoản thu này để giảm chi 

kinh phí hoạt động của đơn vị.  

 

14 Chi phí tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế 
  

- 
Chi trả tiền phương tiện đưa, đón học viên đi khảo 

sát, thực tế 
Theo hợp đồng, chứng từ chi thực tế 

 

- 
Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong 

những ngày đi thực tế 

Do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở tổ chức tâp̣ huấn, 

bồi dưỡng quyết định mức hỗ trợ phù hợp với mức chi công 

tác phí quy định tại Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 

20 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên 

Giang quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang và phải bảo đảm trong phạm vi dự 

toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao. 
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TT Nội dung chi Mức chi đề xuất 
Ghi 

chú 

15 

Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời 

gian tâp̣ huấn, bồi dưỡng tập trung; chi hỗ trợ chi phí 

đi lại cho học viên từ cơ quan đến nơi tập huấn, bồi 

dưỡng (một lượt đi và về); chi thanh toán tiền thuê 

chỗ nghỉ cho học viên trong thời gian tâp̣ huấn, bồi 

dưỡng tập trung tại cơ sở tâp̣ huấn, bồi dưỡng (trong 

trường hợp cơ sở tâp̣ huấn, bồi dưỡng và đơn vị tổ 

chức tâp̣ huấn, bồi dưỡng xác nhận không bố trí 

được chỗ nghỉ). 

Căn cứ địa điểm tổ chức lớp tâp̣ huấn, bồi dưỡng và khả 

năng ngân sách, Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan cử học 

viên của các địa phương tham dự các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán), các 

cơ sở giáo dục (cơ quan cử học viên tham dự các lớp tâp̣ 

huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bô ̣quản lý cơ sở giáo duc̣) 

sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh 

phí hợp pháp khác để hỗ trợ cho giáo viên, cán bô ̣quản lý 

cơ sở giáo dục được cử đi tâp̣ huấn, bồi dưỡng các khoản 

chi phí nêu trên đảm bảo nguyên tắc: các khoản chi hỗ trợ 

này phù hợp với Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 

20 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên 

Giang quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 26/2022/NQ-HĐND 

 
 

    Kiên Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

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 mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

   
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG  

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY  
 

 

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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật 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 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội 

phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 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 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 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 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Xét Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết 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 mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-BKTNS ngày 21 tháng 7 năm 

2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này 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 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang (sau đây gọi tắt là Chương trình). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban 

nhân dân các xã và các đơn vị sử dụng kinh phí để thực hiện Chương trình (sau đây 

gọi tắt là sở, ban, ngành và địa phương). 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc lập, thực hiện 

kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực 

hiện Chương trình. 

Điều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách Trung ương 

1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương cùng với nguồn vốn ngân sách địa 

phương phân bổ cho sở, ban, ngành và địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm tính công bằng, 

công khai, minh bạch và phải tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật 

Quản lý nợ công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Bảo đảm quản lý tập trung, 

thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư 

theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho sở, ban, ngành và địa phương. 

3. Ưu tiên hỗ trợ cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là 

các xã an toàn khu (trừ các xã an toàn khu thuộc khu vực I, khu vực II, khu vực III 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được bố trí vốn ngân sách Trung ương của 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo các tiêu chí, hệ số ưu tiên phân bổ 

được quy định tại Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ), xã đạt dưới 15 tiêu chí. 

Đối với vốn ngân sách Trung ương ưu tiên phân bổ theo đối tượng huyện tại 

Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; trong tổng vốn giai đoạn 

2021-2025. 

4. Hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí 

nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng mức đạt chuẩn của một số chỉ tiêu còn chưa cao 

để nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo đảm bền vững. Chủ động cân đối nguồn 

vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện mục tiêu 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. 
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5. Bố trí vốn ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình chuyên đề 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế 

cơ sở vùng khó khăn vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (sau đây gọi tắt là 

Chương trình vốn vay ADB) sau khi được Quốc hội cho phép bổ sung vào Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quá trình triển khai Chương trình. 

6. Bố trí vốn ngân sách Trung ương cho các sở, ban, ngành để thực hiện công 

tác quản lý chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai các nội dung thành phần của 

Chương trình, các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

7. Căn cứ số xã tính đến hết năm 2021 để làm cơ sở xác định hệ số phân bổ 

vốn năm 2021 chuyển sang thực hiện trong năm 2022; căn cứ số xã tính đến hết năm 

2021 (trừ xã đặc biệt khó khăn) để làm cơ sở xác định hệ số phân bổ vốn giai đoạn 

2022-2025. 

8. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, tăng cường lồng ghép nguồn vốn 

theo quy định từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách, chương trình, 

đề án giai đoạn 2021-2025 đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo 

sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, chồng 

chéo, trùng lặp.  

Điều 4. Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn ngân sách Trung ương 

1. Năm 2021 (chuyển sang thực hiện trong năm 2022) 

a) Cơ chế hỗ trợ, thứ tự ưu tiên: 

- Tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ như giai đoạn 2016-2020. 

- Bố trí vốn ngân sách Trung ương cho toàn bộ các xã trên địa bàn tỉnh. 

- Ưu tiên bố trí đối với các xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi được phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ (trừ các xã đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới), các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo 

đã được phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ (sau đây gọi chung là xã đặc biệt khó khăn). 

b) Tiêu chí, hệ số phân bổ theo đối tượng xã: 

- Xã đặc biệt khó khăn: hệ số 4,0. 

- Các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên: hệ số 1,3. 

- Các xã còn lại, không thuộc đối tượng ưu tiên nêu trên (bao gồm cả các xã đã 

được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu 

chí và đạt chuẩn bền vững): hệ số 1,0. 

2. Giai đoạn 2022-2025 

a) Cơ chế hỗ trợ, thứ tự ưu tiên: 
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- Bố trí vốn ngân sách Trung ương cho toàn bộ các xã trên địa bàn tỉnh trừ các 

xã đặc biệt khó khăn: Phú Lợi - huyện Giang Thành, Bình Giang và Thổ Sơn – huyện 

Hòn Đất; An Minh Bắc và Minh Thuận - huyện U Minh Thượng. 

- Ưu tiên bố trí mức độ cao đối với các xã đạt dưới 15 tiêu chí, các huyện chưa 

đạt chuẩn nông thôn mới để tập trung hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới 

và phấn đấu đạt chuẩn. 

b) Tiêu chí, hệ số phân bổ: 

-  Theo đối tượng xã: 

+ Xã đạt dưới 15 tiêu chí: hệ số 5,0. 

+ Xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí: hệ số 3,0. 

+ Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: hệ số 1,0. 

- Theo đối tượng huyện:  

+ Hỗ trợ 04 huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới để tập trung hoàn thành các 

tiêu chí huyện nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025 tại Quyết 

định số 1303/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang: hệ số 10,0. 

+ Đối với đơn vị cấp huyện còn lại phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025: căn cứ tình hình 

thực tế, khả năng cân đối vốn của ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn ngân 

sách phân bổ cho các huyện, xã; cơ quan chủ quản chủ động lồng ghép, huy động các 

nguồn vốn hợp pháp để thực hiện theo quy định. 

- Theo các chương trình chuyên đề: được xác định dựa vào các mục tiêu, 

nhiệm vụ, nội dung thực hiện và tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương của từng 

chương trình chuyên đề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm phù hợp với 

các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của 

pháp luật hiện hành. 

- Chương trình vốn vay ADB: tiêu chí phân bổ vốn cho Chương trình vốn vay 

ADB được xác định dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ đã được quy định cụ thể 

tại Hiệp định vay vốn giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng 

Phát triển Châu Á, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1467/QĐ-TTg ngày 02 

tháng 11 năm 2018, số 758/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2019 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư Chương trình vốn vay ADB; các văn bản của Bộ Y tế phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Chương trình vốn vay ADB theo quy định. 

Điều 5. Định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương 

1. Đối với vốn đầu tư phát triển: căn cứ theo nguyên tắc, tiêu chí, hệ số phân bổ 

quy định tại Điều 4 Nghị quyết này. 
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2. Đối với vốn sự nghiệp: hằng năm căn cứ vào hướng dẫn thực hiện các thành 

phần của Chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ cụ thể 

cho các cấp (tỉnh, huyện, xã), các ngành để triển khai hiệu quả nguồn vốn được giao 

và hoàn thành các mục tiêu theo thứ tự ưu tiên được quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 6 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Điều 6. Tỷ lệ vốn đối ứng và nguyên tắc bố trí vốn đối ứng của ngân sách 

địa phương thực hiện Chương trình  

1. Hằng năm, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu gấp 1,5 lần tổng vốn 

ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình cho tỉnh. 

2. Nguyên tắc bố trí vốn đối ứng của ngân sách địa phương: Nguồn vốn đối 

ứng của ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) tập trung đầu tư, hỗ trợ cho các 

xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 

nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2021-2025 theo quy định. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế đó. 

4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp 

thứ Bảy thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 

2022./.  

 
 

          CHỦ TỊCH 
 

 

                            Mai Văn Huỳnh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 27/2022/NQ-HĐND 
 
 

      Kiên Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy định lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

 

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG  

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY  

 

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

Căn cứ 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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 

11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-BKTNS ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh 

tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 

dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 
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Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp và miễn lệ phí đăng ký cư 

trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Hộ gia đình, cá nhân đăng ký cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo 

quy định của pháp luật về cư trú. 

b) Cơ quan công an thực hiện việc đăng ký quản lý cư trú theo quy định của 

pháp luật về cư trú. 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp, lệ phí đăng ký 

cư trú.  

Điều 2. Mức thu, chế độ thu, nộp và miễn lệ phí đăng ký cư trú 

1. Mức thu lệ phí 

STT Nội dung thu Đơn vị tính Mức thu (đồng) 

01 
Đăng ký thường trú, đăng ký 

tạm trú cả hộ hoặc một người 
Đồng/lần đăng ký 15.000 

02 Gia hạn tạm trú Đồng/lần gia hạn 5.000 

03 Tách hộ Đồng/lần tách hộ 15.000 

04 
Điều chỉnh thông tin về cư trú 

trong Cơ sở dữ liệu về cư trú 
Đồng/lần điều chỉnh 5.000 

05 Xác nhận thông tin về cư trú Đồng/lần xác nhận 5.000 

Ghi chú: việc đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách thì 

lệ phí đăng ký được tính với từng cá nhân như đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú 

cho một người. 

 

2. Chế độ thu, nộp lệ phí  

a) Tổ chức, cơ quan hoặc đơn vị được ủy quyền thu lệ phí đăng ký cư trú nộp 

100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý 

ngân sách.  

b) Tổ chức, cơ quan hoặc đơn vị được ủy quyền thu lệ phí phải niêm yết và 

công khai mức thu áp dụng thống nhất tại quầy thu ngân, nơi trực tiếp thu lệ phí. 

3. Các trường hợp miễn lệ phí 
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a) Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng 

chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và những người 

hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; mẹ Việt Nam anh hùng, người cao 

tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; công dân thường trú tại các xã 

biên giới; các huyện đảo; đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; 

b) Công dân là trẻ em dưới 16 tuổi; 

c) Công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; 

 d) Điều chỉnh các thay đổi về địa chỉ nơi cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú 

khi Nhà nước có sự điều chỉnh về địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính, đổi tên 

đường, số nhà, xóa đăng ký thường trú, tạm trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.  

đ) Đăng ký thường trú, tạm trú hoặc điều chỉnh các thay đổi trong Cơ sở dữ 

liệu về cư trú có sai sót về thông tin do lỗi của cơ quan đăng ký cư trú. 

 Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 141/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

01 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định lệ phí đăng ký cư trú; 

lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp 

thứ Bảy thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 

2022./. 

 
 

             CHỦ TỊCH 
 

 

                         Mai Văn Huỳnh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH KIÊN GIANG 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 28/2022/NQ-HĐND    Kiên Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc đặt tên đường và công trình công cộng 

trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY 

 

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

Căn cứ 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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ 

Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban 

hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính 

phủ;  

Xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường và 

công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên 

Giang; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-BVHXH ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ban Văn 

hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ 

họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tân 

Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang gồm 38 tên đường và 01 công trình công 
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cộng (danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu 

và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp 

thứ Bảy thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 

2022./. 

 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

                  Mai Văn Huỳnh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH KIÊN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

DANH SÁCH  

TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN 

THỊ TRẤN TÂN HIỆP, HUYỆN TÂN HIỆP, TỈNH KIÊN GIANG 

(Kèm theo Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang) 

 
 

I. TÊN ĐƯỜNG: 38 
 

TT Tên đường 
Chiều dài 

đường (m) 

Giới hạn đường 

Điểm đầu Điểm cuối 

01 Nguyễn Huệ 700 Từ giáp Quốc lộ 80 
Đến giáp đường 01 

tháng 5 

02 Bùi Thị Xuân 3.500 
Từ giáp đường  

Phan Thị  Ràng 

Đến giáp đường  

Ngô Quyền 

03 Đống Đa 350 
Từ giáp đường  

Nguyễn Huệ 

Đến giáp đường  

Ngô Quyền 

04 Trương Định 350 
Từ giáp đường  

Nguyễn Huệ 

Đến giáp đường  

Ngô Quyền 

05 Mạc Cửu 149 
Từ giáp đường  

Bùi Thị Xuân 

Đến giáp đường  

Bạch Đằng 

06 Bạch Đằng 3.010 
Từ giáp đường kênh 

Đông Bình 

Đến giáp đường 

Nguyễn Thái Học 

07 Kim Đồng 3.010 
Từ giáp đường  

An Dương Vương 

Đến giáp đường 

Nguyễn Thái Học 

08 Võ Thị Liễu 350 
Từ giáp đường  

Kim Đồng 

Đến giáp đường 01 

tháng 5 

09 Hồ Thị Liên 350 
Từ giáp đường  

Kim Đồng 

Đến giáp đường 01 

tháng 5 

10 Đỗ Thị Nhân 350 
Từ giáp đường  

Kim Đồng 

Đến giáp đường 01 

tháng 5 

11 Ngô Quyền 650 
Từ giáp đường   

Bùi Thị Xuân 

Đến giáp đường 01 

tháng 5 
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TT Tên đường 
Chiều dài 

đường (m) 

Giới hạn đường 

Điểm đầu Điểm cuối 

12 01 tháng 5 350 
Từ giáp đường  

Võ Thị Liễu 

Đến giáp đường  

Ngô Quyền 

13 Lâm Quang Ky 1.000 Từ giáp Quốc lộ 80 
Đến giáp đường 

Nguyễn Thái Học 

14 Nguyễn Thái Học 3.826 Từ giáp Quốc lộ 80 
Đến giáp kênh  

Đòn Dông Rivera 

15 Phạm Ngọc Thạch 3.700 
Từ giáp Nhà thờ  

Ngọc Thạch 

Đến giáp kênh  

Đòn Dông Rivera 

16 An Dương Vương 4.564 
Từ giáp đường  

Kim Đồng 

Đến giáp đường kênh 

Đòn Dông Đông Bình 

17 Hùng Vương 4.864 
Từ giáp đường  

Bùi Thị Xuân 

Đến giáp đường  

Chu Văn An 

18 Âu Cơ 1.000 
Từ giáp đường  

Hùng Vương 

Đến giáp đường  

Hồ Thị Tư 

19 Lạc Long Quân 800 Từ giáp Quốc lộ 80 Đến giáp đường Âu Cơ 

20 Hồ Thị Tư 1.000 
Từ giáp đường  

Bùi Thị Xuân 

Đến giáp đường Cao tốc 

Lộ Tẻ - Rạch Sỏi 

21 Bùi Thị Ba 2.045 
Từ giáp đường  

Bùi Thị Xuân 

Đến giáp đường Cao tốc 

Lộ Tẻ - Rạch Sỏi 

22 Phan Thị Ràng 4.245 Từ giáp Quốc lộ 80 Đến giáp đường Lê Lợi 

23 Nguyễn Trung Trực 800 Từ giáp đất Quốc lộ 80 
Đến giáp Đình thần 

Nguyễn Trung Trực 

24 Phan Bội Châu 367 
Từ giáp đường  

Lạc Long Quân 

Đến giáp sông  

kênh Đông Bình 

25 Nguyễn Du 600 
Từ giáp đường  

Lạc Long Quân 

Đến giáp sông  

Đông Bình 

26 Cao Văn Lầu 140 
Từ giáp đường  

Thoại Ngọc Hầu 

Đến giáp đường   

Phan Bội Châu 

27 Thoại Ngọc Hầu 3.000 
Từ giáp đường  

Phan Thị Ràng 

Đến giáp sông  

kênh Đông Bình 

28 Lê Lợi 4.710 
Từ giáp đường  

30 tháng 4 

Đến giáp đường 

 Hùng Vương 

29 Nguyễn Chí Thanh 4.245 Từ giáp Quốc lộ 80 Đến giáp đường Lê Lợi 
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TT Tên đường 
Chiều dài 

đường (m) 

Giới hạn đường 

Điểm đầu Điểm cuối 

30 Võ Thị Sáu 400 Từ giáp Quốc lộ 80 
Đến giáp đường  

Lê Thị Hoa 

31 Chu Văn An 250 
Từ giáp đường  

Lê Thị Bảy 

Đến giáp Đường 

Nguyễn Thị Đơn 

32 Nguyễn Thị Đơn 200 
Từ giáp đường   

Phan Bội Châu 

Đến giáp đường 

 Lê Thị Hoa 

33 Lê Thị Hai 200 
Từ giáp đường  

Lê Thị Bảy 

Đến giáp đường 

Nguyễn Thị Đơn 

34 Lê Thị Hoa 350 
Từ giáp đường  

Lê Thị Bảy 

Đến giáp đường 

Nguyễn Chí Thanh 

35 Lê Thị Bảy 200 
Từ giáp đường   

Phan Bội Châu 

Đến giáp đường  

Lê Thị Hoa 

36 Trần Hữu Độ 1.893 
Từ giáp đường   

30 tháng 4 

Đến giáp đường 

Nguyễn Chí Thanh 

37 Lương Định Của 1.200 Từ giáp Quốc lộ 80 
Đến giáp cao tốc  

Lộ Tẻ - Rạch Sỏi 

38 30 tháng 4 4.349 Từ giáp Quốc lộ 80 Đến giáp đường Lê Lợi 

 

II. CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG: 01 
 

TT Tên công trình công cộng 
Diện tích 

(m2) 
Vị trí Giới hạn công trình 

01 
Công viên 

Nguyễn Trung Trực 
1.200 

Khu phố A 

và Khu phố B 

- Điểm đầu giáp Quốc lộ 80; 

- Điểm cuối giáp đường Phan 

Bội Châu. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 29/2022/NQ-HĐND       Kiên Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2022 

  
 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành 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 để thực hiện  

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào  

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I:  

từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY 

 

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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật 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 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc 

hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội 

phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 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 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành 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 
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hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-BDT ngày 22 tháng 7 năm 

2022 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tại kỳ họp. 
 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này 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 mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu áp dụng tại Quy định ban hành kèm theo 

Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản 

sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa X, Kỳ 

họp thứ Bảy thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 

năm 2022./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

 

 

                  Mai Văn Huỳnh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
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 để thực hiện  

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào  

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021  

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang) 

 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn trung ương và 

tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (sau đây gọi 
tắt là Chương trình); là căn cứ để lập kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và 

hằng năm nguồn ngân sách nhà nước của Chương trình cho các cấp, các ngành và đơn vị 

sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn và các đơn vị 

sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình (sau đây gọi tắt là sở, 
ban, ngành và địa phương). 

2. Cơ quan, tổ chức tham gia hoặc có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư trung 

hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước của Chương trình trong giai đoạn 2021 - 

2025. 

Điều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình 

1. Tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị 

quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản pháp luật khác có 

liên quan. 

2. Bám sát các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể của Chương trình giai đoạn 2021 - 

2025 nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; bảo đảm không vượt quá tổng 

mức vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp và không thay đổi cơ cấu nguồn vốn của 

Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Ưu tiên bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng phù hợp với 
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các mục tiêu phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, tập trung đầu tư, 

hỗ trợ các xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố khó khăn nhất, giải quyết các vấn đề bức 

xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó 

khăn; ưu tiên cho các địa bàn còn thiếu hụt cơ sở hạ tầng thiết yếu; phân bổ vốn đầu 

tư Chương trình tập trung, không phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn 

đầu tư.  

4. Ưu tiên bố trí ngân sách trung ương đầu tư các công trình giao thông xã, liên 

xã chưa được rải nhựa hoặc bê tông; đầu tư công trình giao thông kết nối (hệ thống 

cầu, đường giao thông) đảm bảo quốc phòng an ninh cho các xã biên giới, xã khu vực 

III, xã an toàn khu và ấp đặc biệt khó khăn; đầu tư nâng cấp, sửa chữa các trường phổ 

thông dân tộc nội trú trong tỉnh. 

5.Việc phân bổ vốn phải đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất về mục 

tiêu, cơ chế, chính sách của Chương trình; tăng cường phân cấp cho cơ sở để tạo sự 

chủ động, linh hoạt cho các địa phương, các cấp, các ngành trong triển khai, thực 

hiện Chương trình trên cơ sở nội dung, định hướng, lĩnh vực cần ưu tiên, phù hợp với 

đặc thù, điều kiện, tiềm năng lợi thế từng địa phương, từng vùng theo quy định của 

pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, dễ thực hiện. 

6. Phân bổ kế hoạch vốn hằng năm cho các sở, ngành và địa phương thực hiện 

Chương trình theo kết quả giải ngân của năm trước năm kế hoạch; ưu tiên phân bổ 

cho các địa phương, các dự án, tiểu dự án, nội dung của Chương trình bảo đảm tiến 

độ giải ngân. 

Điều 4. Định mức và phương pháp phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương 

trình 

1. Tổng số vốn (vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) phân bổ cho từng sở, 

ban, ngành được tổng hợp từ vốn phân bổ cho từng sở, ban, ngành theo tỷ lệ % quy 

định trong tiêu chí phân bổ vốn của các Dự án, Tiểu dự án, Nội dung của Quy định 

này. 

2. Tổng số vốn (vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) phân bổ cho các địa 

phương được tổng hợp từ vốn phân bổ theo tiêu chí phân bổ vốn của các Dự án, Tiểu 

dự án, Nội dung của địa phương đó tại Quy định này. 

3. Vốn phân bổ của Dự án, Tiểu dự án, Nội dung cho các địa phương được xác 

định như sau: 

Tổng số vốn phân bổ cho huyện, thành phố thứ k (Tk ) được tổng hợp từ vốn phân 

bổ của các Dự án, Tiểu dự án thành phần thứ i (Vk,i) của huyện, thành phố đó: 

 

  Trong đó: 

- i là Dự án, Tiểu dự án thứ i  
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(i = 1,n) 

- k là huyện, thành phố thứ k 

(k = 1,11) 

Phương pháp tính toán, xác định vốn phân bổ của huyện, thành phố (k) theo tiêu 

chí của từng Dự án, Tiểu dự án thành phần (i): 

Vk,i = Qi.Xk,i 

Trong đó: 

- Vk,i: Vốn phân bổ Dự án, Tiểu dự án thứ i cho huyện, thành phố thứ k. 

- Xk,i : Số điểm Dự án, Tiểu dự án thứ i của huyện, thành phố thứ k. 

- Qi: Vốn định mức cho 01 điểm phân bổ của Dự án, Tiểu dự án i 

 

Gi: Vốn ngân sách trung ương phân bổ của Dự án, Tiểu dự án thứ i cho tỉnh. 

Điều 5. Quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình 

Tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương: Hằng năm, ngân sách địa phương 

đối ứng bằng 15% tổng ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình.  

Điều 6. Tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng 

thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 

1. Phân bổ vốn đầu tư phát triển 

Phân bổ 100% tổng vốn cho các địa phương bằng phương pháp tính điểm theo 

các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 
Tổng số 

điểm 

1 Cứ 1 hộ được hỗ trợ đất ở 0,4 a (hộ) 0,4 x a 

2 Cứ 1 hộ được hỗ trợ nhà ở 0,4 b (hộ) 0,4 x b 

3 Cứ 1 hộ được hỗ trợ đất sản xuất 0,225 c (hộ) 0,225 x c 

4 Cứ 1 công trình nước sinh hoạt tập trung 30 d (công trình) 30 x d 

 Tổng cộng điểm  - - Xk,i  

Số lượng (a, b, c, d) được xác định dựa vào nhu cầu cần hỗ trợ theo thực tế của 

các địa phương, được tổng hợp trong kế hoạch thực hiện Chương trình. 

2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

Phân bổ 100% tổng vốn cho các địa phương bằng phương pháp tính điểm theo 
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các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 

Tổng 

số điểm 

1 Cứ 1 hộ được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề 0,1 a (hộ) 0,1 x a 

2 Cứ 1 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 0,03 b (hộ) 0,03 x b 

 Tổng cộng điểm  - - Xk,i 

Số lượng (a, b) được xác định dựa vào nhu cầu cần hỗ trợ theo thực tế của các 

địa phương, được tổng hợp trong kế hoạch thực hiện Chương trình. 

Điều 7. Tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản 

xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

Phân bổ vốn sự nghiệp như sau: 

1. Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ 

rừng và nâng cao thu nhập cho người dân 

Phân bổ 100% tổng vốn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ 

về cho các địa phương thực hiện bằng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như 

sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 
Tổng số 

điểm 

1 
Mỗi ha rừng được hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 

đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ 
0,004 a (ha) 0,004 x a 

2 

Mỗi ha rừng được hỗ trợ bảo vệ rừng quy 

hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ 

gia đình 

0,004 b (ha) 0,004 x b 

3 
Mỗi ha rừng được hỗ trợ khoanh nuôi tái 

sinh có trồng rừng bổ sung 
0,016 c (ha) 0,016 x c 

4 

Mỗi ha rừng được hỗ trợ trồng rừng sản 

xuất, khai thác kinh tế dưới tán rừng và 

phát triển lâm sản ngoài gỗ 

0,1 d (ha) 0,1 x d 

5 
Mỗi ha rừng được hỗ trợ trồng rừng phòng 

hộ 
0,3 đ (ha) 0,3 x đ 

6 

Mỗi tấn gạo trợ cấp trồng rừng cho hộ 

nghèo tham gia trồng rừng sản xuất, phát 

triển lâm sản ngoài gỗ, rừng phòng hộ 

0,12 e (tấn) 0,12 x e 
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TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 
Tổng số 

điểm 

 Tổng cộng điểm - - Xk,i 

Số lượng (a, b, c, d, đ) được xác định dựa vào số liệu trong báo cáo tình hình 

thực tế của địa phương do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp. 

2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược 

liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi 

a) Phân bổ không quá 9% tổng vốn cho các sở, ban, ngành tỉnh để xây dựng 

mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu 

hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không quá 3,8%;  

- Sở Công Thương không quá 2,2%;  

- Liên minh Hợp tác xã, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân mỗi cơ quan không quá 1%. 

b) Phân bổ không quá 91% tổng vốn cho các địa phương để phát triển sản xuất 

theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư bằng 

phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau: 

- Nhóm tiêu chí cơ bản:  

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 
Tổng số 

điểm 

1 Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III) 28 a (xã) 28 x a 

2 

Mỗi ấp ĐBKK không thuộc xã khu vực III (số 

ấp ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn không 

quá 04 ấp/xã) 

5 b (ấp) 5 x b 

 Tổng cộng điểm   Ak,i 

- Nhóm tiêu chí ưu tiên: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 
Tổng số 

điểm 

1 
Mỗi xã ĐBKK đồng thời là xã ATK (An toàn 

khu) hoặc là xã biên giới đất liền 
2 a (xã) 2 x a 

2 Cứ 1% tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK  0,15 b (%) 0,15 x b 

 Tổng cộng điểm   Bk,i 

Tổng số điểm Xk,i của địa phương thứ K được xác định trên cơ sở cộng điểm 

theo các tiêu chí Xk,i = Ak,i + Bk,i. 
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Xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg 

ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu 

vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 861/QĐ-TTg)); xã ATK theo Quyết 

định 164/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc công 

nhận xã an toàn khu tỉnh Kiên Giang (gọi tắt là Quyết định số 164/QĐ-TTg), xã biên 

giới được xác định theo Quyết định của cấp có thẩm quyền; ấp ĐBKK không thuộc xã 

khu vực III được xác định theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 

2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, phê duyệt danh sách các thôn 

ĐBKK vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi 
tắt là Quyết định số 612/QĐ-UBDT); tỷ lệ hộ nghèo của từng xã thuộc diện đầu tư của 

Chương trình được xác định theo số liệu để phân định xã khu vực III, khu vực II, khu 

vực I vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg. 

Điều 8. Tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết 

yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc 

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

1. Phân bổ vốn đầu tư phát triển 

a) Phân bổ 100% tổng vốn cho các địa phương bằng phương pháp tính điểm 

theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 
Tổng số 

điểm 

1 Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III) 100 a (xã) 100 x a 

2 
Xã ATK thuộc khu vực II, I (xã chưa được cấp 

có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn NTM) 
90 b (xã) 90 x b 

3 

Mỗi ấp ĐBKK không thuộc xã khu vực III 

(số ấp ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn 

không quá 04 ấp/xã ngoài khu vực III) 

15 c (ấp) 

 

15 x c 

 

4 
Cứ 1km cứng hóa đường đến trung tâm xã, 

đường liên xã chưa được cứng hóa 
16 d (km) 16 x d 

5 Cứ xây mới 1 trạm y tế xã 40 e (trạm) 40 x e 

6 Cứ cải tạo sửa chữa 1 trạm y tế xã 8 f (trạm) 8 x f 

7 Cứ xây mới 1 chợ vùng dân tộc thiểu số 44 g (chợ) 44 x g 

8 
Cứ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 1 chợ vùng dân 

tộc thiểu số 
8 h (chợ) 8 x h 
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TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 
Tổng số 

điểm 

9 

Mỗi công trình giao thông mở mới đường giao 

thông đến trung tâm xã (dành cho các xã chưa 

có đường tới trung tâm xã) 

3.430 i (công trình) 3.430 x i 

10  Cứ mỗi nhà hỏa táng điện 225 k (nhà) 225 x k 

11 
Mỗi công trình cầu giao thông kết nối các xã 

biên giới, xã khu vực III, ấp đặc biệt khó khăn 
500 l (công trình) 500 x l 

 Tổng cộng điểm   Ak,i 

b) Nhóm tiêu chí ưu tiên: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 
Tổng số 

điểm 

1 
Xã ĐBKK đồng thời là xã ATK hoặc xã biên 

giới đất liền  
10 a (xã) 10 x a 

2 Cứ 1% tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK 0,3 b (%) 0,3 x b 

 Tổng cộng điểm   Bk,i 

- Tổng số điểm Xk,i của địa phương thứ K được xác định trên cơ sở cộng điểm 

theo các tiêu chí Xk,i = Ak,i + Bk,i. 

- Xã ĐBKK được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg; xã ATK theo 

Quyết định số 164/QĐ-TTg, xã biên giới được xác định theo Quyết định của cấp có thẩm 

quyền; ấp ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết định số 

612/QĐ-UBDT; tỷ lệ hộ nghèo của từng xã thuộc diện đầu tư của Chương trình được 

xác định theo số liệu để phân định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. Số liệu 

chợ; trạm y tế; số km cứng hóa đường đến trung tâm xã, đường liên xã chưa được 

cứng hóa; nhà hỏa táng điện; công trình cầu giao thông kết nối, hạ tầng lưới điện cho 

các xã biên giới, xã khu vực III, ấp ĐBKK được xác định dựa vào số liệu trong kế 

hoạch thực hiện Chương trình. 

2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

a) Phân bổ 100% tổng vốn cho các địa phương bằng phương pháp tính điểm 

theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 
Tổng số 

điểm 

1 Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III) 9 a (xã) 9 x a 

2 
Xã ATK thuộc khu vực II, I (xã chưa được cấp 

có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn NTM, hoàn 
8 b (xã) 8 x b 
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TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 
Tổng số 

điểm 

thành mục tiêu Chương trình 135)  

3 

Mỗi ấp ĐBKK không thuộc xã khu vực III (số 

ấp ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn không 

quá 04 ấp/xã ngoài khu vực III) 

1,8 c (ấp) 1,8 x c 

4 
Hỗ trợ trang thiết bị cho mỗi trạm y tế xây mới 

và cải tạo 
2,5 d (trạm) 2,5 x d 

5 Cứ mỗi nhà hỏa táng điện 225 e (nhà) 225 x e 

 Tổng cộng điểm   Ak,i 

b) Nhóm tiêu chí ưu tiên: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 
Tổng số 

điểm 

1 
Xã ĐBKK đồng thời là xã ATK hoặc xã biên 

giới đất liền 
1 a (xã) 1 x a 

2 Cứ 1% tỷ lệ hộ nghèo của xã ĐBKK 0,03 b (%) 0,03 x b 

 Tổng cộng điểm   Bk,i 

- Tổng số điểm Xk,i của địa phương thứ K được xác định trên cơ sở cộng điểm 

theo các tiêu chí Xk,i = Ak,i + Bk,i  

- Xã ĐBKK được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg; xã ATK theo 

Quyết định số 164/QĐ-TTg, xã biên giới được xác định theo Quyết định của cấp có thẩm 

quyền; ấp ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết định số 

612/QĐ-UBDT; tỷ lệ hộ nghèo của từng xã thuộc diện đầu tư của Chương trình được 

xác định theo số liệu để phân định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. Hỗ trợ 

trang thiết bị cho trạm y tế xây mới và cải tạo, nhà hỏa táng căn cứ số liệu trong kế 

hoạch thực hiện Chương trình. 

Điều 9. Tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Dự án 5: Phát triển giáo dục đào 

tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

1. Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông 

dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường phổ 

thông có học sinh ở bán trú (HSBT) và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số 

a) Phân bổ vốn đầu tư phát triển 

Phân bổ 100% tổng vốn cho Sở Giáo dục và Đào tạo bằng phương pháp tính 
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điểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 
Tổng số 

điểm 

1 
Mỗi phòng công vụ giáo viên bổ sung, 

nâng cấp 
1,446 a (phòng) 1,446 x a 

2 
Mỗi phòng ở cho học sinh bán trú, nội 

trú bổ sung, nâng cấp 
1,446 b (phòng) 1,446 x b 

3 
Mỗi phòng quản lý cho học sinh bán 

trú, nội trú bổ sung, nâng cấp 
1,446 c (phòng) 1,446 x c 

4 
Mỗi nhà ăn + nhà bếp bổ sung, nâng 

cấp 
5,784 d (nhà) 5,784 x d 

5 
Mỗi nhà kho chứa lương thực bổ sung, 

nâng cấp 
4,5 đ (nhà) 4,5 x đ 

6 
Mỗi công trình vệ sinh, nước sạch bổ 

sung, nâng cấp 
4,5 

e  

(công trình) 
4,5 x e 

7 
Mỗi nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa 

dân tộc bổ sung, nâng cấp 
4,5 g (nhà) 4,5 x g 

8 
Mỗi phòng học thông thường và phòng 

học bộ môn bổ sung, nâng cấp 
3,759 h (phòng) 3,759 x h 

9 

Mỗi công trình phụ trợ khác (sân chơi, 

bãi tập, vườn ươm cây...) bổ sung, nâng 

cấp 

2 
k  

(công trình) 
2 x k 

 Tổng cộng điểm - - Xk,i 

Số lượng (a, b, c, d, đ, e, g, h, k) được xác định dựa vào nhu cầu thực tế của các 

địa phương, được tổng hợp trong kế hoạch thực hiện Chương trình. 

b) Phân bổ vốn sự nghiệp 

- Phân bổ không quá 10% tổng vốn cho Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Phân bổ không quá 90% tổng vốn cho các địa phương bằng phương pháp tính 

điểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng  

(đơn vị tính) 
Tổng số 

điểm 

1 Mỗi người học xóa mù chữ 0,5 a (người) 0,5 x a 

2 Mỗi lớp học xóa mù chữ 10 b (lớp) 10 x b 

3 
Mỗi bộ tài liệu, sách giáo khoa, văn 

phòng phẩm phát cho người học 
0,05 c (bộ) 0,05 x c 

4 Mỗi đơn vị mua sắm trang thiết bị  500 d (đơn vị) 500 x d 

 Tổng cộng điểm - - Xk,i 

Số lượng (a, b, c, d) được xác định dựa vào nhu cầu thực tế của các địa 
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phương, được tổng hợp trong kế hoạch thực hiện Chương trình. 

2. Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau 

đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Phân bổ vốn sự nghiệp như sau:  

a) Nội dung 1: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc 

Phân bổ không quá 42% tổng vốn cho Ban Dân tộc tỉnh để thực hiện bằng 

phương pháp tính điểm theo tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 
Tổng số 

điểm 

1 Mỗi xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số 0,204 a (xã) 0,204 x a 

 Tổng cộng điểm  - - Xk,i 

Xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-

TTg. 

b) Nội dung 2: Đào tạo dự bị đại học, đại học, sau đại học  

Phân bổ không quá 58% tổng vốn cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, trong 

đó: 

- Phân bổ không quá 80% cho Sở Giáo dục và Đào tạo để đào tạo dự bị đại học 

và đại học. 

- Phân bổ không quá 20% cho Sở Nội vụ để đào tạo sau đại học. 

Việc phân bổ áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng  

(đơn vị tính) 
Tổng 

số điểm 

1 Mỗi xã đào tạo đại học 1,6 a (xã) 1,6 x a 

2 Tỉnh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 16,5 b (tỉnh) 16,5 x b 

 Tổng cộng điểm  - - Xk,i 

Xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-

TTg. 

3. Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm 

cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

Phân bổ vốn sự nghiệp như sau: 

a) Phân bổ không quá 2,5% tổng vốn cho Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

b) Phân bổ không quá 97,5% tổng vốn cho các địa phương bằng phương pháp 

tính điểm theo tiêu chí như sau: 
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TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 

Tổng số 

điểm 

1 Mỗi học viên được đào tạo nghề 0,035 a (học viên) 0,035 x a 

 Tổng cộng điểm - - Xk,i 

- Số lượng học viên được đào tạo nghề (a) được xác định dựa vào số liệu nhu 

cầu thực tế của các địa phương. 

- Số lượng học viên và nội dung chi cụ thể theo thực tế đã được tổng hợp trong 

kế hoạch thực hiện Chương trình. 

4. Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai 

Chương trình ở các cấp 

Phân bổ vốn sự nghiệp như sau:  

Phân bổ 100% tổng vốn cho Ban Dân tộc tỉnh bằng phương pháp tính điểm 

theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí Số điểm 
Số lượng 

(đơn vị tính)  
Tổng số 

điểm 

1 

Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III), xã ATK 

thuộc khu vực II, I (xã chưa được cấp có 

thẩm quyền công nhận đạt chuẩn NTM) 

15 a (xã) 15 x a 

2 

Mỗi ấp ĐBKK không thuộc xã khu vực III 

(số ấp ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn 

không quá 04 ấp/xã ngoài khu vực III) 

1,5 b (ấp) 1,5 x b 

 Tổng cộng điểm  - - Xk,i 

Xã ĐBKK được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg; xã ATK theo Quyết 

định số 164/QĐ-TTg, xã biên giới được xác định theo Quyết định của cấp có thẩm quyền; 

ấp ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết định số 612/QĐ-

UBDT. 

Điều 10. Tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 

1. Phân bổ vốn đầu tư phát triển 

a) Phân bổ không quá 5% tổng vốn cho Sở Văn hóa và Thể thao. 

b) Phân bổ không quá 95% tổng vốn cho các địa phương bằng phương pháp 

tính điểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 
Tổng 

số điểm 

1 
Hỗ trợ đầu tư xây dựng cho mỗi một 

điểm đến du lịch tiêu biểu. 
7 

a  

(điểm du 

lịch) 

7 x a 
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TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính) 
Tổng 

số điểm 

2 
Hỗ trợ đầu tư bảo tồn mỗi một làng truyền 

thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số. 
60 b (làng) 60 x b 

3 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, 

thể thao tại các ấp vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

2 c (ấp) 2 x c 

4 

Hỗ trợ xây dựng mỗi một mô hình bảo 

tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản 

văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các 

dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển 

cộng đồng và phát triển du lịch. 

60 d (mô hình) 60 x d 

5 

Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo cho mỗi di tích quốc 

gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị 

tiêu biểu của các dân tộc thiểu số. 

60 e (di tích) 60 x e 

 Tổng cộng điểm    Xk,i 

Số lượng (a, b, c, d, e) được xác định dựa vào số liệu nhu cầu thực tế của các 

địa phương đã được tổng hợp trong trong kế hoạch thực hiện Chương trình. 

2. Phân bổ vốn sự nghiệp 

a) Phân bổ không quá 20% tổng vốn cho Sở Văn hóa và Thể thao. 

b) Phân bổ không quá 80% tổng vốn cho các địa phương bằng phương pháp 

tính điểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng  

(đơn vị tính) 
Tổng 

số điểm 

1 

Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc 

văn hóa truyền thống cho mỗi dân tộc có 

khó khăn đặc thù 

50 a (dân tộc) 50 x a 

2 

Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di 

sản văn hóa truyền thống của đồng bào 

dân tộc thiểu số cho mỗi huyện vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

10 b (huyện) 10 x b 

3 

Tổ chức bảo tồn các loại hình văn hóa 

phi vật thể (mỗi lễ hội; mỗi mô hình văn 

hóa truyền thống; mỗi dự án nghiên cứu, 

phục dựng, bảo tồn; mỗi làng văn hóa 

truyền thống; mỗi chương trình tuyên 

truyền, quảng bá văn hóa truyền thống 

văn hóa các dân tộc thiểu số…) 

3,5 c (mô hình) 3,5 x c 
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TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng  

(đơn vị tính) 
Tổng 

số điểm 

4 

Hỗ trợ mỗi nghệ nhân nhân dân, nghệ 

nhân ưu tú người dân tộc thiểu số trong 

việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh 

hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi 

dưỡng những người kế cận 

0,6  d (người) 0,6 x d 

5 

Tổ chức mỗi lớp tập huấn, truyền dạy, 

câu lạc bộ (mỗi lớp tập huấn; mỗi câu lạc 

bộ sinh hoạt văn hóa dân gian…) 

2  e (lớp) 2 x e 

6 
Hỗ trợ hoạt động cho mỗi đội văn nghệ 

truyền thống 
0,5  

g  

(đội văn nghệ) 
0,5 x g 

7 

Xây dựng nội dung, xuất bản mỗi ấn 

phẩm xuất bản sách, đĩa, đĩa phim tư liệu 

về văn hóa truyền thống đồng bào dân 

tộc thiểu số 

20 h (ấn phẩm) 20 x h 

8 

Tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan 

về các loại hình văn hóa, nghệ thuật 

truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu 

số 

10  

i  

(loại hình văn 

hóa) 

10 x i 

9 
Tổ chức mỗi hoạt động thi đấu thể thao 

truyền thống các dân tộc thiểu số  
3  k (hoạt động) 3 x k 

10 
Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho 

mỗi xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
0,3  l (xã) 0,3 x l 

11 
Hỗ trợ trang thiết bị cho mỗi nhà văn hóa 

tại các ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
0,3 

m  

(nhà văn hóa 

ấp) 

0,3 x m 

12 

Hỗ trợ chống xuống cấp cho mỗi di tích 

quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá 

trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số. 

5 n (di tích) 5 x n 

 Tổng cộng điểm  - - Xk,i 

Số lượng (a, b, c, d, e…) được xác định dựa vào số liệu nhu cầu thực tế của các 

địa phương đã được tổng hợp trong kế hoạch thực hiện Chương trình. 

 Điều 11. Tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh 

dưỡng trẻ em 

Phân bổ vốn sự nghiệp như sau: 

1. Phân bổ không quá 10% tổng vốn cho Sở Y tế. 

 2. Phân bổ không quá 90% tổng vốn cho các địa phương bằng phương pháp 

tính điểm theo các tiêu chí như sau: 
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TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính)  
Tổng số 

điểm  

1 Mỗi xã khu vực III 50 a (xã) 50 x a 

2 Mỗi xã khu vực II 30 b (xã) 30 x b 

3 Mỗi xã khu vực I 15 c (xã) 15 x c 

  Tổng cộng điểm  - - Xk,i 

Xã khu vực I, II, III được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. 

Điều 12. Tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Dự án 8: Thực hiện bình đẳng 

giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em 

Phân bổ vốn sự nghiệp như sau:  

1. Phân bổ không quá 12% tổng vốn cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

2. Phân bổ không quá 88% tổng vốn cho các địa phương bằng phương pháp tính 

điểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng (đơn 

vị tính)  

Tổng số 

điểm 

1 

Mỗi xã ĐBKK (xã khu vực III), xã ATK thuộc 

khu vực II, I (xã chưa được cấp có thẩm quyền 

công nhận đạt chuẩn NTM). 

10 a (xã) 10 x a 

2 

Mỗi ấp ĐBKK không thuộc xã khu vực III (số ấp 

ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn không quá 

04 ấp/xã ngoài khu vực III)  

2 b (ấp) 

 

2 x b 

 

3 Mỗi xã ĐBKK là xã biên giới được tính thêm 1 c (xã) 1 x c 

 Tổng cộng điểm  - - Xk,i 

Xã ĐBKK được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg; xã ATK theo Quyết 

định số 164/QĐ-TTg, xã biên giới được xác định theo Quyết định của cấp có thẩm 

quyền; ấp ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết định số 

612/QĐ-UBDT. 

Điều 13. Tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm 

dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù  

Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

Phân bổ vốn sự nghiệp như sau:  

1. Phân bổ không quá 16% tổng vốn cho Ban Dân tộc tỉnh. 

2. Phân bổ không quá 84% tổng vốn cho các địa phương bằng phương pháp tính 

điểm theo các tiêu chí như sau: 
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TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng  

(đơn vị tính) 
Tổng số 

điểm 

1 Mỗi tỷ lệ tảo hôn + Tỷ lệ hôn nhân cận huyết 5 a (%) 5 x a 

2 Mỗi xã khu vực I 1 b (xã) 1 x b 

3 Mỗi xã khu vực II 1,5 c (xã) 1,5 x c 

4 Mỗi xã khu vực III 3 d (xã) 3 x d 

5 Mỗi mô hình được thực hiện 2 đ (mô hình) 2 x đ 

 Tổng số  - - Xk,i 

 a) Tỷ lệ tảo hôn, tỷ lệ hôn nhân cận huyết (a) của huyện được xác định dựa vào 

số liệu điều tra thống kê thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019.  

 b) Xã khu vực I, II, III (b, c, d) được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. 

 c) Số mô hình thực hiện (đ) là 20% của tổng số xã khu vực III, II của huyện 

được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. 

 Điều 14. Tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Dự án 10: Truyền thông, tuyên 

truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám 

sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình 

1. Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của 

người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận 

động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 

Phân bổ vốn sự nghiệp như sau:  

a) Phân bổ không quá 67% tổng vốn cho các sở, ban, ngành tỉnh, trong đó:  

- Ban Dân tộc tỉnh không quá 61%. 

- Sở Tư pháp không quá 3%. 

- Sở Thông tin và Truyền thông không quá 3%. 

b) Phân bổ không quá 33% tổng vốn cho các địa phương bằng phương pháp 

tính điểm theo tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng 

(đơn vị tính)  

Tổng 

số 

điểm  

1 
Mỗi xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số 
27 a (xã) 27 x a 

  Tổng cộng   - - Xk,i 

  Xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xác định theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg. 
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2. Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 

và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

a) Phân bổ vốn đầu tư phát triển 

- Phân bổ không quá 25% tổng vốn cho các sở, ban, ngành tỉnh, trong đó: 

+ Ban Dân tộc tỉnh không quá 24,5%. 

+ Liên minh Hợp tác xã tỉnh không quá 0,5%. 

- Phân bổ không quá 75% tổng vốn cho các địa phương bằng phương pháp tính 

điểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng  

(đơn vị tính) 

Tổng số 

điểm 

1 
Mỗi xã ĐBKK thuộc vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số 
30 a (xã) 30 x a 

2 

Mỗi ấp ĐBKK không thuộc xã khu vực III (số 

ấp ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn không 

quá 04 ấp/xã) 

0,5 b (ấp) 0,5 x b 

 Tổng cộng điểm  - - Xk,i 

  Xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xác định theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg; ấp ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết định 

số 612/QĐ-UBDT. 

b) Phân bổ vốn sự nghiệp 

- Phân bổ không quá 67% tổng vốn cho các sở, ban, ngành tỉnh, trong đó:  

+ Ban Dân tộc tỉnh không quá 50%. 

+ Liên minh Hợp tác xã không quá 15%.  

+ Sở Thông tin và Truyền thông không quá 2%. 

- Phân bổ không quá 33% tổng vốn cho các địa phương bằng phương pháp tính 

điểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng (đơn 

vị tính) 
Tổng số 

điểm 

1 
 Mỗi xã ĐBKK thuộc vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số 
30 a (xã) 30 x a 

2 

Mỗi ấp ĐBKK không thuộc xã khu vực III (số 

ấp ĐBKK được tính điểm phân bổ vốn không 

quá 04 ấp/xã) 

0,5 b (ấp) 0,5 x b 

 Tổng cộng điểm  - - Xk,i 

  Xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xác định theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg; ấp ĐBKK không thuộc xã khu vực III được xác định theo Quyết định 

số 612/QĐ-UBDT. 
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3. Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực 

hiện Chương trình 

Phân bổ vốn sự nghiệp như sau: 

a) Phân bổ không quá 55% tổng vốn cho các sở, ban, ngành tỉnh, trong đó:  

- Ban Dân tộc tỉnh không quá 23,5%. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không quá 3,5%;  

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa 

và Thể thao, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mỗi 

đơn vị không quá 3%. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh không quá 10%. 

b) Phân bổ không quá 45% tổng vốn cho các địa phương bằng phương pháp 

tính điểm theo các tiêu chí như sau: 

TT Nội dung tiêu chí 
Số 

điểm 

Số lượng  

(đơn vị tính) 
Tổng 

số điểm  

1 Mỗi xã khu vực III 5 a (xã) 5 x a 

2 Mỗi xã khu vực II 2 b (xã) 2 x b 

3 Mỗi xã khu vực I 1 c (xã) 1 x c 

  Tổng cộng  - - Xk,i 

 Xã khu vực I, II, III (a, b, c) được xác định theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. 

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn 

của các Dự án, Tiểu dự án, Nội dung tại Quy định này, phân bổ vốn cho các xã, 

phường, thị trấn./. 

_________________________ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 
 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 30/2022/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2022 

 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

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 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY 

 

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

Căn cứ 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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật 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 13 tháng 6 năm 2019; 

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 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 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 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 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành 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 mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-BVHXH ngày 18 tháng 7 năm 
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2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này 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 mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp 

thứ Bảy thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 

2022./.  

 
 CHỦ TỊCH 

 

 

 

                Mai Văn Huỳnh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

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 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 
 (Kèm theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang) 

 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này 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 mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang (sau đây gọi tắt là Chương trình).   

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị 

sử dụng kinh phí Chương trình. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc lập, thực 

hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách nhà nước 

thuộc Chương trình.  

Điều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn 

1. Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thuộc Chương trình phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu 

tư công, ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan. 

2. Bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, 

cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của 

pháp luật, tạo quyền chủ động cho các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố. 

3. Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thuộc Chương trình nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của 

Chương trình; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Trọng tâm là các xã 

đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. 

4. Việc phân bổ cụ thể ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân 

sách địa phương phải phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối của ngân 

sách nhà nước; mục tiêu, nhiệm vụ, dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch hằng năm 

và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 
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trước. 

5. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, tăng cường lồng ghép nguồn từ 

các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách, chương trình, đề án giai 

đoạn 2021-2025 đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo sử dụng 

vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, chồng chéo, 

trùng lặp. 

6. Không phân bổ vốn của Chương trình để chi cho các hoạt động thuộc 

nhiệm vụ quản lý nhà nước đã được bố trí đầy đủ từ nguồn vốn chi thường xuyên. 

Điều 4. Quy định chung về tiêu chí phân bổ vốn 

1. Quy mô dân số của các địa phương để tính hệ số được xác định căn cứ 

vào số liệu công bố của Cục Thống kê năm 2020. 

2. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của các địa 

phương để tính hệ số được xác định căn cứ vào số liệu công bố kết quả rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 

2022-2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện, thành phố để tính điểm căn cứ 

vào số liệu tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 do Cục Thống kê tỉnh công bố. 

4. Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển do cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. 

5. Lực lượng lao động từ đủ 15 tuổi trở lên trên địa bàn các huyện, thành 

phố căn cứ số liệu công bố năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 

tuổi suy dinh dưỡng, thấp còi theo số liệu năm 2021 của Sở Y tế. 

6. Số lượng tuyển sinh trên địa bàn huyện, thành phố căn cứ vào kết quả báo 

cáo tuyển sinh năm 2021 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Điều 5. Tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình  

Tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách tỉnh bằng 15% tổng ngân sách trung ương 

đầu tư cho Chương trình.  

Điều 6. Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các xã 

đặc biệt khó khăn (viết tắt là ĐBKK) vùng bãi ngang, ven biển  

1. Tiêu chí và hệ số phân bổ: 

Xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển: Hệ số 1. 

2. Phương pháp tính, xác định phân bổ vốn:   

a) Vốn đầu tư phát triển phân bổ cho xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển 

được tính theo công thức:  

 

 

Trong đó:  

Bi = Q.Xi 
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Bi là vốn phân bổ cho xã thứ i. 

Xi là hệ số tiêu chí của xã thứ i.  

Q là vốn bình quân cho một xã được tính theo công thức: 

  

 

  

 

G là tổng số vốn đầu tư phát triển phân bổ cho các xã ĐBKK vùng bãi 

ngang, ven biển để thực hiện Dự án 1. 

b) Vốn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng: bằng 10% tổng vốn đầu tư phát triển  

được phân bổ cho từng xã. 

  

        Bii = 10%Bi  

 

Bii là vốn sự nghiệp duy tu bảo dưỡng cho xã thứ i. 

Điều 7. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 

1. Phân bổ 100% vốn của Dự án 2 cho các huyện, thành phố (gọi chung là 

huyện).   

2. Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho huyện  

a) Các tiêu chí cụ thể: 

Tiêu chí Hệ số 

1. Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện  

- Dưới 4% 0,4 

- Từ 4% đến dưới 8% 0,5 

- Từ 8% đến dưới 10% 0,6 

- Từ 10% trở lên 0,7 

2. Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện  

- Dưới 2.000 hộ 0,4 

- Từ 2.000 hộ đến dưới 4.000 hộ 0,5 

- Từ 4.000 hộ trở lên 0,6 

3. Tiêu chí 3: Địa bàn khó khăn  

   Mỗi xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển  0,015 

4. Tiêu chí 4: Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện  

            G 

Q =     
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Tiêu chí Hệ số 

- Dưới 10 xã 1 

- Từ 10 đến 12 xã 1,3 

- Từ 13 xã trở lên 1,5 

b) Phương pháp tính, xác định phân bổ vốn cho huyện 

Vốn phân bổ cho từng huyện được tính theo công thức: 

 

 

Trong đó: 

Ci là vốn phân bổ cho huyện thứ i. 

Xi là tổng số các hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo; tổng số 

hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

Yi là tổng hệ số tiêu chí địa bàn khó khăn, số đơn vị hành chính cấp xã của 

huyện thứ i theo công thức: Yi = 0,015.XNi  x 2,5 + ĐVi  

XNi là số xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển của huyện thứ i. 

ĐVi là hệ số đơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện được tính theo công thức: 

 

 

 

 

G là tổng số vốn phân bổ cho các huyện để thực hiện Dự án 2 của Chương 

trình. 

Điều 8. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng 

1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 

a) Phân bổ 100% vốn của Tiểu dự án 1 cho các huyện. 

b) Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho huyện  

- Các tiêu chí cụ thể: 

Tiêu chí Hệ số 

1. Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện  

- Dưới 4% 0,4 

- Từ 4% đến dưới 8% 0,5 

Ci = Q.Xi .Yi 

 

                G 

Q =   

           Xi.Yi 
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Tiêu chí Hệ số 

- Từ 8% đến dưới 10% 0,6 

- Từ 10% trở lên 0,7 

2. Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện  

- Dưới 2.000 hộ 0,4 

- Từ 2.000 hộ đến dưới 4.000 hộ 0,5 

- Từ 4.000 hộ trở lên 0,6 

3. Tiêu chí 3: Địa bàn khó khăn  

  Mỗi xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển  0,015 

4. Tiêu chí 4: Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện  

- Dưới 10 xã 1 

- Từ 10 đến 12 xã 1,3 

- Từ 13 xã trở lên 1,5 

- Phương pháp tính, xác định phân bổ vốn cho huyện 

Vốn phân bổ cho từng huyện được tính theo công thức: 

 

 

Trong đó: 

Đi là vốn phân bổ cho huyện thứ i. 

Xi là tổng số các hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, tổng số 

hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

Yi là tổng hệ số tiêu chí địa bàn khó khăn, số đơn vị hành chính cấp xã của 

huyện thứ i theo công thức: Yi = 0,015.XNi  x 2,5 + ĐVi  

XNi là số xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển của huyện thứ i. 

ĐVi là hệ số đơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện được tính theo công thức: 

 

  

 

G là tổng số vốn phân bổ cho các huyện để thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự 

án 3 của Chương trình. 

2. Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng 

Đi = Q. Xi . Yi 

 

                G 

Q =   

           Xi.Yi 
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a) Phân bổ 100% vốn của Tiểu dự án 2 cho các huyện. 

b) Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho huyện 

- Các tiêu chí cụ thể: 

Tiêu chí Hệ số 

1. Tiêu chí 1: Địa bàn khó khăn  

   Mỗi xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển  0,015 

2. Tiêu chí 2: Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện  

- Dưới 10 xã 1 

- Từ 10 đến 12 xã 1,3 

- Từ 13 xã trở lên 1,5 

3. Tiêu chí 3: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 

tuổi của huyện 
 

- Dưới 10 % 1,2 

- Từ 10% trở lên  1,6 

- Phương pháp tính, xác định phân bổ vốn cho huyện 

Vốn phân bổ cho từng huyện được tính theo công thức: 

 

 

Trong đó: 

Ei là vốn phân bổ cho huyện thứ i. 

DDi là hệ số tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi của huyện 

thứ i.  

Yi là tổng hệ số tiêu chí địa bàn khó khăn, số đơn vị hành chính cấp xã của 

huyện thứ i theo công thức: Yi = 0,015.XNi  x 3 + ĐVi  

XNi là số xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển của huyện thứ i. 

ĐVi là hệ số đơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện được tính theo công thức: 

 

 

 

 

G là tổng số vốn phân bổ cho các huyện để thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự 

án 3 của Chương trình. 

Ei = Q.Yi . DDi 

 

                G 

Q =   

           Yi.DDi 
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Điều 9. Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 

1. Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn 

a) Phân bổ 100% vốn sự nghiệp của Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4 cho các 

huyện để hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang, ven biển. 

b) Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho huyện 

- Các tiêu chí cụ thể:  

Tiêu chí Hệ số 

1. Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện  

- Dưới 4% 0,4 

- Từ 4% đến dưới 8% 0,5 

- Từ 8% đến dưới 10% 0,6 

- Từ 10% trở lên 0,7 

2. Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện  

- Dưới 2.000 hộ 0,4 

- Từ 2.000 hộ đến dưới 4.000 hộ 0,5 

- Từ 4.000 hộ trở lên 0,6 

3. Tiêu chí 3: Địa bàn khó khăn  

   Mỗi xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển  0,015 

4. Tiêu chí 4: Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện  

- Dưới 10 xã 1 

- Từ 10 đến 12 xã 1,3 

- Từ 13 xã trở lên 1,5 

5. Tiêu chí 5: Số lượng tuyển sinh trên địa bàn huyện  

- Dưới 200 người/năm 0,5 

- Từ 200 người/năm đến dưới 350 người/năm 0,6 

- Từ 350 người/năm trở lên 0,7 

- Phương pháp tính, xác định phân bổ vốn cho huyện 

Vốn phân bổ cho từng huyện được tính theo công thức: 

 

 

Ki = Q.Xi 
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Trong đó: 

Ki là vốn phân bổ cho huyện thứ i. 

Xi là tổng số các hệ số tiêu chí của huyện thứ i theo công thức:  

Xi = TLi + QMi  + 0,015.XNi  + ĐVi + TSi 

TLi là hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

QMi là hệ số tiêu chí tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

XNi là số xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển của huyện thứ i. 

ĐVi là hệ số đơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i. 

TSi là hệ số tiêu chí số tượng tuyển sinh trên địa bàn huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện được tính theo công thức: 

  

  

 

 

G là tổng số vốn phân bổ cho các huyện để thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự 

án 4 của Chương trình. 

2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng  

Phân bổ 100% vốn của Tiểu dự án 2 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội (cơ quan chủ trì Tiểu dự án 2) để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện. 

3. Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững  

a) Phân bổ 100% vốn của Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 4 cho các huyện.  

b) Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho huyện 

- Các tiêu chí cụ thể:  

Tiêu chí Hệ số 

1. Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện  

- Dưới 4% 0,4 

- Từ 4% đến dưới 8% 0,5 

- Từ 8% đến dưới 10% 0,6 

- Từ 10% trở lên 0,7 

2. Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện  

- Dưới 2.000 hộ 0,4 

             G 

Q =     
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Tiêu chí Hệ số 

- Từ 2.000 hộ đến dưới 4.000 hộ 0,5 

- Từ 4.000 hộ trở lên 0,6 

3. Tiêu chí 3: Lực lượng lao động từ đủ 15 tuổi trở lên của huyện  

- Dưới 10.000 người 1 

- Từ 10.000 người đến dưới 20.000 người 1,3 

- Từ 20.000 người đến dưới 50.000 người 1,6 

- Từ 50.000 người đến dưới 80.000 người 1,9 

- Từ 80.000 người đến dưới 100.000 người 2,2 

- Từ 100.000 người trở lên 2,5 

- Phương pháp tính, xác định phân bổ vốn cho huyện 

Vốn phân bổ cho từng huyện được tính theo công thức: 

 

 

Trong đó: 

Mi là vốn phân bổ cho huyện thứ i. 

Xi là tổng số các hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, tổng số 

hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

Yi là hệ số lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện được tính theo công thức: 

  

 

 
 

G là tổng số vốn phân bổ cho các huyện để thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự 

án 4 của Chương trình. 

Điều 10. Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin  

1. Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin 

Phân bổ 100% vốn của Tiểu dự án 1 cho Sở Thông tin và Truyền thông (cơ 

quan chủ trì Tiểu dự án 1) để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện. 

2. Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều 

a) Phân bổ 20% vốn của Tiểu dự án 2 cho Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội (cơ quan chủ trì Tiểu dự án 2) và 80% cho các huyện.  

Mi = Q. Xi . Yi 

 

                G 

Q =   

           Xi.Yi 
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b) Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho huyện 

- Các tiêu chí cụ thể:  

Tiêu chí Hệ số 

1. Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện  

- Dưới 4% 0,4 

- Từ 4% đến dưới 8% 0,5 

- Từ 8% đến dưới 10% 0,6 

- Từ 10% trở lên 0,7 

2. Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện  

- Dưới 2.000 hộ 0,4 

- Từ 2.000 hộ đến dưới 4.000 hộ 0,5 

- Từ 4.000 hộ trở lên 0,6 

3. Tiêu chí 3: Địa bàn khó khăn  

  Mỗi xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển  0,015 

4. Tiêu chí 4: Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện  

- Dưới 10 xã 1 

- Từ 10 đến 12 xã 1,3 

- Từ 13 xã trở lên 1,5 

- Phương pháp tính, xác định phân bổ vốn cho huyện 

 Vốn phân bổ cho từng huyện được tính theo công thức: 

 

 

Trong đó: 

Pi là vốn phân bổ cho huyện thứ i. 

Xi là tổng số các hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, tổng số 

hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

Yi là tổng hệ số tiêu chí địa bàn khó khăn, số đơn vị hành chính cấp xã của 

huyện thứ i theo công thức: Yi = 0,015.XNi + ĐVi  

XNi là số xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển của huyện thứ i. 

ĐVi là hệ số đơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện được tính theo công thức: 

   

Pi = Q. Xi . Yi 

 

                G 

Q =   

           Xi.Yi 
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G là tổng số vốn phân bổ cho các huyện để thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự 

án 6 của Chương trình. 

Điều 11. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 

1. Phân bổ 20% vốn của Dự án 7 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

(cơ quan chủ trì thực hiện Dự án) và 80% cho các huyện.  

2. Tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho huyện 

- Các tiêu chí cụ thể:  

Tiêu chí Hệ số 

1. Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện  

- Dưới 4% 0,4 

- Từ 4% đến dưới 8% 0,5 

- Từ 8% đến dưới 10% 0,6 

- Từ 10% trở lên 0,7 

2. Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện  

- Dưới 2.000 hộ 0,4 

- Từ 2.000 hộ đến dưới 4.000 hộ 0,5 

- Từ 4.000 hộ trở lên 0,6 

3. Tiêu chí 3: Địa bàn khó khăn  

   Mỗi xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển  0,015 

4. Tiêu chí 4: Số đơn vị hành chính cấp xã của huyện  

- Dưới 10 xã 1 

- Từ 10 đến 12 xã 1,3 

- Từ 13 xã trở lên 1,5 

- Phương pháp tính, xác định phân bổ vốn cho huyện 

Vốn phân bổ cho từng huyện được tính theo công thức: 

 

 

Trong đó: 

Ri là vốn phân bổ cho huyện thứ i. 

Xi là tổng số các hệ số tiêu chí tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, tổng số 

hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện thứ i. 

Yi là tổng hệ số tiêu chí địa bàn khó khăn, số đơn vị hành chính cấp xã của 

Ri = Q. Xi . Yi 
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huyện thứ i theo công thức: Yi = 0,015.XNi  + ĐVi  

XNi là số xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển của huyện thứ i. 

ĐVi là hệ số đơn vị hành chính cấp xã của huyện thứ i. 

Q là vốn bình quân cho một huyện được tính theo công thức: 

 

 

 

 

G là tổng số vốn phân bổ cho các huyện để thực hiện Dự án 7 của 

Chương trình. 

Điều 12. Tiêu chí, hệ số, phương pháp tính, phân bổ vốn cho xã, 

phường, thị trấn (gọi chung là xã) 

1. Đối với Dự án 1 (Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các xã 

ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển) thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Quy định 

này. 

2. Đối với Dự án 2 (Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo); 

Tiểu Dự án 1 thuộc Dự án 3 (Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp) thực hiện như sau: 

a) Các tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho xã 

Tiêu chí Hệ số 

1. Tiêu chí 1: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của xã  

- Dưới 2% 0,4 

- Từ 2% đến dưới 8% 0,5 

- Từ 8% đến dưới 14% 0,6 

- Từ 14% trở lên 0,7 

2. Tiêu chí 2: Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của xã  

- Dưới 200 hộ 0,4 

- Từ 200 hộ đến dưới 400 hộ 0,5 

- Từ 400 hộ trở lên 0,6 

3. Tiêu chí 3: Địa bàn khó khăn  

   Xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển  0,015 

b) Phương pháp tính phân bổ vốn  

Vốn phân bổ cho từng xã được tính theo công thức: 

         B = A. (TLi+SHi + 2,5.XNi) 

 

 

                G 

Q =   

           Xi.Yi 
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Trong đó: 

B là vốn phân bổ cho xã thứ i. 

TLi là hệ số tiêu chí của tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của xã thứ i. 

SHi là hệ số tiêu chí của tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của xã thứ i.  

XNi là hệ số xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển 

A là vốn bình quân cho một xã được tính theo công thức: 

 

 

 

 

Q: tổng số vốn phân bổ cho huyện để thực hiện từng dự án tại các xã. 

3. Đối với Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 6 (Truyền thông về giảm nghèo đa 

chiều); Dự án 7 (Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình) thực hiện 

như sau: 

a) Các tiêu chí và hệ số phân bổ vốn cho xã (theo quy định tại điểm a khoản 

2 Điều này). 

b) Phương pháp tính phân bổ vốn:  

Vốn phân bổ cho từng xã được tính theo công thức: 

         

 

Trong đó: 

B là vốn phân bổ cho xã thứ i. 

TLi là hệ số tiêu chí của tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của xã thứ i. 

SHi là hệ số tiêu chí của tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo của xã thứ i.  

XNi là hệ số xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển 

A là vốn bình quân cho một xã được tính theo công thức: 

 

 

 

 

Q: tổng số vốn phân bổ cho huyện để thực hiện từng dự án tại các xã.  

c) Riêng Dự án 7, vốn phân bổ cho huyện 80% theo quy định tại khoản 1 

Điều 11 Quy định này. Tỷ lệ vốn này được xem như 100%, trong đó: huyện giữ lại 

                       Q 

A =   

           (TLi+SHi +2,5.XNi) 
 

B = A. (TLi+SHi + XNi) 

 

 

                       Q 

A =   

           (TLi+SHi +XNi) 
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30% và phân bổ cho các xã 70%. 

4. Đối với Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 (Cải thiện dinh dưỡng); Tiểu dự án 1 

thuộc Dự án 4 (Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn) và 

Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 4 (Hỗ trợ việc làm bền vững) huyện không phân bổ kinh 

phí thực hiện Dự án cho các xã. Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp triển khai 

thực hiện trên địa bàn huyện./. 

_____________________ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 31/2022/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục 

phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2022-2023 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY 
 

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 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch 

vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

Xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm 

non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2022-

2023; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-BVHXH ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ban Văn 

hóa - Xã hội Hội đồng dân nhân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 

dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ 

thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2022-2023, như sau: 

1. Mức thu học phí theo hình thức học trực tiếp: 

a) Mức thu đối với khu vực phường, thị trấn: 

- Mẫu giáo một buổi: 84.000 đồng/trẻ/tháng. 

- Nhà trẻ, mẫu giáo bán trú: 125.000 đồng/trẻ/tháng. 
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- Trung học cơ sở: 84.000 đồng/học sinh/tháng. 

- Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên: 125.000 đồng/học sinh/tháng. 

b) Mức thu học phí đối với địa bàn xã: 

-  Mẫu giáo một buổi: 42.000 đồng/trẻ/tháng. 

- Nhà trẻ, mẫu giáo bán trú: 58.000 đồng/trẻ/tháng. 

- Trung học cơ sở: 42.000 đồng/học sinh/tháng. 

- Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên: 68.000 đồng/học sinh/tháng. 

2. Trường hợp học trực tuyến (học online) mức thu học phí bằng 50% mức thu 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Thời gian thu học phí  

Thời gian tính học phí năm học 2022-2023 là 09 tháng, trong đó học kỳ I là 04 

tháng và học kỳ II là 05 tháng. 

4. Quy định miễn, giảm học phí  

Các quy định về hỗ trợ chi phí học tập, tổ chức thu, sử dụng học phí và miễn, 

giảm học phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 

2. Thường trực Hồi đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp 

thứ Bảy thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 

2022./. 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

                          Mai Văn Huỳnh 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1985/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 10 tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

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 Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-

2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2205/TTr-

SGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang như sau: 

1. Ngày tựu trường và ngày khai giảng 

- Ngày tựu trường: Ngày 29/8/2022. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất 

ngày 22/8/2022. 

- Ngày khai giảng: Tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 vào ngày 05/9/2022. 

Các trường ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo có thể tổ chức khai giảng trong các 

ngày 03 hoặc ngày 04/9/2022.  
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2. Thời gian học kỳ I 

- Ngành học mầm non: Bắt đầu học từ ngày 06/9/2022 đến ngày 14/01/2023, có 

18 tuần thực học và 01 tuần dành cho hoạt động giáo dục khác.  

- Cấp tiểu học: Bắt đầu từ ngày 06/9/2022 đến ngày 14/01/2023, có 18 tuần thực 

học và 01 tuần dành cho hoạt động giáo dục khác.  

- Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: Bắt đầu học từ ngày 06/9/2022 đến 

ngày 07/01/2023, có 18 tuần thực học. 

- Giáo dục Thường xuyên:  

+ Đối với các lớp 8, lớp 9 (THCS) và lớp 11, lớp 12 (THPT): Bắt đầu học từ 

ngày 06/9/2022 đến ngày 24/12/2022, có 16 tuần thực học. 

+ Đối với các lớp 6, lớp 7 (THCS) và lớp 10 (THPT): Bắt đầu học từ ngày 

06/9/2022 đến ngày 07/01/2023, có 18 tuần thực học. 

3. Thời gian học kỳ II 

- Ngành học mầm non: Bắt đầu học từ ngày 16/01/2023 đến ngày 20/5/2023, có 

17 tuần thực học và 01 tuần nghỉ tết Nguyên Đán. 

- Cấp tiểu học: Bắt đầu từ ngày 16/01/2023 đến ngày 20/5/2023, có 17 tuần thực 

học và 01 tuần nghỉ tết Nguyên đán. 

- Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: Bắt đầu học từ ngày 09/01/2023 đến 

ngày 20/5/2023 (bao gồm thời gian dự phòng và thời gian nghỉ tết Nguyên đán), có 

17 tuần thực học. 

- Giáo dục Thường xuyên:  

+ Đối với các lớp 8, lớp 9 (THCS) và lớp 11, lớp 12 (THPT): Bắt đầu học từ 

ngày 09/01/2023 đến ngày 13/5/2023 (bao gồm thời gian  dự phòng và thời gian nghỉ 

tết Nguyên đán), có 16 tuần thực học. 

+ Đối với các lớp 6, lớp 7 (THCS) và lớp 10 (THPT): Bắt đầu học từ ngày 

09/01/2023 đến ngày 20/5/2023 (bao gồm thời gian dự phòng và thời gian nghỉ tết 

Nguyên đán). có 17 tuần thực học. 

4. Thời gian nghỉ tết Nguyên đán, tết Chol Chnăm Thmây và các ngày lễ 

khác 

- Tất cả các ngành học, cấp học nghỉ tết Nguyên đán 01 tuần. Căn cứ thông báo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, 

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể sau.  
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- Cán bộ, giáo viên, học sinh là người dân tộc Khmer được nghỉ tết Chol Chnăm 

Thmây 01 ngày.  

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các 

văn bản hướng dẫn hàng năm.  

- Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh bất ngờ thì lãnh đạo 

các đơn vị, trường học báo cáo với chính quyền địa phương và lãnh đạo Sở Giáo dục 

và Đào tạo để cho học sinh được nghỉ học; trường hợp thiên tai xảy ra đặc biệt 

nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cán bộ, giáo viên và học sinh thì 

lãnh đạo các đơn vị, trường học cho học sinh nghỉ học trước, sau đó báo cáo với 

chính quyền địa phương và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. 

5. Những quy định khác  

- Ngày kết thúc học kỳ I: Trước ngày 15/01/2023. 

- Ngày kết thúc học kỳ II: Trước ngày 25/5/2023  

- Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2023. 

- Thi học sinh giỏi THCS và THPT vòng tỉnh, thi chọn đội tuyển học sinh giỏi 

lớp 12 THPT dự thi cấp quốc gia và các cuộc thi, kỳ thi, hội thi cấp tỉnh khác thực 

hiện theo hướng dẫn riêng của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các Kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/6/2023. 

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31/5/2023. 

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT năm học 2023-2024 

trước ngày 31/7/2023. 

- Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè 

hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm 

cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương, đơn vị. 

- Các đơn vị, trường học sử dụng thời gian dự phòng để thực hiện các hoạt động 

giáo dục khác.  

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện 

Quyết định này; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Hướng dẫn 

nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp học trong năm học 2022-2023 phù hợp với thực tế địa 

phương. Tổ chức tuyên truyền, thông báo Quyết định này đến cha mẹ học sinh biết để 

chuẩn bị cho con em trong năm học mới.  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến khi kết 

thúc các hoạt động giáo dục theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

  
 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                Nguyễn Lưu Trung 
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