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án đầu tư xây dựng Trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình tại xã Yên Mông, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

09-12-2021 Nghị Quyết số 77/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực 

hiện dự án Tuyến đường xóm Sộp, xã Phúc Sạn đi xóm Đoi, 

xã Tân Mai, huyện Mai Châu (nay là tuyến đường xóm Nọt, 

xã Sơn Thuỷ đi xóm Đoi, xã Tân Thành, huyện Mai Châu) 

150 

 

  



6                               CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 25-03-2022 

 

VĂN BẢN NGHỊ QUYẾT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

 TỈNH HÒA BÌNH 

 

          Số: 47/NQ-HĐND 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua Đề án 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- 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

                                            ––––––––––– 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 04 
ơ 

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 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 về 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 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 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã khu vực III, xã khu vực II, xã khu vực I 

thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt 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; 

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021-2025; 

Xét Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua Đề án 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 Hòa Bình; Báo cáo thẩm 
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tra của Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Đề án 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 

-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 

1. Mục tiêu tổng quát 

Khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi của tỉnh; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, 

đảm bảo an sinh xã hội góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần 

khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung 

của tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

a) Thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với 

năm 2020; Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số bình quân mỗi năm 

giảm 2,5%-3%, trong đó các xã đặc biệt khó khăn bình quân mỗi năm giảm từ 4-

4,5%; phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. 

b) 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông xi 

măng ; 90% thôn, xóm có đường giao thông từ xã đến thôn, xóm được cứng hóa. 

100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 100% số xã có 

điểm cung cấp  dịch vụ internet công cộng phục vụ nhân dân; 100% đồng bào 

dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; 

c) Từng bước quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí hộ dân tộc thiểu số đang cư 

trú phân tán nhỏ lẻ tại các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ 

ống, lũ quét, sạt lở; xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, dột nát; 

d) Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường 99,9%, học sinh trong độ 

tuổi tiểu học duy trì ổn định 100%, học trung học cơ sở 98,8%, người từ 15 tuổi 

trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông đạt 95%; 

đ) Trên 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. Trên 95% 

phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp 

của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%; 

e) Khoảng 63% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu 

cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số; 

f) Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các dân tộc; trên 80% thôn, xóm có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn có đội 

văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng; 
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g) Đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, bảo 

đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ 

dân số là người dân tộc thiểu số ở từng địa phương, cơ quan. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Phạm vi của Đề án: Đề án thực hiện ở Trên địa bàn các xã, thôn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó, ưu tiên nguồn lực của Chương 

trình đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn (xã đặc biệt khó khăn, thôn, xóm 

đặc biệt khó khăn), xã an toàn khu (ATK) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi. 

2. Đối tượng của Đề án 

Xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Hộ gia đình, cá nhân 

người dân tộc thiểu số; Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ 

nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã (HTX), các tổ chức kinh tế hoạt động ở địa bàn các xã, 

thôn đặc biệt khó khăn. 

Các đối tượng, phạm vi, địa bàn thụ hưởng và nội dung chi tiết từng Dự án, 

tiểu Dự án, các nội dung thuộc Đề án được quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-

TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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. 

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU 

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

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh được thực 

hiện 10 dự án thành phần, bao gồm: 

1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh 

hoạt. 

2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. 

3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của địa phương để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. 

4. 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; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó 

khăn, thôn đặc biệt khó khăn. 

5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết 
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đối với phụ nữ và trẻ em. 

9. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm 

dân tộc còn nhiều khó khăn. 

10. 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 thực hiện Chương 

trình. 

IV. NGUYÊN TẮC, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỦ YẾU 

1. Nguyên tắc chung 

a) Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, giải quyết các vấn đề bức 

xúc, cấp bách nhất; tập trung đầu tư cho các xã có điều kiện thoát khỏi diện đặc 

biệt khó khăn, các xã, thôn, xóm khó khăn nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, dân tộc 

thiểu số khó khăn nhất để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn 

2021-2025 của Chương trình và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị 

quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh 

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

đoạn 2021-2030. 

b) Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia 

tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn 

lên của đồng bào dân tộc thiểu số. Ưu tiên các công trình sử dụng nguyên vật 

liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để tạo thêm sinh kế cho người dân. 

c) Phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức triển khai 

thực hiện phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn 

hóa, phong tục tập quán của các dân tộc gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 

d) Hài hòa các cơ chế, quy trình áp dụng thống nhất trong các dự án, tiểu 

dự án của Chương trình; ưu tiên lựa chọn các nội dung đầu tư có định mức cao 

hơn để tổ chức thực hiện đối với các đối tượng thụ hưởng; đảm bảo nguyên tắc 

không trùng lắp giữa các hoạt động, nội dung đầu tư của các Dự án thuộc 

Chương trình đối với cùng một địa bàn, cùng một đối tượng thụ hưởng. 

e) Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ việc thực hiện Chương trình ở các cấp, 

các ngành. Đa dạng hóa nguồn lực, trong đó ngân sách nhà nước là quan trọng 

và có ý nghĩa quyết định, ưu tiên vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA) để hỗ trợ tối đa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; huy động, 

khuyến khích sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

2. Giải pháp thực hiện chủ yếu  

a) Truyền thông, tuyên truyền về mục tiêu của Đề án; nâng cao vai trò, 

trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp. 

b) Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng. 

c) Cải thiện điều kiện sinh kế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để 

phát triển sản xuất nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. 
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d) Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế; bảo tồn phát huy bản sắc văn 

hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số. 

đ) Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc 

làm, đảm bảo các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội. 

e) Đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số. 

g) Tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực 

thực hiện Đề án 

h) Hoàn thiện bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách cụ thể và phù 

hợp với địa phương. 

i) Lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện bộ máy quản lý, tổ chức thực hiện  

 

2.1. Công tác tuyên truyền 

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng mục tiêu của Đề án đến các cấp, các 

ngành, các tầng lớp dân cư và người dân tộc thiểu số nhằm thay đổi và chuyển 

biến nhận thức trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, công tác giảm nghèo 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên 

của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò 

người đứng đầu trong thực hiện Đề án. Nội dung thực hiện Đề án phải trở thành 

nhiệm vụ chính trị của địa phương và của các cơ quan có liên quan. 

2.2. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng  

- Tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội cho vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số; đầu tư cứng hóa hệ thống đường giao thông đến các xã; 

đường liên xã và kết nối các xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn. Ưu tiên cho các 

tuyến đường kết nối với các khu vực có tiềm năng phát triển để tập trung đầu tư 

trước. 

- Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai phục vụ sản 

xuất nông lâm nghiệp; lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư cải tạo, nâng 

cấp, xây dựng mới các công trình cấp nước tập trung cho các xã vùng dân tộc 

thiểu số; thúc đẩy triển khai đầu tư cải tạo lưới điện, đảm bảo chất lượng phục 

vụ ngày càng cao đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho sản xuất và đời sống của người 

dân. Đầu tư, nâng cấp, cải tạo các chợ tại các xã vùng dân tộc thiểu số nhằm đáp 

ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. 

- Huy động các nguồn lực để bảo tồn, tôn tạo và phát huy bản sắc văn hóa 

miền núi đặc sắc của các dân tộc thiểu số trong tỉnh gắn với phát triển du lịch; 

đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho thiết chế văn hóa cơ sở. Đảm 

bảo điều kiện về cơ sở hạ tầng phục vụ dạy và học, củng cố nâng cao chất lượng 

đào tạo trong hệ thống Trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, thực hiện tốt 

đề án nâng cao chất lượng học sinh dân tộc thiểu số. Đầu tư, nâng cấp, cải tạo 
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cho các trạm y tế vùng dân tộc thiểu số để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào.  

2.3. Về cải thiện điều kiện sinh kế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công 

nghệ để phát triển sản xuất nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số 

- Tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiếu số, nhất là các vùng có khó khăn, 

vùng đặc biệt khó khăn để đồng bào có đủ điều kiện sinh kế, yên tâm sản xuất 

từng bước nâng cao đời sống. 

- Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề lao 

động nông nghiệp. Thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn; phát triển liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi, phát triển 

công nghiệp chế biến. Thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tìm kiếm, hợp tác với nhà đầu 

tư có năng lực để triển khai liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. 

- Tiếp tục thực hiện chính sách nghiên cứu ứng dụng, hỗ trợ chuyển giao 

khoa học kỹ thuật, công nghệ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

đặc biệt chú trọng việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao 

trong các dự án sản xuất theo chuỗi giá trị, các vùng sản xuất tập trung theo 

hướng hàng hóa gắn trực tiếp với đồng bào dân tộc. Khuyến khích thành lập và 

phát triển các hợp tác xã, mô hình khởi nghiệp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi. Đồng thời nghiên cứu, triển khai xây dựng các mô hình, dự án 

khoa học và công nghệ về sinh kế, văn hóa, xã hội phù hợp và hiệu quả dựa trên 

nền tảng tri thức, văn hóa truyền thống kết hợp với tri thức, khoa học công nghệ 

hiện đại...  

2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế; bảo tồn phát huy bản 

sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số 

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách cho người dạy, người học ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách đối với học sinh trường 

nội trú, bán trú; dạy và học tiếng dân tộc; chính sách đối với học sinh, sinh viên 

hệ cử tuyển. Thực hiện có hiệu quả đề án giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cấp cơ sở, bổ sung trang 

thiết bị khám, chữa bệnh; nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ; 

đổi mới phong cách, thái độ ứng xử của cán bộ, nhân viên y tế hướng tới sự hài 

lòng của người dân; tăng cường tuyên truyền vận động hộ gia đình tham gia mua 

bảo hiểm y tế tự nguyện. Duy trì và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng chuẩn 

quốc gia về y tế xã; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong 

đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng dân số; quan tâm đến vấn đề 

bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em. 

- Huy động các nguồn lực để bảo tồn, tôn tạo và phát huy bản sắc văn hóa 

đặc sắc của các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch. Các cơ quan, đơn vị 

chức năng phối hợp chặt chẽ thực hiện đầu tư, hỗ trợ về cơ sở vật chất nhằm nâng 

cao đời sống văn hóa nhân dân, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa vật thể, 
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phi vật thể đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích và quảng bá các 

loại hình du lịch bản địa, các sản phẩm văn hóa truyền thống. Nâng cao hiệu quả 

cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, khu đô thị văn minh”. 

2.5. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết 

việc làm, đảm bảo các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội 

- Tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, 

cán bộ chuyên môn kỹ thuật về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn; có chính 

sách ưu tiên phù hợp trong đào tạo nhân lực và sử dụng cán bộ, đào tạo cán bộ 

nguồn cho xã, thôn, bản là con em các dân tộc sinh sống trên địa bàn. 

- Tiếp tục thực hiện chính sách luân chuyển có thời hạn đối với cán bộ, 

công chức về các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để giúp 

cơ sở thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, bảo đảm an ninh - 

quốc phòng ở địa phương. Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, cộng đồng, tạo điều 

kiện để cộng đồng tham gia có hiệu quả vào việc lập kế hoạch, giám sát hoạt 

động về đầu tư, hỗ trợ các Chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho đồng bào các dân tộc 

thiểu số phù hợp với điều kiện của từng địa phương góp phần quan trọng thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững.  

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai có hiệu quả các chính sách 

giảm nghèo bền vững lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnh. Đánh giá thực chất, cụ thể, sát thực, tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều tra đánh giá hộ nghèo cận nghèo. Thực 

hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công và bảo 

trợ xã hội; đảm bảo thực hiện tốt các nhóm quyền của trẻ em, hạn chế các vụ tai 

nạn thương tích, đuối nước, các vụ xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. 

2.6. Đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng 

để nâng cao ý thức cảnh giác cho Nhân dân trước âm mưu, luận điệu tuyên 

truyền, xuyên tạc, kích động, chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng thế 

trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đẩy 

mạnh công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tăng cường phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy 

tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Vận động đồng bào dân tộc phát huy 

truyền thống đoàn kết các dân tộc, ý thức tự lực tự cường, tinh thần tự lực vươn 

lên, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.  

2.7. Tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực 

thực hiện Đề án 
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- Huy động mọi nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, lồng ghép 

các Chương trình, dự án trên địa bàn để phát huy hiệu quả tổng hợp, đồng bộ từ 

các nguồn vốn. Trong đó vốn ngân sách nhà nước là chủ yếu, quan trọng và có ý 

nghĩa quyết định, tạo điều kiện thuận lợi để huy động và thu hút các nguồn vốn 

khác (vốn tín dụng chính sách; vốn ODA, viện trợ; vốn doanh nghiệp; vốn đóng 

góp của cộng đồng và người dân).  

- Xác định trọng tâm, trọng điểm của từng Chương trình mục tiêu Quốc 

gia, chương trình, dự án, chính sách khác để đầu tư, hỗ trợ nhằm giải quyết các 

khó khăn về kết cấu hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất để tạo thuận lợi về điều 

kiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Có cơ chế phù hợp để huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước; 

Các ngành, các cấp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân đóng góp phù hợp với khả năng; Phát huy vai trò của lực lượng 

vũ trang tỉnh Hoà Bình trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc, huy động các nguồn lực từ xã hội, doanh nghiệp đóng góp sức lực 

vào phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

2.8. Hoàn thiện bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách cụ thể 

và phù hợp với địa phương 

- Điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương 

phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; Chính sách của tỉnh để phù hợp 

với các quy định mới được bổ sung, sửa đổi của Trung ương.  

- Ngân sách trung ương hỗ trợ tiên ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các xã đặc biệt 

khó khăn (ĐBKK) nhất và các xã đăng ký thoát khỏi diện ĐBKK; bố trí đầu tư 

các công trình giao thông cho các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã được 

rải nhựa hoặc bê tông; đầu tư công trình giao thông kết nối, công trình điện lưới 

quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho 

huyện có nhiều xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn; đầu tư trường dân tộc 

nội trú cho các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, có nhiều xã 

đặc biệt khó khăn.  

- Thực hiện cơ chế hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo thông qua dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt dựa trên quy 

hoạch, kế hoạch, đề án chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương; ưu tiên hỗ 

trợ cho các hộ dân tộc thiểu số là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tự 

nguyện đăng ký tham gia dự án thông qua nhóm hộ, cộng đồng. Nguồn vốn thực 

hiện dự án từ ngân sách nhà nước, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc 

các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định thực hiện việc cho vay ưu đãi, nguồn 

vốn lồng ghép thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, nguồn vốn đối ứng 

của hộ gia đình. 

- Phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện, xã đến thôn, 

xóm hưởng lợi của các chính sách từ xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết đến 

quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác phân cấp, trao quyền quản lý, thực 
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hiện cho cơ sở phù hợp với điều kiện từng địa phương, kết hợp với hướng dẫn, 

kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả đầu tư, hỗ trợ. 

2.9. Giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện bộ máy quản lý, tổ chức 

thực hiện  

 - Đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền và cả hệ thống chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đồng 

thời chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn 

thể chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện Chương trình. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình và bộ máy 

giúp việc các cấp; nghiên cứu có chính sách khuyến khích và phụ cấp chế độ đặc 

thù đối với cán các bộ chuyên trách, kiêm nhiệm trực tiếp tham gia thực hiện 

Chương trình. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực 

hiện chính sách dân tộc và thực hiện Chương trình các cấp, đặc biệt là cán bộ 

cấp cơ sở. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án: 9.693,875 tỷ đồng, trong đó: 

a) Ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình: 4.236,931 tỷ 

đồng; 

b) Ngân sách địa phương: 423,693 tỷ đồng; 

c) Vốn lồng ghép, huy động các Chương trình, dự án khác: 4.272,727 tỷ 

đồng; 

d) Vốn tín dụng chính sách: 760,524 tỷ đồng. 

2. Nguồn vốn thực hiện Đề án 

Nguồn vốn thực hiện Đề án bao gồm vốn ngân sách nhà nước cấp trực tiếp, 

vốn tín dụng chính sách, vốn ODA huy động từ các Chính phủ, tổ chức quốc tế 

và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

Đối với vốn ngân sách nhà nước ngoài vốn do ngân sách Trung ương cấp 

trực tiếp, để thực hiện Chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối từ ngân sách 

địa phương tối thiểu bằng 10% vốn ngân sách Trung ương cấp trực tiếp, cho 

Chương trình báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp 

luật để tổ chức thực hiện. Đối với nguồn vốn lồng ghép, huy động các Chương 

trình, dự án khác (nông thôn mới, giảm nghèo, Đề án ổn định dân cư, phát triển 

kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà; Vốn huy động từ các tổ chức cá nhân 

trong và ngoài tỉnh (từ các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, ...) có cùng nội 

dung, phạm vi, địa bàn để triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối 

đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện Đề án. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 
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a) Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, phê duyệt Đề án chi 

tiết để tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. 

b) Rà soát để tránh trùng lặp, bỏ sót về phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt 

động giữa các chương trình trên địa bàn, đồng thời đảm bảo việc lồng ghép phát 

huy hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. 

c) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp cuối năm.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình, Khóa XVII, Kỳ 

họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông 

qua./. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

–––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 

Số: 48/2021/NQ-HĐND                  Hoà Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định một số chính sách đặc thù trong phòng,  

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

––––––––––––––––––––––– 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 

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

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước; 

Thực hiện Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06 tháng 8 năm 2021 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị 

quyết có nội dung khác với quy định của Luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống 

dịch Covid-19; 

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù 

trong phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 

năm 2021 của Chính phủ phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2021;  

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của 

Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19”;  

Xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc ban hành Nghị quyết quy định một số chính 

sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm 

tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Quy định một số chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, cụ thể: 

1. Chế độ bồi dưỡng cho người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 

(ngoài đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Điều 2, Nghị quyết số 16/NQ-CP 

ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ), bao gồm: 

a) Người được cơ quan có thẩm quyền huy động trong thời gian phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các địa điểm kiểm soát dịch bệnh do cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã thành lập. Mức bồi dưỡng là 100.000 đồng/người/ngày. 

b) Hỗ trợ cho thành viên của Tổ Covid-19 cộng đồng được cơ quan có thẩm 

quyền huy động, phân công thực hiện các nhiệm vụ, mức hỗ trợ như sau: 

- 1.000.000 đồng/tháng/thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư (áp dụng đối với 

các địa phương thực hiện phòng, chống dịch Covid -19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc những vùng có dịch ở 

cấp độ 4 theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 

của Chính phủ). 

- 500.000 đồng/tháng/thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư (áp dụng đối với 

các địa phương thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg 

ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc những vùng có dịch ở 

cấp độ 3 theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 

của Chính phủ). 

2. Miễn chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 

a) Miễn phí xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 cho người đang công tác tại 

cơ quan, đơn vị nhà nước, đảng, đoàn thể và lực lượng quân đội, công an được cử 

đi công tác mà yêu cầu phải thực hiện xét nghiệm (Nếu xét nghiệm ở tỉnh khác 

trước khi về cơ quan thì chi phí đó do cơ quan quản lý cán bộ chi trả). 

b) Trong trường hợp tổng số chi phí xét nghiệm vượt quá 20 triệu đồng/năm 

thì cơ quan, đơn vị dự toán cấp 1 có văn bản đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp để 

trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí. 

3. Hỗ trợ chi phí mai táng: Hỗ trợ tiền mai táng phí cho gia đình có người 

tử vong do dương tính với SARS-COV2 trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ là 

18.000.000 đồng/người. 

4. Thời gian áp dụng:  

a) Từ thời gian bùng phát đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27 tháng 4 năm 2021) cho 

đến khi giải thể hoặc thôi nhiệm vụ của các cấp có thẩm quyền, tất cả các ngày trong 

tháng kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết. 
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b) Trong cùng một thời gian, cùng một đối tượng, cùng chế độ bồi dưỡng được 

hỗ trợ ở nhiều văn bản khác nhau của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì mỗi đối 

tượng chỉ được hưởng một mức hỗ trợ quy định tại văn bản có mức hỗ trợ cao nhất.  

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện: Cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào thực hiện 

chi trả chế độ cho đối tượng thì ngân sách của cấp đó đảm bảo.  

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 

theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các 

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

theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình Khoá XVII, Kỳ họp 

thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 

tháng 12 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

Số: 49/2021/NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội,  

mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 
 

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 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 6 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ 

giúp xã hội, một số mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 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 mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-

CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. 

b) Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 
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Điều 2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội 

1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360.000 đồng/tháng. 

2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức 

hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở 

trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác.  

Điều 3. Mức trợ giúp xã hội 

1. Mức trợ giúp xã hội đối với mỗi đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi 

dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội hội (Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ 

trẻ em tỉnh) hàng tháng bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại khoản 1, 

Điều 2 Nghị quyết này nhân với hệ số tương ứng sau đây: 

a) Hệ số 6,0 đối với trẻ em dưới 04 tuổi. 

b) Hệ số 5,0 đối với các đối tượng từ đủ 04 tuổi trở lên. 

2. Mức trợ giúp xã hội khác không quy định tại Nghị quyết này được áp 

dụng bằng mức hỗ trợ hoặc mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi đảm bảo 

xã hội theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị 

quyết theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 

20 tháng 12 năm 2021./.  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   

TỈNH HÒA BÌNH 

Số: 50/NQ-HĐND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

                   

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan  

hành chính nhà nước năm 2022 

 
  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 

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

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính 

phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; 

Căn cứ Quyết định 1575/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội 

có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-BNV ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính 

nhà nước của tỉnh Hòa Bình năm 2022; 

Xét Tờ trình số 224/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong các 

cơ quan hành chính nhà nước năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Quyết định tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 

2022 là 2.061 chỉ tiêu, cụ thể như sau: 

1. Biên chế các sở, ban, ngành là 1.138 chỉ tiêu (tăng 09 chỉ tiêu so với chỉ 

tiêu giao năm 2021);  
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2. Biên chế Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là: 923 chỉ tiêu, giảm 

07 chỉ tiêu so với chỉ tiêu giao năm 2021; 

3. Biên chế dự phòng: giảm 02 so với năm 2021. 

(Có biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết). 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành giao, phân bổ chi tiết số biên chế công 

chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính và chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.  

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đúng quy định về sắp xếp tổ 

chức bộ máy, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; thực hiện tinh 

giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng quy định của 

pháp luật và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ. 

Khi cần thiết điều chỉnh biên chế giữa các cơ quan, đơn vị tại các phụ lục 

của nghị quyết nhưng tổng số biên chế đã được giao trên địa bàn tỉnh không đổi 

thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến 

thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.  

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình Khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01 năm 2022./. 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH  

    

 

BIỂU CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC 
 

TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình) 

 

TT Tên cơ quan, đơn vị 

Số 

phòng 

và 

tương 

đương 

Chỉ tiêu 

giao năm 

2021 

Chỉ tiêu 

giao 

năm 

2022 

Biến 

động so 

với 

năm 

2021 

Ghi chú 

TỔNG CỘNG        2,061       2,061           -      

I Các cơ quan tỉnh        1,129       1,138            9    

1 Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh 4 34 34     

2 Văn phòng UBND tỉnh 8 52 53 1   

3 Sở Nội vụ 8 56 56     

4 Sở Tư pháp 5 31 31     

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9 52 53 1   

6 Sở Tài chính 8 60 61 1   
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7 Sở Công Thương 7 43 43     

8 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
12 282 283 1   

9 Sở Giao thông vận tải 7 64 65 1   

10 Sở Xây dựng 7 40 40     

11 Sở Tài nguyên và Môi trường 7 58 60 2   

12 Sở Thông tin và Truyền thông 5 27 27     

13 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 9 53 53     

14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 45 45     

15 Sở Khoa học và Công nghệ 5 35 35     

16 Sở Giáo dục và Đào tạo 8 49 50 1   

17 Sở Y tế 7 62 63 1   

18 Thanh tra tỉnh 6 38 38     

19 Ban Dân tộc 5 27 27     

20 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 3 21 21     

II Các huyện, thành phố           930          923  -7   

1 UBND huyện Mai Châu 12 88 88     

2 UBND huyện Tân Lạc 12 87 87     

3 UBND huyện Lạc Sơn 12 91 91     

4 UBND huyện Lạc Thủy 12 84 84     
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5 UBND huyện Yên Thủy 12 83 83     

6 UBND huyện Đà Bắc 12 86 86     

7 UBND huyện Cao Phong 12 83 83     

8 UBND huyện Lương Sơn 13 86 86     

9 UBND huyện Kim Bôi 12 91 91     

10 UBND thành phố Hòa Bình  13 151 144 -7   

III Dự phòng   2 0 -2   



                                       CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 25-03-2022                     26 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   

TỈNH HÒA BÌNH 

Số: 51/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập và các Hội; cán bộ chuyên trách,  

công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2022 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 
 

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

Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính 

phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của 

Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

 Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;  

 Thực hiện Công văn số 5981/BNV-TCBC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của 

Bộ Nội vụ về việc số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của 

tỉnh Hòa Bình năm 2022; 

 Xét Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hoà Bình về việc quyết định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập và các Hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 

2022; Báo cáo thẩm tra  của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 

luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Quyết định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội; người hoạt động chuyên trách 

và công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2022 là là 26.051 chỉ tiêu. Cụ thể như sau: 

1. Tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong 

các đơn vị sự nghiệp công lập là 22.355 chỉ tiêu, giảm 410 chỉ tiêu so với năm 

2021, trong đó: 

a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 18.575 chỉ tiêu, tăng 153 chỉ tiêu so với 

năm 2021 (thực hiện cân đối theo quy mô trường lớp của từng cấp học); 

b) Sự nghiệp Y tế: 2.499 chỉ tiêu, giảm 470 chỉ tiêu so với năm 2021; 

c) Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin và Thể thao: 484 chỉ tiêu, giảm 29 chỉ tiêu 

so với năm 2021; 

d) Sự nghiệp khác: 797 chỉ tiêu, giảm 64 chỉ tiêu so với năm 2021. 

2. Tổng chỉ tiêu biên chế các Hội đặc thù là 127 chỉ tiêu không thay đổi so 

với chỉ tiêu giao năm 2021, trong đó: 

a) Biên chế các hội đặc thù cấp tỉnh: 94 chỉ tiêu, không thay đổi so với chỉ 

tiêu giao năm 2021; 

b) Biên chế các hội đặc thù cấp huyện: 33 chỉ tiêu, không thay đổi so với chỉ 

tiêu giao năm 2021. 

3. Tổng biên chế cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã là 3.569 chỉ tiêu, 

giảm 26 chỉ tiêu so với năm 2021, trong đó: 

a) Cán bộ chuyên trách: 1.657 chỉ tiêu, giảm 01 chỉ tiêu so với năm 2021 (do 

thay đổi phân loại đơn vị hành chính cấp xã). 

b) Công chức cấp xã: 1.912 chỉ tiêu, giảm 25 chỉ tiêu so với năm 2021. 

c) Trong năm 2022 công chức cấp xã dự kiến phải giảm 116 chỉ tiêu để đảm 

bảo lộ trình đến năm 2024 biên chế công chức cấp xã đúng định mức theo quy 

định. Việc tính số lượng công chức cấp xã giảm trên cơ sở số lượng, chất lượng 

hiện có và phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã của các huyện, 

thành phố đến hết năm 2024. Đối với các chức danh cán bộ cấp xã chưa kiện toàn: 

Các huyện, thành phố căn cứ tình hình cụ thể theo yêu cầu vị trí chức danh, ưu tiên 

giới thiệu nhân sự là công chức dôi dư để thực hiện kiện toàn theo quy định.  

Điều 2. Quyết định số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự 

nghiệp năm 2022 là 954 chỉ tiêu. Trong đó: 

1. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 44 chỉ tiêu;  

2. Sự nghiệp y tế 726 chỉ tiêu; 
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3. Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin và Thể thao: 31 chỉ tiêu (Trong đó 02 chỉ 

tiêu thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 29 chỉ tiêu thuộc sự nghiệp văn hóa 

cấp huyện); 

4. Sự nghiệp khác: 153 chỉ tiêu (Thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các 

cơ quan cấp tỉnh). 

 (Có biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết) 

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành giao, phân bổ chi tiết số lượng người làm 

việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; người hoạt động chuyên trách 

và công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình cho các cơ quan, tổ chức và chỉ đạo các Sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập 

tổ chức thực hiện Nghị quyết này.  

2. Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; 

thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; 

chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và các đơn vị sự nghiệp công lập 

do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; bảo đảm thực hiện đúng quy 

định của pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy; tuyển dụng, sử dụng và quản lý số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo ý kiến thẩm định của 

Bộ Nội vụ. 

Khi cần thiết điều chỉnh biên chế giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tại các 

phụ lục của nghị quyết nhưng tổng số biên chế đã được giao không đổi thì Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến thực hiện và 

báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.  

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, Kỳ 

họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông 

qua./. 

 
 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH                       

             
 GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ CÁC HỘI  NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số: 51/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình) 

                        

TT Tên cơ quan đơn vị 

Số lượng người làm việc giao năm 2021 Số lượng người làm việc giao năm 2022 

Hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

Hưởng 

lương 

từ 

nguồn 

thu sự 

nghiệp 

Hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

Tổng số 

Trong đó 

Tổng số 

Trong đó 

Sự 

nghiệp 

giáo dục 

và đào 

tạo 

Sự 

nghiệp 

y tế 

Sự 

nghiệp 

Văn 

hóa - 

Thể 

thao 

Sự 

nghiệp 

khác 
Hội 

Sự 

nghiệp 

giáo 

dục và 

đào tạo 

Sự 

nghiệp 

y tế 

Sự 

nghiệp 

Văn 

hóa - 

Thể 

thao 

  Tổng cộng I+II+III 22,892 18,422 2,969 513 861 127 0 22,482 18,575 2,499 484 

I Cơ quan tỉnh 6,358 2,571 2,969 219 599 0 0 5,837 2,584 2,499 219 
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1 Văn phòng UBND tỉnh 19       19     19       

2 Sở Nội vụ 13       13     13       

3 Sở Tư pháp 23       23     23       

4 Sở Kế hoạch và đầu tư 7       7     7       

5 Sở Công thương 15       15     13       

6 Sở Nông nghiệp và PTNT 191       191     191       

7 Sở Giao thông Vận tải 8       8     8       

8 Sở Tài nguyên và Môi trường 94       94     44       

9 Sở Thông tin và Truyền thông 17       17     12       

10 
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội 
307 129     178     290 116     

11 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 145 23   119 3     144 25   119 

12 Sở Giáo dục và Đào tạo 2,387 2,387           2,411 2,411     

13 Sở Y tế 3,001 32 2,969         2,531 32 2,499   
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14 Ban Dân tộc 10       10     10       

15 Đài phát thanh và Truyền hình 100     100       100     100 

16 
Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại 

và du lịch tỉnh 
21       21     21       

II Các Hội đặc thù 94 0 0 0 0 94 0 94 0 0 0 

1 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 5         5   5       

2 Quỹ bảo vệ môi trường 2         2   2       

3 Hội chữ thập đỏ 15         15   15       

4 Hội Đông y  5         5   5       

5 Liên minh hợp tác xã 17         17   17       

6 Hội văn học Nghệ thuật 6         6   6       

   - Báo Văn nghệ 5         5   5       

7 Hội Nhà báo 4         4   4       
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8 Hội luật gia 5         5   5       

9 Hội người cao tuổi 7         7   7       

10 Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật 6         6   5       

11 Hội nạn nhân chất độc màu da cam 4         4   4       

12 Hội Cựu thanh niên xung phong 3         3   3       

13 Hội Người mù 4         4   4       

14 Hội Khuyến học 3         3   3       

15 Hội người tàn tật và trẻ mồ côi 3         3   3       

16 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị 0             1       

III UBND các huyện, thành phố 16,440 15,851 0 294 262 33 0 16,551 15,991 0 265 

1 UBND huyện Mai Châu 1,415 1,346   41 25 3   1,419 1,354   37 

2 UBND huyện Tân Lạc 1,627 1,565   31 28 3   1,634 1,575   28 
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3 UBND huyện Lạc Sơn 2,446 2,395   22 26 3   2,454 2,405   20 

4 UBND huyện Lạc Thủy 1,315 1,262   27 23 3   1,315 1,265   24 

5 UBND huyện Yên Thủy 1,306 1,257   26 20 3   1,355 1,309   23 

6 UBND huyện Đà Bắc 1,417 1,358   31 25 3   1,421 1,365   28 

7 UBND huyện Cao Phong 961 913   23 22 3   968 922   21 

8 UBND huyện Lương Sơn 1,659 1,605   28 23 3   1,661 1,610   25 

9 UBND huyện Kim Bôi 2,124 2,070   22 29 3   2,137 2,085   20 

10 UBND thành phố Hòa Bình  2,170 2,080   43 41 6   2,187 2,101   39 
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HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH           

             

 BIỂU CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC NĂM 2022  

 (Kèm theo Nghị quyết số: 51/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

             

 

TT Tên đơn vị 

Biên chế được giao năm 2021 Biên chế giao năm 2022 Tăng, giảm so với năm 2021   Số lượng 

công 

chức cấp 

xã phải 

giảm 

trong 

năm 

2022 

 

Tổng số 

CBCC cấp xã  

Tổng số 

CB,CC cấp xã 

Tổng số 

CBCC cấp xã  

 

Cán bộ 

chuyên 

trách 

Công 

chức cấp 

xã 

Cán bộ 

chuyên 

trách 

Công 

chức cấp 

xã 

Cán bộ 

chuyên 

trách 

Công 

chức 

cấp xã 

 
  Tổng số 

        

3,595  

        

1,658  

        

1,937  

        

3,569  

        

1,657  

        

1,912  
-26 -1 -25 

          

116  

 1 UBND huyện Mai Châu 387 175 212 386 175 211 -1 0 -1 19 

 2 UBND huyện Tân Lạc 396 176 220 393 176 217 -3 0 -3 13 

 3 UBND huyện Lạc Sơn 507 262 245 506 262 244 -1 0 -1 3 

 4 UBND huyện Lạc Thủy 246 110 136 239 110 129 -7 0 -7 5 

 5 UBND huyện Yên Thủy 235 121 114 234 121 113 -1 0 -1 4 

 6 UBND huyện Đà Bắc 369 187 182 368 187 181 -1 0 -1 4 

 7 UBND huyện Cao Phong 231 110 121 230 110 120 -1 0 -1 1 

 8 UBND huyện Lương Sơn 318 122 196 316 121 195 -2 -1 -1 24 
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 9 UBND huyện Kim Bôi 448 186 262 441 186 255 -7 0 -7 33 

 
10 

UBND thành phố Hòa 

Bình 
458 209 249 456 209 247 -2 0 -2 10 



37                             CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 25-03-2022 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   

TỈNH HÒA BÌNH 

Số: 52/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

ơ                    

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động theo  

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan  

hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội năm 2022 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 

 

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

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của 

Chính phủ về thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong các cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; 

 Xét Tờ trình số 225/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc quyết định chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

 

Điều 1. Quyết định chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn 

vị sự nghiệp công lập năm 2022 là 1.248 chỉ tiêu (tăng 01 chỉ tiêu so với chỉ tiêu 

giao năm 2021), cụ thể như sau: 

1. Chia theo lĩnh vực: 

a) Lĩnh vực quản lý hành chính: 237 chỉ tiêu, bằng chỉ tiêu so với chỉ tiêu 

giao năm 2021; 

b) Lĩnh vực sự nghiệp: 989 chỉ tiêu, tăng 01 chỉ tiêu so với chỉ tiêu giao 

năm 2021; 

c) Các hội đặc thù: 22 chỉ tiêu. 
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2. Chia theo loại công việc:  

a) Bảo vệ: 157 chỉ tiêu;  

b) Lái xe: 193 chỉ tiêu;  

c) Nhân viên phục vụ: 371 chỉ tiêu;  

d) Nấu ăn: 493 chỉ tiêu;  

e) Sửa chữa điện nước: 34 chỉ tiêu. 

(Có biểu chi tiết kèm theo Nghị quyết) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết số lượng hợp đồng lao động trong 

các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội và chỉ 

đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sự 

nghiệp công lập và các hội tổ chức thực hiện Nghị quyết này.  

2. Khi cần thiết điều chỉnh số lượng hợp đồng lao động giữa các cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội tại các phụ lục của 

nghị quyết nhưng tổng số hợp đồng lao động đã được giao không đổi thì Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến thực hiện và 

báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.  

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua./. 

 
 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   

TỈNH HÒA BÌNH 

Số: 53/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc đổi tên xóm thuộc xã Mai Hịch, huyện Mai Châu 

 
  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 
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 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 

17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 

26, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 

31 tháng 8 năm 2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Xét Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc đổi tên xóm thuộc xã Mai Hịch, huyện Mai 

Châu; Báo cáo thẩm tra  của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Đổi tên xóm thuộc xã Mai Hịch, huyện Mai Châu như sau: 

1. Đổi tên xóm Chiềng Hịch 1 thành xóm Hịch 1. 

2. Đổi tên xóm Chiềng Hịch 2 thành xóm Hịch 2. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 
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1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy 

định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình Khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua./.    

 
 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH  

 

Số: 54/2021/NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hoà Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu  

về Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hoà Bình được đưa vào sử 

dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

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 Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 

2013; 

Căn cứ Nghị quyết số 99/2019/QH14, ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc 

hội khoá XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính 

sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; 

Xét Tờ trình số 207/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về 

phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-136-2020-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chay-va-chua-chay-458292.aspx
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chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại Kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này áp dụng đối với các cơ sở không bảo 

đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết tắt là PCCC) được đưa 

vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu 

lực.   

2. Đối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh thuộc 

phạm vi điều chỉnh tại Khoản 1 Điều này được đưa vào sử dụng tại thời điểm 

trước ngày 04/10/2001. 

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng 

1. Tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về PCCC tại 

các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước 

về PCCC theo hướng ổn định, phát triển phù hợp với quy hoạch. 

2. Cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về PCCC thì áp dụng quy định tại 

Điều 3 của Nghị quyết này. 

3. Việc áp dụng quy định tại Điều 3 Nghị quyết này phải được cơ quan 

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) có thẩm 

quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật. Sau khi cơ sở tổ chức thực hiện 

xong phải được cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra, xác nhận đảm bảo 

điều kiện an toàn về PCCC theo quy định. 

4. Cơ sở quy định tại Điều 1 không thực hiện quy định về PCCC thì sẽ bị 

xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và áp dụng biện 

pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quy định việc xử lý đối với cơ sở không đảm bảo yêu cầu về 

PCCC đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực 

1. Đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC đưa vào sử dụng 

trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực, phải thực hiện các giải pháp 

sau: 

a) Đường giao thông phục vụ hoạt động chữa cháy 

Thực hiện bổ sung các giải pháp tăng cường nhằm đảm bảo cho lực lượng 

Cảnh sát PCCC và CNCH có thể tiếp cận công trình an toàn, để triển khai các 

biện pháp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cụ thể: 

- Xem xét đến khả năng tiếp cận thông qua đường giao thông nội bộ của 

công trình liền kề theo hướng tiếp giáp với công trình nếu đảm bảo đường, bãi 

đỗ xe chữa cháy. Cần xây dựng biện pháp và quy chế chung giữa các cơ sở để 
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đảm bảo được tính sẵn sàng của đường và bãi đỗ tương đương và xem xét, cập 

nhật vào quy hoạch PCCC. 

- Bổ sung các họng tiếp nước từ chỗ xe chữa cháy có thể triển khai tiếp 

nước đến hệ thống chữa cháy của công trình. 

- Lắp đặt bổ sung hệ thống lăng giá phun nước (monitor) được điều khiển 

bằng tay trong nhà dọc theo phía chiều dài xe chữa cháy không tiếp cận được, 

khoảng cách giữa các lăng phải được bố trí phù hợp theo bán kính bảo vệ của 

lăng giá; hệ thống lăng giá này được kết nối với hệ thống chữa cháy bằng nước 

của cơ sở và họng tiếp nước từ xe chữa cháy tại vị trí xe chữa cháy có thể tiếp 

cận được. 

- Trang bị máy bơm khiêng tay kèm theo bổ sung nguồn nước chữa cháy 

ngoài nhà (Trụ nước chữa cháy đô thị; bến, bãi, ao, hồ cạnh khu vực công 

trình). 

Các giải pháp nêu trên phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

b) Khoảng cách an toàn PCCC 

Áp dụng một trong các giải pháp sau nhằm đảm bảo khi xảy ra sự cố 

cháy, nổ hạn chế cháy lan sang công trình xung quanh để lực lượng Cảnh sát 

PCCC và CNCH có thời gian triển khai lực lượng ngăn cháy, chống cháy lan: 

- Tăng giới hạn chịu lửa cho các vật liệu nằm trên tường ngoài của công 

trình theo hướng tiếp giáp với công trình xung quanh. 

- Xây bổ sung tường hoặc vách ngăn cháy ở mặt tiếp giáp với công trình 

xung quanh hoặc tấm ốp, vật liệu chống cháy bên trong các cửa sổ, lỗ cửa. 

- Bổ sung giải pháp phân vùng ngăn cháy, bố trí chất cháy cách xa tường 

ngoài tiếp giáp với công trình xung quanh. 

- Giảm tải trọng chất cháy bố trí trong công trình. 

- Tăng giới hạn chịu lửa các cấu kiện xây dựng chính để tăng bậc chịu lửa 

của công trình để giảm khoảng cách an toàn PCCC. 

- Trang bị đầu phun Sprinkler tự động hoặc màn nước ngăn cháy trên các 

ô cửa, vách kính, tại các vị trí bố trí vật liệu không đảm bảo giới hạn chịu lửa. 

Các giải pháp nêu trên phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

c) Bố trí mặt bằng, công năng sử dụng 

Áp dụng một số giải pháp sau nhằm bảo đảm an toàn PCCC cho người và 

bảo đảm hiệu quả vận hành các thiết bị, hệ thống PCCC lắp đặt trong công trình. 

- Điều chỉnh công năng phù hợp theo quy định tại phụ lục H, QCVN 

06:2021/BXD. 
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- Không bố trí các gian phòng lưu trữ chất lỏng cháy, khí cháy dưới các gian 

phòng tập trung đông người (có mặt thường xuyên hoặc đồng thời lớn hơn 50 

người). 

- Quá trình vận hành, hoạt động hạn chế số người đối với các công năng 

bố trí ở các tầng cao, hoặc tầng hầm của công trình để đảm bảo thoát nạn nhanh 

chóng, không bị ùn tắc khi tổ chức thoát nạn. 

- Đối với các gian phòng có nhóm người hạn chế vận động như trẻ em, 

người già, người bệnh, người tàn tật phải điều chỉnh, bố trí công năng ở các tầng 

thấp. 

- Bố trí công năng trong công trình cần tính toán đến đặc điểm sử dụng 

bao gồm thời gian sử dụng, thể trạng, lứa tuổi của người sử dụng để đưa ra 

phương án thoát nạn an toàn cho các gian phòng, khu vực đó. 

- Trang bị các giải pháp kỹ thuật bổ sung (nguồn điện, hệ thống điều 

khiển…) nhằm đảm bảo tính độc lập cho các phòng vận hành hệ thống PCCC 

đảm bảo hoạt động khi có sự cố hoặc duy trì hoạt động cho đến khi hết dấu hiệu 

nguy hiểm hoặc được tắt chủ động bởi con người. 

Các giải pháp nêu trên phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

d) Giải pháp ngăn cháy chống cháy lan 

Áp dụng một số giải pháp sau nhằm bảo đảm ngăn cản sự lan chuyền của 

các yếu tố nguy hiểm cháy trong một gian phòng với nhau, giữa các gian phòng 

với nhau, giữa các nhóm gian phòng có tính chất nguy hiểm cháy theo công 

năng khác nhau, giữa các khoang cháy cũng như giữa các toà nhà. Việc bảo đảm 

bảo ngăn cháy lan có tính toán, xem xét đến thời gian thoát nạn của người và 

thời gian lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt để thực hiện nhiệm vụ 

chữa cháy và cứu nạn. 

- Nâng bậc chịu lửa của nhà, công trình để bảo đảm diện tích khoang cháy 

theo quy định bằng cách tăng giới hạn chịu lửa của các kết cấu xây dựng. 

- Bổ sung hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, màn nước ngăn cháy để 

bảo vệ cấu kiện xây dựng trước tác động của đám cháy, tăng giới hạn chịu lửa 

của các cấu kiện này. 

- Tại các vị trí không thể bố trí các tường, vách ngăn cháy theo quy định, 

xem xét thiết kế giải pháp màn nước ngăn cháy, tuy nhiên phải tính đến giải 

pháp ngăn chặn lan truyền của khói giữa các khoang cháy. 

- Bổ sung các hệ thống, thiết bị chữa cháy như hệ thống chữa cháy tự 

động Sprinkler, thiết bị chữa cháy tự động bằng bột, khí nhằm hạn chế diện tích, 

cường độ và thời gian cháy. 
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- Giảm số lượng chất hàng nguy hiểm cháy, nổ, sắp xếp hàng hoá tạo 

khoảng cách an toàn PCCC đến khu vực có nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị 

điện. 

Các giải pháp nêu trên phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

đ) Giải pháp thoát nạn 

Áp dụng một số giải pháp sau nhằm bảo đảm an toàn thoát nạn cho người 

kịp thời và không bị cản trở; cứu người bị tác động của các yếu tố nguy hiểm 

của đám cháy; bảo vệ người trên đường thoát nạn, tránh khỏi những tác động 

của các yếu tố nguy hiểm từ đám cháy: 

- Bổ sung thêm lối thoát nạn thứ 2 là cầu thang sắt đặt ngoài nhà. 

- Bổ sung lối thoát nạn khẩn cấp, lối đi qua ban công, lô gia hoặc sang 

mái công trình liền kề có cùng độ cao. 

- Hạn chế số người có mặt đồng thời trong công trình để bảo đảm mật độ, 

dòng người thoát nạn. 

- Trang bị bổ sung các thiết bị phục vụ thoát nạn như: Thang dây, thang 

móc, ống tụt…để thoát hiểm khẩn cấp trong trường hợp cháy, nổ xảy ra. 

- Trường hợp bố trí các thang hở, thang rẻ quạt phải bổ sung các giải pháp 

ngăn cháy, chống tụ khói, chỉ dẫn thoát nạn cho các thang bộ này như: Bổ sung 

cửa sập ngăn cháy trước lối vào thang; bổ sung quạt cắt gió ngăn hành lang và 

khu vực cầu thang bộ, sơn phản quang chỉ dẫn tại các bậc thang rẻ quạt để nhận 

biết; trang bị bổ sung đầu phun chữa cháy Sprinkler tự động tại các vị trí hành 

lang trước khi vào cầu thang hở hoặc có các giải pháp mở ô thoáng tại mặt ngoài 

cầu thang bộ trong nhà, để đảm bảo cầu thang được thông gió, thoát khói tự 

nhiên,… 

- Hạn chế tính nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng thuộc các lớp bề mặt 

kết cấu gian phòng, hành lang, đường thoát nạn. 

- Bổ sung giải pháp về thông báo, tổ chức thoát nạn bằng hệ thống thông 

báo, hướng dẫn thoát nạn hoặc bố trí người trực 24/24h để kịp thời báo động và 

hướng dẫn thoát nạn. 

Các giải pháp nêu trên phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

e) Trang bị hệ thống, phương tiện, thiết bị PCCC 

Áp dụng các giải pháp, hệ thống thiết bị thay thế có chức năng tương tự 

như các hệ thống báo cháy, chữa cháy, các hệ thống khác theo quy định của các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hiện hành: 
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- Bổ sung giải pháp mở các ô thoáng ở mặt tường ngoài của thang bộ để 

bảo đảm cầu thang được thông gió, thoát khói tự nhiên (tương tự như cầu thang 

bộ loại 3) thay thế cho giải pháp tăng áp buồng thang bộ. 

- Sử dụng hệ thống báo cháy tự động không dây để thay thế hệ thống báo 

cháy tự động thông thường. 

Các giải pháp nêu trên phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

2. Việc tổ chức khắc phục bổ sung các giải pháp PCCC phải được cơ sở 

hoàn thành chậm nhất trong quý IV năm 2023. Sau thời gian này, cơ sở nào 

không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các kiến nghị về giải pháp 

PCCC sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đối với các cơ sở không có khả năng thực hiện các giải pháp khắc phục 

nêu trên phải thay đổi tính chất sử dụng công trình đảm bảo quy định về PCCC. 

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết này, trong đó quy định trách 

nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp và từng đối tượng; xác định rõ nguồn 

kinh phí hỗ trợ thực hiện, lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể. 

b) Chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh, Uỷ ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ 

chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện hiệu quả Nghị quyết này. 

c) Tổ chức tuyên truyền, thông tin, vận động, nâng cao nhận thức, tạo sự 

đồng thuận của nhân dân và toàn bộ hệ thống chính trị để đảm bảo thực hiện 

Nghị quyết thực sự hiệu quả. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình Khóa XVII, Kỳ 

họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 

12 năm 2021./.  
 

 CHỦ TỊCH 

 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 55/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Hòa Bình 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 

Cãn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; 

Trên cơ sở Nghị quyết số 330/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; 

Xét Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo 

cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2021, với các nội dung chủ yếu sau: 

Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm diễn ra Ðại hội Ðại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Ðảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, là năm đầu tiên thực 

hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Trong 

bối cảnh cả nước phải đối mặt với đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tý 

với diễn biến phức tạp hơn, nguy hiểm hơn; ở trong tỉnh cũng ðã xuất hiện các 

ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh 

tế, xã hội, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Song với sự quyết 

tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng 

doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt 

được những kết quả nhất định. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước 

tăng 2,66% so với cùng kỳ năm trước; GRDP bình quân đầu người đạt 61,1 triệu 
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đồng; năng suất lao động đạt 95,3 triệu đồng/lao động; tổng thu ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn ước đạt 5.070 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.218 

triệu USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 31,6%; hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, 

môi trường kinh doanh từng bước được cải thiện; trong năm có thêm 6 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới trên toàn tỉnh đến 

cuối năm 2021 đạt 62 xã, chiếm 48,1% tổng số xã, số tiêu chí nông thôn mới 

trung bình trên một xã đạt 15,5 tiêu chí; đã có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 20201 nâng tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn là 03 huyện, thành phố, 

bằng 30% tổng số huyện, thành phố. Hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, y 

tế, truyền thông, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, bảo vệ môi trường, 

quản lý tài nguyên đạt kết quả quan trọng. Chất lượng dạy và học từng bước 

được nâng lên; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được cải 

thiện, công tác phòng, chống dịch bệnh được chú trọng, chủ động giám sát các 

bệnh truyền nhiễm gây dịch, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. An sinh xã hội và 

phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống của nhân dân được cải thiện, 

tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, từ 8,6% năm 2020 xuống còn 6,6% vào năm 2021; tỷ lệ 

người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,19%. Các chính sách hỗ trợ đối với 

người lao động, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động và các doanh nghiệp 

chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; công tác quản lý nhà nước về dân tộc, 

tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Lao động, việc làm đạt nhiều kết quả tích cực; 

tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 57,5%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 

23,1%; giải quyết việc làm cho 16.120 lao động. Tình hình an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được bảo đảm. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2021, còn 05/19 

chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra2. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội và phát triển sản xuất. Mức tăng 

trưởng của tỉnh nói chung và của ngành công nghiệp nói riêng còn phụ thuộc lớn 

vào ngành sản xuất và phân phối điện. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án 

còn vướng mắc, khó khãn dẫn đến chậm tiến độ theo yêu cầu. Chất lượng giáo 

dục một số nơi còn hạn chế. Một bộ phận người dân, chính quyền địa phương tại 

một số nơi còn lơ là, chủ quan, lúng túng trong việc phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. Công tác an toàn, vệ sinh lao động tại một số cơ sở chưa được chú 

trọng; công tác phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao còn hạn chế. Việc sắp 

xếp tổ chức bộ máy một số ngành, địa phương chậm thực hiện. Vẫn còn xảy ra 

tình trạng khiếu kiện phức tạp, đông người; việc tổ chức thực hiện các quyết 

định giải quyết về khiếu nại, tố cáo chưa triệt để. 

Bên cạnh nguyên nhân khách quan do dịch bệnh Covid-19, thì nguyên nhân 

chủ quan là quy mô kinh tế của tỉnh vẫn còn nhỏ, nguồn lực đầu tư của tỉnh còn 

 
1 Huyện Lạc Thủy đã được Thủ týớng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 
2 Các chỉ tiêu không đạt gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 2,66/9%; GRDP bình quân đầu người 61,1/65,6 triệu 

đồng; Tổng đầu tư toàn xã hội 16.990/18.230 tỷ đồng; Năng suất lao động 95,3/102,3 triệu đồng/lao động; tỷ lệ 

người dân tham gia BHYT 95,19/95,5%. 
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hạn hẹp nên chưa đáp ứng được nhu cầu vốn để đầu tư phát triển. Công tác quản lý 

nhà nướcc ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương chưa chủ động, thiếu tích cực. 

Hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, tính cụ thể, quyết liệt ở một số ngành, địa 

phương, đơn vị chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc công việc 

của lãnh đạo của một số sở ngành, địa phươngng chưa thật thường xuyên. Việc 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức 

chưaa nghiêm. Trong quản lý chỉ đạo điều hành, sự phối hợp trong triển khai 

thực hiện nhiệm vụ của một số sở, ngành, địa phương có lúc, có nơi thiếu chủ 

động, quyết liệt. 

Điều 2. Quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với các 

nội dung như sau: 

I. Mục tiêu tổng quát 

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối 

đa sức khỏe, tính mạng nhân dân. Thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, cơ 

cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

nhanh và bền vững, phấn đấu năm 2022 tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9%. Tiếp 

tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh của tỉnh, đồng thời quan tâm phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp. Chú trọng 

thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quyết liệt 

thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và 

dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng 

nông thôn mới. Thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tạo động lực 

mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển kinh tế đi đôi với phát 

triển văn hoá và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và 

cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu 

quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai. Ðẩy mạnh cải cách 

hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Mở rộng và 

nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tăng cường công 

tác thông tin truyền thông hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội. 

II. Các chỉ tiêu chủ yếu 

1. Về các chỉ tiêu kinh tế 

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 9%; trong đó: 

nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,56% 

(riêng công nghiệp tăng 13,3%); dịch vụ tăng 7,2%; thuế sản phẩm tăng 10%. 

- GRDP bình quân đầu người 66,7 triệu đồng. 

- Tổng đầu tư toàn xã hội 18.700 tỷ đồng; 

- Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6.410 tỷ đồng; 
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- Giá trị xuất khẩu đạt 1.437 triệu USD; giá trị nhập khẩu đạt 1.097 triệu USD. 

- Tỷ lệ đô thị hoá đạt trên 32%. 

- Nãng suất lao động đạt 101,1 triệu đồng/lao động. 

2. Về các chỉ tiêu xã hội 

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 2%. 

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn 55%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59,2% (trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 

đạt 23,8%). 

- Tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia 59,5%. 

- Số giường bệnh/1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã): 28 giường. 

- Số bác sĩ/1 vạn dân: 9,32 bác sĩ. 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 92%. 

- Có thêm 6 xã về đích nông thôn mới, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn 

mới đạt 52,7%; trung bình số tiêu chí nông thôn trên 1 xã đạt 16 tiêu chí. 

3. Về các chỉ tiêu môi trường 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 95,5%; dân số 

thành thị được sử dụng nước sạch 92%. 

- Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn đạt 88%. 

- Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để 

trong năm 2022 là 100%. 

- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 66,6% (4/6 khu công nghiệp). 

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 51,5%. 

III. Một số cân đối lớn 

1. Lao động và việc làm 

a) Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên dự kiến trên 588.150 người, 

chiếm khoảng 67,06% quy mô dân số toàn tỉnh. 

b) Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong nền kinh tế dự 

kiến khoảng 578.100 người, chiếm khoảng 98,3% lao động trong độ tuổi. 

c) Cơ cấu lao động trong các ngành: Lao động trong lĩnh vực nông, lâm 

nghiệp, thủy sản chiếm 55%; lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm 45%. 

d) Giải quyết việc làm cho 16.300 người (trong đó, việc làm trong nước là 

16.000 người, đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng là 

300 người). 
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đ) Tỷ lệ lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 2,3%. 

2. Cân đối thu, chi ngân sách nhà nước 

a) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 6.410 tỷ đồng. Tổng thu 

ngân sách địa phương là 14.625 tỷ đồng.  

b) Tổng chi ngân sách địa phương là 14.625 tỷ đồng. 

3. Cân đối vốn đầu tư phát triển 

a) Năm 2022, dự báo tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 18.700 

tỷ đồng, tăng 10% so với ước thực hiện năm 2021 và bằng khoảng 32% GRDP. 

b) Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 4.192,8 tỷ đồng (chưa bao gồm các 

Chương trình mục tiêu quốc gia), trong đó: nguồn vốn ngân sách địa phương 

2.668,56 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương 1.524,25 tỷ đồng (trong đó, 

nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước 1.101,68 tỷ đồng; nguồn vốn nước 

ngoài (ODA) 422,57 tỷ đồng). 

4. Cân đối xuất nhập khẩu 

Năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu dự kiến đạt 2.534 triệu USD, 

trong đó xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ước đạt 1.437 triệu USD, tăng 18% so với 

ước thực hiện năm 2021; nhập khẩu ước đạt 1.097 triệu USD, tăng 12% so với 

ước thực hiện năm 2021.  

IV. Nhiệm vụ, giải pháp 

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt 

đối không chủ quan trước dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài; 

triển khai thực hiện tốt tiêm vắc xin để đạt miễn dịch cộng đồng theo chỉ đạo của 

Chính phủ, Bộ Y tế. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa 

phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết 

số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng 

cuối năm 2021 và đầu năm 2022; số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19; số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về việc ban hành quy định tạm thời 

“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

2. Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ 4 đột phá chiến lược của tỉnh 

a) Tập trung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh; Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. 



52                            CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 25-03-2022 

 

 

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và lập các đồ án quy hoạch quan trọng, có ảnh 

hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như các quy hoạch phân 

khu, quy hoạch vùng liên huyện, quy hoạch vùng các huyện. 

b) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng bộ 

máy dịch vụ công, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, 

quản lý, thực thi công vụ.  

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Nâng cao chất lượng phục vụ 

của cơ chế một cửa, một cửa liên thông thông qua phần mềm điện tử một cửa tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; đẩy mạnh cung cấp các 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tiếp 

tục triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung thuộc Chương trình chuyển đổi số 

tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

c) Phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng năng suất 

lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn 

đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước; tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; 

huy động các doanh nghiệp tham gia giáo dục nghề nghiệp. Đa dạng hoá các 

hình thức, các phương pháp dạy nghề phù hợp với đối tượng học nghề và yêu 

cầu sản xuất; phát triển mạnh các hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn và 

chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp và xây 

dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác phân luồng, liên thông, liên kết đồng 

bộ giữa đào tạo với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.  

Thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực cao. Nghiên 

cứu, ban hành các chính sách phù hợp, hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực, 

trọng dụng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; khuyến khích, tạo điều kiện 

cho cán bộ, công chức tự học tập nâng cao trình độ. 

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng hiện 

đại, hội nhập quốc tế, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tích 

cực triển khai phân luồng giáo dục, gắn với đào tạo nghề và phát triển kỹ năng 

nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.  

d) Tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia xây dựng 

các công trình kết cấu hạ tầng bằng các hình thức phù hợp, giảm tỷ trọng vốn 

đầu tư từ ngân sách nhà nước. 

Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình giao thông quan trọng 

mang tính đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội như các Quốc lộ, các tỉnh lộ 

quan trọng có tính đối ngoại, đường đô thị, đường đến các khu, cụm công 

nghiệp, qua các vùng động lực kinh tế của tỉnh, đường kết nối với khu du lịch 

quốc gia vùng hồ Sông Đà như Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và Cao 
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tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu),... Tiếp tục đầu tư hoàn thành và đẩy nhanh 

tiến độ các tuyến Đường kết nối hạ tầng giao thông thủy lợi tỉnh Hòa Bình với 

hạ tầng giao thông quốc gia, Đường tỉnh 438, đường tỉnh 438B, đường tỉnh 445, 

đường tỉnh 450, đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai (Hà Nội),... Tập 

trung phát triển hệ thống đô thị theo hướng hiện đại kết hợp với bảo tồn các giá 

trị văn hóa truyền thống của các dân tộc và thân thiện với môi trường; phấn đấu 

tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh năm 2022 đạt 32%. Đầu tư nâng cấp, phát triển hệ 

thống công trình thủy lợi phục vụ đa mục tiêu. Tiếp tục thúc đẩy triển khai đầu 

tư cải tạo lưới điện, đảm bảo cung ứng điện một cách tốt nhất với chất lượng 

phục vụ ngày càng cao đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho sản xuất và đời sống của 

người dân; phối hợp với Tập đoàn EVN đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy thủy 

điện Hòa Bình mở rộng. Chú trọng tạo nền tảng phát triển mạng lưới bưu chính 

theo hướng hạ tầng chuyển - phát để phát triển thương mại điện tử và kinh tế số; 

từng bước xây dựng hạ tầng viễn thông phục vụ chuyển đổi số quốc gia để chủ 

động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.  

3. Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

nhanh và bền vững 

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

giai đoạn 2021-2025, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, 

gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, thị trường tiêu thụ, thích ứng với 

biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Tổ chức liên kết xây dựng cánh đồng lớn gắn sản xuất với chế biến, tiêu 

thụ sản phẩm ở những nơi có điều kiện. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Tiếp tục tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản 

phẩm chủ lực của tỉnh; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp 

hữu cơ. Có giải pháp đẩy mạnh tái đàn lợn, mở rộng chăn nuôi áp dụng quy 

trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn 

sinh học, thân thiện với môi trường. Phát triển đồng bộ, toàn diện cả khai thác và 

nuôi trồng với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Quản lý chặt chẽ các tiêu chuẩn về 

giống cây trồng lâm nghiệp; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo trồng rừng, khai 

thác gỗ rừng trồng theo kế hoạch.  

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch “Mỗi xã một sản 

phẩm”; “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu” và “Bộ tiêu chí vườn mẫu 

nông thôn mới”, tiến tới xây dựng nông thôn mới thông minh. Triển khai thực 

hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025. 

b) Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thúc đẩy 

tái cơ cấu công nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng ngành công nghiệp khai 
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khoáng, công nghiệp gia công, tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo, công 

nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn, tăng khả năng tham gia 

chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu, gắn với công nghệ thông minh, 

chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 

Tăng cường công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp. 

 Tập trung huy động các nguồn lực, tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng khu, 

cụm công nghiệp. Đẩy nhanh GPMB khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, Yên 

Quang, Mông Hóa; quan tâm, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng các cụm công 

nghiệp đã có vốn, đang hoạt động, tình trạng GPMB chậm để đẩy mạnh thu hút 

đầu tư; mở rộng hình thức huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển 

kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. 

c) Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ngành dịch vụ, trọng tâm 

là phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030. Đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại, các chương 

trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp bình ổn thị trường nhằm bảo 

đảm ổn định thị trường giá cả, không để tăng giá đột biến, đảm bảo các mặt 

hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân đặc biệt đối với đồng 

bào ở vùng sâu, vùng xa. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, tích 

cực ngăn ngừa buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, hàng kém 

chất lượng. Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 52.466 

tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các 

mặt hàng xuất khẩu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030, Đề án phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực tỉnh Hòa Bình giai 

đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Tận dụng tối đa các lợi thế từ các 

hiệp định thương mại tự do (FTA, EVFTA,...) mở rộng thị trường để đẩy mạnh 

xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Phấn đấu kim ngạch xuất 

khẩu tăng 18%, kim ngạch nhập khẩu tăng 12% so với năm 2021. 

Tập trung ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch. Triển khai đồng bộ, linh hoạt 

các chính sách kích cầu, phục hồi du lịch nội địa. Tăng cường hoạt động quảng bá 

du lịch tại các thị trường trọng điểm; tích cực tuyên truyền về văn hóa, con người 

tài nguyên du lịch tỉnh Hòa Bình. Tạo môi trường thuận lợi, thu hút các doanh 

nghiệp có tiềm lực đầu tư vào khai thác hoạt động du lịch, dịch vụ tại tỉnh, nhất là 

các dự án có quy mô lớn, khách sạn, khu giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp,...  

Chú trọng phát triển vận tải đa phương thức; tổ chức phục vụ tốt nhu cầu 

đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Phát 

triển thị trường thông tin và truyền thông bền vững, đảm bảo thông tin liên lạc 

phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và 

nhu cầu của nhân dân. 

4. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách 
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Tổ chức, điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 linh hoạt, chủ 

động, chặt chẽ, đảm bảo đúng dự toán được giao. Tăng cường công tác quản lý 

thu, khai thác hiệu quả nguồn thu, triển khai các biện pháp chống thất thu; chú 

trọng các nguồn thu từ đất và khai thác các nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản 

trên địa bàn; quản lý chặt chẽ việc bán đấu giá tài sản nhà nước. Cơ cấu các 

khoản chi ngân sách nhà nước theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên chi ngân 

sách cho đầu tư phát triển; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng các 

khoản chi tiêu ngân sách nhà nước góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm 

bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng. Quản lý chặt chẽ các quỹ ngoài ngân 

sách, kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay, trả nợ vay. 

Phát triển mạnh mẽ dịch vụ tài chính, ngân hàng, thực hiện các giải pháp  

chuyển đổi nền kinh tế tiền mặt sang nền kinh tế không dùng tiền mặt, giảm chi 

phí xã hội của việc thanh toán và lưu thông tiền mặt. Bảo đảm tăng trưởng tín 

dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực 

sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư và 

người dân. Phấn đấu nguồn vốn huy động tại địa phương tăng trên 15%; dư nợ 

tín dụng tăng khoảng 12% so với năm 2021. 

Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công. Quyết liệt 

thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân, gắn với nâng cao hiệu quả quản 

lý, sử dụng vốn đầu tư công. 

Tiếp tục thực hiện tiết kiệm, hiệu quả chi ngân sách, giữ nghiêm kỷ luật 

tài chính; quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thu, thu hồi nợ thuế; tiết 

kiệm chi thường xuyên, nhất là chi mua sắm, hội nghị, công tác trong và ngoài 

nước, cắt giảm tối đa kinh phí cho những nhiệm vụ không thực sự cấp bách để 

tập trung nguồn lực cho phòng, chống dịch. Xây dựng dự toán thu - chi, mức bội 

chi ngân sách nhà nước trên cơ sở thận trọng hơn; tăng dự phòng ngân sách để 

chủ động nguồn nếu dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. 

5. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển doanh nghiệp, 

thu hút đầu tư.  

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, cải thiện căn 

bản các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh trong 

năm 2022; phấn đấu chỉ số PCI năm 2022 tăng tối thiểu 3 bậc so với năm 2021. 

Áp dụng Bộ chỉ số DDCI để đánh giá năng lực của chính quyền cấp huyện và 

các sở, ngành của tỉnh. 

Chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, tạo lập môi trường và điều kiện 

thuận lợi phát triển mạnh doanh nghiệp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các 

ngành, nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 
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Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo trong đó tạo lập môi trường thuận lợi, hỗ trợ hình thành và phát triển 

doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa 

học - công nghệ. 

Tăng cường và đổi mới các hoạt động xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh hoạt 

động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên. Thường xuyên tiếp 

xúc, đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, kịp thời giải quyết, kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận 

lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

Tích cực triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô 

hình tăng trưởng để phấn đấu đến năm 2025 kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức 

trung bình của cả nước; phân bổ hợp lý nguồn lực về tài chính, lao động, đất 

đai…; chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình, xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030.  

6. Quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường 

Nâng cao năng lực quản lý và tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực tài 

nguyên môi trường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; thường 

xuyên kiểm tra, rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự 

án, kiên quyết thu hồi các dự án thực hiện chậm theo quy định. Đôn đốc, chỉ đạo 

công tác giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án, nhất là các dự án đầu tư 

quan trọng, dự án đấu giá đất, dự án đầu tư có sử dụng đất. Tăng cường quản lý 

khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn và 

xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép. 

Tiếp tục kiểm tra, giám sát môi trường theo kế hoạch; chú trọng kiểm tra 

các nguồn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các 

trường hợp vi phạm. Quản lý chặt chẽ hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, không để xảy ra các hiện tượng gây ô nhiễm môi trường. Đẩy nhanh 

tiến độ các dự án xử lý, giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường trên địa bàn 

tỉnh; tập trung xử lý rác thải đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt 

chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư.  

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai; thường 

xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; có biện pháp xử lý kịp thời 

với các tình huống thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đe dọa 

tính mạng, tài sản của nhân dân. Thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng mới hằng 

năm; phát triển diện tích rừng hiện có và quỹ đất được quy hoạch cho phát triển 

lâm nghiệp để tăng độ che phủ rừng, trong đó năm 2022 là trên 51,5%. 

7. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh 

vực: văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần của nhân dân 

a) Phát triển giáo dục ðào tạo 
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Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào 

tạo ở tất cả các cấp học, bậc học; chuẩn bị tốt các điều kiện và phương án tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình dịch bệnh 

Covid-19. Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; tập 

trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông mới; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát triển toàn 

diện năng lực và phẩm chất người học. Tập trung nâng cao chất lượng dạy và 

học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập 

giáo dục và xóa mù chữ. Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, 

chất lượng giáo dục trong các trường Phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Tập 

trung xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Tăng 

cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các nhà trường theo hướng chuẩn hóa, 

hiện đại và đồng bộ; quan tâm đầu tư cho vùng có điều kiện kinh tế  xã hội khó 

khăn, đặc biệt khó khăn. Phấn đấu năm 2022, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 

toàn tỉnh đạt 59,5%. 

b) Giải quyết việc làm; thực hiện tốt công tác giảm nghèo và ðảm bảo 

công bằng xã hội 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách về lao động, việc làm; 

khuyến khích các doanh nghiệp cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn 

lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động; tiếp tục đa dạng hóa các kênh 

giới thiệu và giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động. Gắn hoạt động đào 

tạo nghề với giải quyết việc làm thông qua các trường nghề, trung tâm giáo dục 

nghề. Phấn đấu đến cuối năm 2022, giải quyết việc làm mới cho 16.000 lượt lao 

động trong nước. Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, nhất là các thị trường 

có thu nhập cao, an toàn cho người lao động. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo và an sinh xã hội bền vững tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 và các 

chính sách giảm nghèo bền vững lồng ghép với các chương trình, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh góp phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo 

vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách đối với 

người có công. Tiếp tục thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách trợ 

giúp xã hội, chính sách ưu đãi các đối tượng yếu thế trong xã hội.  

Tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, đôn đốc, các 

doanh nghiệp trên địa bàn tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Phấn 

đấu đến hết năm 2022 số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 80.632 

người; tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 22%. 

c) Vãn hóa, thông tin và truyền thông 
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- Tổ chức các sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh năm 2022 

theo kế hoạch, như: Lễ hội Khai Hạ mường Bi năm 2022; Hội thảo quốc gia 90 

năm nền “Văn hóa Hòa Bình”; Liên hoan văn hóa Mo Mường; Cuộc thi sáng tác 

âm nhạc tỉnh Hòa Bình “Âm vang đất Mường”. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”. Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

các dân tộc, các di tích và lễ hội tỉnh Hòa Bình. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt 

động thể dục thể thao, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần 

chúng; tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại” gắn với phòng trào xây dựng nông thôn mới. Chuẩn bị tốt điều 

kiện đăng cai tổ chức thành công môn Xe đạp trong chương trình Đại hội thể 

thao Đông Nam Á - Seagame 31 tổ chức tại Việt Nam và các giải quốc gia được 

ủy quyền. Tổ chức tuyển chọn, huấn luyện thành lập các đội tuyển thể thao Hòa 

Bình tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc, chuẩn bị tốt lực lượng 

tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022. 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh 

bạch, kịp thời và hiệu quả nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong phát 

triển kinh tế - xã hội; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, 

chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Các cơ quan báo chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên 

truyền, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung vào các chủ đề 

trọng tâm, phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động của các cấp, các ngành, địa 

phương trên địa bàn tỉnh; nội dung tuyên truyền đảm bảo tính thời sự, thiết thực 

có chất lượng chuyên môn; nâng cao chất lượng, nội dung chương trình và phát 

sóng tới vùng sâu, vùng xa, tăng thời lượng phát thanh và truyền hình tiếng dân 

tộc bảo đảm cho người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội người 

nghèo được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, thiết yếu như: phát thanh, 

truyền hình, viễn thông... với chất lượng cao. 

d) Tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh 

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa 

bệnh và năng lực dự đoán trong y tế dự phòng. Chủ động phòng, chống dịch 

bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra; tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19. Thực hiện tốt 

công tác giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, kịp thời bao vây dập dịch không để 

bùng phát thành dịch lớn. Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, đặc 

biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn, các trung tâm bảo trợ,… 

đảm bảo tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm các loại vắc xin trong tiêm chủng mở 

rộng đạt trên 95%. 

Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số và phát triển. 

Duy trì các điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; bảo đảm hậu cần 

đầy đủ và có chất lượng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. 
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Thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, đặc 

biệt mở rộng đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình. Đồng thời triển khai 

tốt chính sách BHYT và các chính sách khác về hỗ trợ khám chữa bệnh cho 

người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, đồng bào dân tộc 

thiểu số vùng khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương. 

8. Phát triển khoa học và công nghệ 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý công nghệ, khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến công nghệ, 

chuyển giao công nghệ. Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án khuyến 

nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công. Chủ động liên kết với các viện 

nghiên cứu để nhanh chóng ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất 

trên địa bàn tỉnh. 

Duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt 

động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của người tiêu dùng. Thực hiện hỗ trợ việc xác lập quyền sở hữu 

trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu bảo hộ cho các sản phẩm là đặc sản của địa phương; 

thực hiện có hiệu quả việc áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc 

nhằm bảo đảm chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa. 

9. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo 

Thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc. 

Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển 

sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc, 

ưu tiên cho các hộ thuộc diện nghèo; phê duyệt và tổ chức triển khai có hiệu quả 

Đề án 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 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hoà 

Bình và Dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông hai xã 

Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu giai đoạn 2021-2025. Phát triển văn hóa, 

giáo dục, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào các dân tộc. Bảo tồn và phát huy 

những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo. Bảo đảm quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; đồng 

thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tôn giáo để chống 

phá Đảng, nhà nước. Tăng cường công tác đối ngoại tôn giáo; tạo sự đồng thuận, 

giữa chức sắc tôn giáo với chính quyền trong việc giải quyết một số vấn đề liên 

quan đến tôn giáo. 

10. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và số 

108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 129-KH/TU, 
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ngày 06/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 

18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đối mới, sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “tiếp tục đổi 

mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị sự nghiệp công lập” trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 

đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm và 

cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tiếp tục thực hiện 

hiệu quả, thực chất Kế hoạch tinh giản biên chế theo đúng lộ trình đã đề ra.  

11. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tranh, kiểm tra, 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Thực hiện nghiêm việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 

theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các 

giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, 

nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm các vi phạm. Nâng 

cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết triệt để các đơn thư khiếu nại, tố cáo 

kéo dài; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Tập 

trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ 

trên 90% đối với các vụ việc mới phát sinh. Tăng cường kiểm tra, rà soát, giải 

quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan 

tâm. Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết 

định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%. 

12. Tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại, hội nhập quốc tế 

a) Quốc phòng, an ninh 

Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn kết chặt 

chẽ với thế trận an ninh nhân dân đảm bảo xử lý kịp thời, hiệu quả các tình 

huống xảy ra. Thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập; giáo dục, bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo đúng phương án, kế 

hoạch đề ra. Duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Triển khai thực 

hiện có hiệu quả Đề án diễn tập khu vực phòng thủ giai đoạn 2020-2025; chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ ở cả 3 cấp. Thực 

hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; hoàn thành 

100% chỉ tiêu tuyển quân, nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ. 
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Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động 

phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các 

thế lực thù địch, phần tử xấu, nhất là trên lĩnh vực an ninh nông thôn, an ninh 

tôn giáo, dân tộc, an ninh mạng…, tạo môi trường thuận lợi phục vụ nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an 

ninh trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn, chủ động trong mọi tình huống, không để trở thành “điểm nóng”. Triển 

khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm theo chương 

trình, kế hoạch; nâng cao tỷ lệ khám phá các loại tội phạm; tăng cường thực hiện 

các chương trình, đề án quốc gia về phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm 

ma túy, tội phạm xâm hại trẻ em. Chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch 

bảo vệ các mục tiêu, các sự kiện quan trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh Hòa 

Bình. Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, hành lang lộ giới, kéo giảm 

tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí. 

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế 

Tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện đường lối đối ngoại nhất quán của 

Đảng; Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả các thoả thuận quốc tế đã ký kết; chủ động nghiên 

cứu mở rộng hợp tác quốc tế theo phương châm đa dạng hoá đối tác, lĩnh vực 

hợp tác và chú trọng hiệu quả hợp tác. Tăng cường tiếp xúc và làm việc với các 

tổ chức Quốc tế, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân; kêu gọi, vận động các 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ vào tỉnh. Thực hiện quản lý các đoàn 

ra, đoàn vào tỉnh đảm bảo đúng quy định; quản lý tốt hoạt động của các tổ chức 

phi chính phủ nước ngoài có dự án đang viện trợ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường 

ngoại giao kinh tế với nhiều hoạt động quảng bá hàng hóa, xúc tiến thương mại, 

đầu tư và du lịch; tranh thủ tối đa hợp tác quốc tế và các nguồn lực bên ngoài để 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc, phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo 

cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày thông qua./. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số: 56/2021/NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Hoà Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định 

ngân sách giai đoạn 2022 - 2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

      

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 Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01 tháng 9 năm 2021 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

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

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 

sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

Xét Tờ trình số 206/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định 

ngân sách giai đoạn 2022 - 2025; Báo cáo thẩm tra số 203/BC-BKTNS ngày 04 

tháng 12 năm 2021 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

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

Điều 1. Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách giai 

đoạn 2022 - 2025, như sau: 

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm nghị quyết). 

Điều 2. Định mức tại nghị quyết này áp dụng cho năm ngân sách 

2022 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị 

quyết này theo quy định của pháp luật.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. 
 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, Kỳ 

họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2021./. 

   

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HOÀ BÌNH 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

  
                                

QUY ĐỊNH  

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ  

dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022  

và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 

 (Kèm theo Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND  

ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

Điều 1. Mục đích, yêu cầu 

1. Kế thừa kết quả đạt được trong việc thực hiện định mức chi thường 

xuyên giai đoạn 2017 - 2020. 

2. Đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

- an ninh, an sinh xã hội giai đoạn 2022 - 2025. 

3. Đảm bảo phù hợp khả năng cân đối của ngân sách địa phương năm 2022 

và cả giai đoạn 2022 - 2025. 

4. Phù hợp với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách. 

5. Tiêu chí phân bổ rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và dễ kiểm 

tra; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. 

6. Thúc đẩy thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường cải cách hành 

chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, khuyến khích xã hội hóa và huy động 

các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. 

Điều 2. Nguyên tắc 

1. Trên cơ sở quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị 

định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương ban 

hành kèm theo Nghị quyết này là cơ sở để xây dựng dự toán chi ngân sách của 

từng sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc ngân sách cấp tỉnh, dự toán chi ngân sách 

của các huyện, thành phố. Đối với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã, 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên được hiểu là định mức dùng để 

phân bổ kinh phí ngân sách cho từng cấp trong tổng số ngân sách địa phương có 

được từ việc thực hiện nhiệm vụ thu được giao, số bổ sung từ ngân sách trung 

ương, không thể xem là định mức chi tiêu, bởi định mức chi tiêu đã được quy 

định, điều chỉnh từ các văn bản pháp quy hiện hành về quản lý tài chính - ngân 
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sách. Căn cứ vào nguồn kinh phí tính theo định mức này, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ dự toán chi 

ngân sách cấp mình và cấp dưới có thể cao hơn hoặc thấp hơn định mức này cho 

phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

3. Định mức phân bổ chi khác được tính dựa trên tiêu chí biên chế của cơ 

quan có thẩm quyền giao, số lượng đơn vị hành chính và các tiêu chí đặc thù khác. 

4. Định mức phân bổ chi khác đã bao gồm: 

a) Các khoản chi hành chính phục vụ hoạt động thường xuyên của các 

đơn vị như: Tiền thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể, thông tin liên lạc, công 

tác phí, hội nghị, văn phòng phẩm, điện nước, xăng dầu,... 

b) Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên như: Chi tập huấn 

bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn (đối với sự nghiệp giáo dục bao gồm cả kinh 

phí thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo Nghị 

định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ và kinh phí tập huấn, 

bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục ở địa phương để thực hiện 

chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông theo Thông tư số 

83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), chi thực hiện 

chỉ đạo, kiểm tra theo ngành, lĩnh vực; chi công tác tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật thường xuyên,... 

c) Các khoản chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản cố định, kinh 

phí mua công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động của đơn vị. 

d) Chi các khoản phí, lệ phí; chi tiếp khách; chi mua bảo hiểm phương 

tiện; Chi hoạt động của các tổ chức đoàn thể, Chi hoạt động của Ban thanh tra 

nhân dân; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tổ hoà giải; Chi hoạt động của bộ phận 

một cửa; Kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã theo Nghị quyết số 

73/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình; 

Kinh phí hỗ trợ cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Hoạt động của Đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp, tủ sách pháp luật, phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”,...  

đ) Kinh phí hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp theo quy định. 

e) Chi thực hiện tăng lương thường xuyên. 

f) Tăng biên chế phát sinh trong năm của cấp huyện, cấp xã (nếu có).  

g) Các khoản chi khác phục vụ hoạt động dạy và học của học sinh, sinh 

viên khối đào tạo - dạy nghề. 

h) Các khoản chi khác phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị. 

5. Định mức phân bổ chi khác không bao gồm: 

a) Chi lương và các khoản có tính chất lương: Tiền lương, tiền công, các 

khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo quy định. 

b) Các khoản phụ cấp đặc thù theo ngành. 

c) Chi bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. 

d) Chi đại hội nhiệm kỳ của các đoàn thể. 
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đ) Kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, của tỉnh. 

e) Chi đoàn ra, đoàn vào và đối ngoại. 

g) Chi sửa chữa lớn, mua sắm tài sản có giá trị, mua sắm trang thiết bị và 

phương tiện làm việc cho cán bộ mới được bổ sung biên chế, phương tiện phục 

vụ hoạt động công tác. 

h) Chi thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Đề án được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

 i) Chi thực hiện các nhiệm vụ được giao ngoài kế hoạch. 

k) Các chế độ, chính sách khác liên quan đến cán bộ, công chức, viên 

chức, các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ,...  

6. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; Đơn 

vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: Ngân sách nhà nước không hỗ 

trợ kinh phí chi thường xuyên (trừ kinh phí đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ). 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ 

và chi khác theo định mức sau khi trừ đi phần tự đảm bảo theo tỷ lệ tự chủ đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo: Ngân sách 

nhà nước đảm bảo tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ và chi 

khác theo định mức.  

7. Các nhiệm vụ chi phát sinh chưa có trong định mức này mà sau khi rà 

soát, sắp xếp lại trong nguồn kinh phí đã giao tính theo định mức nhưng không 

đáp ứng được, căn cứ khả năng ngân sách, địa phương các cấp bố trí kinh phí để 

tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 

1. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục 

a) Cấp tỉnh: Chi khác 28 triệu đồng/biên chế/năm, riêng đối với Trường 

Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Hoàng Văn Thụ và Trường Phổ thông 

Dân tộc nội trú THPT tỉnh; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở 

và THPT 30 triệu đồng/biên chế/năm. 

Chi phục vụ đảm bảo các chế độ hỗ trợ cho học sinh (ngoài học bổng) 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 

29/5/2009 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục - Đào tạo tại Trường Phổ 

thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học 

cơ sở và THPT: 3,5 triệu đồng/học sinh/năm. 

Riêng Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ bổ sung thêm 1.000 triệu 

đồng/năm để chi bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, học bổng trường 
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chuyên theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 8, Nghị định số 84/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ,... 

b) Cấp huyện: Chi khác 28 triệu đồng/biên chế/năm. 

c) Cấp xã 

Trung tâm Học tập cộng đồng: 

- Chi phụ cấp: Giám đốc trung tâm 40% mức lương cơ sở/người/tháng, 

Phó giám đốc trung tâm 30% mức lương cơ sở/người/tháng. 

- Chi hoạt động: 40 triệu đồng/xã/năm. 

2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo 

a) Cấp tỉnh 

- Hệ cao đẳng: Chi khác 5 triệu đồng/sinh viên/năm, riêng Trường Cao 

đẳng sư phạm 2 triệu đồng/sinh viên/năm. 

- Hệ trung cấp: Chi khác 4 triệu đồng/học sinh/năm, riêng Trường Trung 

cấp Y tế 3 triệu đồng/học sinh/năm.  

- Trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao: Chi khác 30 

triệu đồng/biên chế/năm; Chi phục vụ hoạt động của học sinh 4,5 triệu đồng/học 

sinh/tháng. 

- Hệ sơ cấp: Chi khác 0,5 triệu đồng/học sinh/năm. 

- Trường Chính trị: Chi khác 30 triệu đồng/biên chế/năm. 

b) Cấp huyện 

- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên: Chi khác 30 triệu đồng/biên chế/năm. 

- Chi hoạt động: Tính theo số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, 

trong đó cấp huyện 150 triệu đồng/năm, cấp xã 40 triệu đồng/năm.  

3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế 

a) Chữa bệnh: Định mức chi phí gián tiếp và các chi phí hợp pháp khác 15 

triệu đồng/giường bệnh/năm. 

Ngoài định mức nêu trên, ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền lương, phụ cấp 

và các khoản đóng góp theo chế độ với nguyên tắc: Tổng quỹ tiền lương, phụ 

cấp và các khoản đóng góp theo chế độ đối với số biên chế có mặt trừ tổng thu 

dịch vụ khám chữa bệnh được bảo hiểm chi trả. 

b) Trạm y tế cấp xã: 100 triệu đồng/năm. Trường hợp xã có từ 02 điểm 

trạm trở lên thì 75 triệu đồng/điểm trạm/năm (đã bao gồm phụ cấp thường trực, 

hỗ trợ tiền ăn theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ). 

c) Phòng bệnh và các hoạt động y tế khác: Định mức chi khác 30 triệu 

đồng/biên chế/năm. 

d) Kinh phí kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: 900 triệu 

đồng/năm. 
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4. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính 

a) Cấp tỉnh 

- Định mức chi khác (tính theo bậc thang): 

+ Từ 15 biên chế trở xuống: 48 triệu đồng/biên chế/năm. 

+ Từ biên chế thứ 16 đến 25: 46 triệu đồng/biên chế/năm. 

+ Từ biên chế thứ 26 đến 35: 44 triệu đồng/biên chế/năm. 

+ Từ biên chế thứ 36 trở lên: 42 triệu đồng/biên chế/năm. 

+ Đối với các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể, định mức chi 

khác giảm 3 triệu đồng/người/năm so với mức nêu trên. 

- Định mức hỗ trợ đối với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (để chi chung) 

với mức 30 - 50 triệu đồng/Ban chỉ đạo/năm (tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ, số 

lượng thành viên của mỗi Ban Chỉ đạo). 

- Ngoài định mức nêu trên, đối với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

thực hiện nhiệm vụ chính trị chung toàn tỉnh, mang tính đặc thù, căn cứ khả 

năng được bổ sung kinh phí để đảm bảo hoạt động theo quy định. 

b) Cấp huyện 

Định mức chi khác 48 triệu đồng/biên chế/năm. Ngoài định mức nêu trên, 

đối với Văn phòng Huyện ủy, Thành ủy; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị chung, mang tính đặc thù trong hoạt 

động, căn cứ vào số lượng đơn vị hành chính cấp xã, vị trí địa lý, được bổ sung 

kinh phí để đảm bảo hoạt động, cụ thể: 

- Các huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lạc Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi và thành phố 

Hoà Bình: 3.200 triệu đồng/văn phòng/năm. 

- Các huyện Yên Thủy, Lạc Thủy, Lương Sơn, Cao Phong: 3.000 triệu 

đồng/văn phòng/năm. 

c) Cấp xã 

- Định mức chi khác đối với xã loại I: 1.000 triệu đồng/xã/năm. 

- Định mức chi khác đối với xã loại II: 975 triệu đồng/xã/năm. 

- Định mức chi khác đối với xã loại III: 950 triệu đồng/xã/năm. 

Phụ cấp của các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 

thôn, xóm, tổ dân phố; Kinh phí khoán hoạt động đối với các tổ chức chính trị - 

xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, 

xóm, tổ dân phố và một số chức danh khác ở cấp xã, thôn, xóm, tổ dân phố được 

thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 298/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định chức danh, số lượng, mức phụ 

cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức phụ cấp với một số 

chức danh khác; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội 
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ở cấp xã và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia vào công việc ở thôn, xóm, 

tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

cấp xã cân đối, hỗ trợ thêm chi hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở 

cấp xã ngoài định mức khoán tại Nghị quyết số 298/2020/NQ-HĐND ngày 

23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

5. Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hoá, thông tin, du lịch 

a) Cấp tỉnh 

- Định mức phân bổ chi khác 30 triệu đồng/biên chế/năm. 

- Định mức chi đối với Đội thông tin lưu động 300 triệu đồng/đội/năm. 

- Định mức chi biểu diễn nghệ thuật theo chính sách ưu đãi hưởng thụ văn 

hóa theo quy định tại Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ 

tướng Chính phủ: 350 triệu đồng/năm. 

- Định mức Cổng thông tin điện tử tỉnh: 1.000 triệu đồng/năm. 

Ngoài định mức nêu trên, đối với hoạt động sự nghiệp văn hoá, thông tin, 

du lịch, căn cứ nhiệm vụ được giao và khả năng cân đối ngân sách được bổ sung 

kinh phí để đảm bảo hoạt động theo quy định. 

b) Cấp huyện 

- Định mức phân bổ chi khác 30 triệu đồng/biên chế/năm. 

- Định mức chi hoạt động sự nghiệp 30 triệu đồng/xã/năm. 

- Định mức chi đối với Đội thông tin lưu động 250 triệu đồng/đội/năm. 

c) Cấp xã 

- Định mức chi hoạt động sự nghiệp 30 triệu đồng/xã/năm. 

- Kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các đội văn nghệ theo Nghị quyết số 

337/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình 

quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng ở cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 

- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 125/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định mức chi hỗ trợ đối 

với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu 

dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 

d) Hỗ trợ phát triển du lịch 

- Khu du lịch quốc gia: 1.500 triệu đồng/khu/năm (điều kiện áp dụng được 

quy định tại Điều 13, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của 

Chính phủ). 

- Khu du lịch cấp tỉnh: 500 triệu đồng/khu/năm (điều kiện áp dụng được 

quy định tại Điều 12, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của 

Chính phủ). 
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6. Định mức phân bổ chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 

a) Cấp tỉnh: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

- Định mức chi khác: 30 triệu đồng/biên chế/năm. 

 - Vinasats: 4.500 triệu đồng/năm; Hệ thống DVB-T2: 6.000 triệu 

đồng/năm. 

b) Cấp huyện 

- Định mức phân bổ chi khác 30 triệu đồng/biên chế/năm. 

- Định mức chi hoạt động 400 triệu đồng/năm. 

7. Định mức phân bổ chi sự nghiệp thể dục, thể thao 

a) Cấp tỉnh 

- Định mức phân bổ chi khác 30 triệu đồng/biên chế/năm. 

- Hoạt động các giải thể thao trong, ngoài tỉnh (không bao gồm Đại hội 

thể dục thể thao) và tiền thưởng hàng năm được bổ sung 2.500 triệu đồng/năm. 

b) Cấp huyện 

- Định mức phân bổ chi khác 30 triệu đồng/biên chế/năm. 

- Định mức chi hoạt động 30 triệu đồng/xã/năm. 

c) Cấp xã  

Định mức chi hoạt động 30 triệu đồng/xã/năm. 

8. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khác 

Định mức phân bổ chi khác 30 triệu đồng/biên chế/năm. 

9. Định mức phân bổ chi đảm bảo xã hội 

a) Cấp tỉnh: Định mức phân bổ chi khác 30 triệu đồng/biên chế/năm. 

b) Cấp huyện: Định mức chi hoạt động 30 triệu đồng/xã/năm. 

c) Cấp xã: Định mức chi hoạt động 30 triệu đồng/xã/năm. 

10. Định mức phân bổ chi quốc phòng 

a) Cấp tỉnh: Căn cứ khả năng ngân sách và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 

chi, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định trong phương 

án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm. 

b) Ngân sách huyện 

- Tính theo số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, trong đó cấp 

huyện 550 triệu đồng/năm; cấp xã 80 triệu đồng/năm. 

- Căn cứ khả năng ngân sách hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện diễn tập 

khu vực phòng thủ theo kế hoạch của tỉnh. 

11. Định mức phân bổ chi an ninh        

a) Cấp tỉnh: Căn cứ khả năng ngân sách và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 

chi, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định trong phương 

án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm. 
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b) Ngân sách huyện 

- Tính theo số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, trong đó cấp 

huyện 450 triệu đồng/năm; đối với cấp xã 50 triệu đồng/xã/năm. 

- Căn cứ khả năng ngân sách hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện diễn tập 

phòng chống khủng bố theo kế hoạch của tỉnh. 

12. Định mức phân bổ chi sự nghiệp môi trường 

a) Cấp tỉnh: Căn cứ khả năng ngân sách và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 

chi, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định trong phương 

án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm. 

b) Ngân sách huyện  

- Định mức chi hoạt động 1% tổng các lĩnh vực chi từ Mục 1 đến Mục 11 

của ngân sách cấp huyện, cấp xã. 

- Bố trí 100% nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng 

sản để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi 

có hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Nghị định 

số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ (số liệu năm kế hoạch 

được xác định bằng số thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản của liền kề năm trước năm kế hoạch). 

- Riêng thành phố Hoà Bình, sự nghiệp môi trường ngoài định mức nêu 

trên, căn cứ vào khả năng ngân sách, bố trí thêm một khoản kinh phí để đảm bảo 

các hoạt động như: thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; cây xanh; xử lý nước 

thải sinh hoạt,… 

13. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế 

a) Cấp tỉnh: Căn cứ khả năng ngân sách và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định trong phương án 

phân bổ dự toán ngân sách hàng năm. 

b) Ngân sách huyện 

- Định mức 7% tổng các lĩnh vực chi từ Mục 1 đến Mục 12 của ngân sách 

cấp huyện, cấp xã, riêng đối với các đơn vị thuộc vùng động lực, định mức như 

sau: Huyện Lạc Thuỷ 7,5%, thành phố Hoà Bình và huyện Lương Sơn 8,5% (định 

mức nêu trên đã bao gồm chi từ nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để 

các địa phương thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 

ngày 14/3/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa). 

- Ngoài định mức nêu trên, bổ sung thêm tiêu chí đô thị, cụ thể:  

+ Đô thị loại II: 85.000 triệu đồng/năm; 

+ Đô thị loại III: 24.000 triệu đồng/năm; 

+ Đô thị loại IV: 17.000 triệu đồng/năm;  

+ Đô thị loại V: 8.500 triệu đồng/năm. 

14. Định mức phân bổ chi thường xuyên khác 

a) Cấp tỉnh 
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- Căn cứ khả năng ngân sách và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định trong phương án phân bổ dự 

toán ngân sách hàng năm. 

- Căn cứ vào khả năng ngân sách và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 

của địa phương, ngân sách cấp tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ các đơn vị trung ương 

đóng trên địa bàn. 

b) Ngân sách huyện  

- Định mức 0,7% tổng các lĩnh vực chi từ Mục 1 đến Mục 13 của ngân 

sách cấp huyện, cấp xã. 

- Căn cứ vào khả năng ngân sách và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 

của địa phương, ngân sách cấp huyện bố trí kinh phí hỗ trợ các đơn vị trung 

ương đóng trên địa bàn. 

15. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khoa học 

a) Cấp tỉnh: Định mức 80% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. 

b) Cấp huyện: Định mức 20% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. 

16. Định mức phân bổ đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ 

Định mức chi khác 18 triệu đồng/người/năm. 

17. Dự phòng ngân sách 

Dự phòng ngân sách tối thiểu bằng 2% tổng chi ngân sách địa phương của 

từng cấp ngân sách. 

18. Các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 

Căn cứ tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng, khả năng cân đối 

của từng cấp ngân sách, Ủy ban nhân dân các cấp xem xét, hỗ trợ bổ sung một 

phần kinh phí cho các đơn vị dự toán trực thuộc và ngân sách cấp dưới./. 

 

                                                HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

  



74                            CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 25-03-2022 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số: 57/2021/NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Hoà Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp 

ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 

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 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 Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

Xét Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 

2022 - 2025; Báo cáo thẩm tra số 202/BC-BKTNS ngày 04 tháng 12 năm 2021 

của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 

2022 - 2025. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 
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1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện 

Nghị quyết này theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, Kỳ 

họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2021./. 

   

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách 

trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 – 2025 

(Kèm theo Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12  năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình) 

 

PHẦN I 

PHÂN CẤP NGUỒN THU 

Điều 1. Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh thực hiện 

1. Thuế giá trị gia tăng: Thu từ các doanh nghiệp nhà nước do Trung ương 

quản lý đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản 

lý; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực công thương nghiệp 

ngoài quốc doanh do Cục Thuế tỉnh quản lý. 

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thu từ các doanh nghiệp nhà nước do 

Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước do địa 

phương quản lý; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực công 

thương nghiệp ngoài quốc doanh do Cục Thuế tỉnh quản lý. 

3. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ trong nước: Thu từ các 

doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh; các 

doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh do Cục Thuế tỉnh 

quản lý. 

4. Thuế tài nguyên: Thu từ các doanh nghiệp nhà nước do Trung ương 

quản lý đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản 

lý; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực công thương nghiệp 

ngoài quốc doanh do Cục Thuế tỉnh quản lý. 

5. Thuế thu nhập cá nhân từ các cá nhân, tổ chức thuộc tỉnh quản lý. 

6. Thu tiền sử dụng đất. 

7. Thu tiền đền bù thiệt hại đất do các tổ chức thuộc tỉnh quản lý. 

8. Thu từ các hoạt động do đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan nhà 

nước cấp tỉnh thực hiện hoặc quản lý, trường hợp được khoán chi phí hoạt động 

thì được khấu trừ.  

9. Lệ phí do các cơ quan nhà nước cấp tỉnh thực hiện thu. 
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10. Phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật từ các khoản thu sự 

nghiệp của các tổ chức thuộc tỉnh quản lý. 

11. Thu viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, 

các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho tỉnh. 

12. Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản 

trên đất do các tổ chức thuộc tỉnh quản lý. 

13. Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý.  

14. Thu huy động đóng góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức theo quy định 

của pháp luật cho tỉnh. 

15. Thu kết dư ngân sách tỉnh. 

16. Thu bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương. 

17. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang năm sau của ngân sách tỉnh. 

18. Thuế bảo vệ môi trường. 

19. Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

20. Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. 

21. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

22. Các khoản thu hồi vốn của ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ 

chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước do Uỷ ban nhân 

dân tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích 

lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do Uỷ ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở 

hữu. 

23. Thu từ vay bù đắp bội chi ngân sách. 

24. Thu từ quỹ dự trữ tài chính. 

25. Các khoản phạt, tịch thu và thu khác do các tổ chức thuộc cấp tỉnh 

thực hiện và quản lý. 

Điều 2. Các khoản thu ngân sách cấp huyện thực hiện 

1. Thuế giá trị gia tăng: Thu từ doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động theo 

Luật Doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý. 

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thu từ doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt 

động theo Luật Doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý. 

3. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ trong nước: Thu từ 

doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp do Chi cục Thuế 

quản lý. 
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4. Thuế tài nguyên: Thu từ doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động theo Luật 

Doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý. 

5. Thuế thu nhập cá nhân từ các cá nhân, tổ chức thuộc cấp huyện quản lý. 

6. Thu tiền tiền sử dụng đất. 

7. Thu tiền đền bù thiệt hại đất do các cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý. 

8. Thu tiền cho thuê đất, mặt nước. 

9. Thu từ các hoạt động do các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước cấp 

huyện thực hiện hoặc quản lý, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì 

được khấu trừ. 

10. Lệ phí do các cơ quan nhà nước cấp huyện thực hiện thu. 

11. Phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật từ các khoản thu sự 

nghiệp của các đơn vị thuộc cấp huyện quản lý. 

12. Thu viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, 

các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho cấp huyện. 

13. Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản 

trên đất do các tổ chức thuộc cấp huyện quản lý. 

14. Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức thuộc cấp huyện quản lý. 

15. Thu huy động đóng góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức theo quy định 

của pháp luật cho cấp huyện. 

16. Thu kết dư ngân sách cấp huyện. 

17. Thu bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh. 

18. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang năm sau của ngân sách cấp huyện. 

19. Các khoản phạt, tịch thu và thu khác do các cơ quan, đơn vị thuộc cấp 

huyện thực hiện và quản lý. 

Điều 3. Các khoản thu ngân sách cấp xã thực hiện 

1. Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 

2. Thu tiền đền bù thiệt hại đất do cấp xã quản lý.  

3. Thu từ các khoản phí, lệ phí do các cá nhân, tổ chức thuộc cấp xã thực 

hiện và quản lý. 

4. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác. 

5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

7. Thu viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, 

các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho cấp xã. 
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8. Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức thuộc cấp xã quản lý. 

9. Thu huy động đóng góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức theo quy định 

của pháp luật cho cấp xã. 

10. Thu kết dư ngân sách cấp xã. 

11. Thu bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện. 

12. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang năm sau của ngân sách cấp xã. 

13. Các khoản phạt, tịch thu và thu khác của ngân sách do cấp xã thu theo 

quy định của pháp luật. 

Phần II 

PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI 

Điều 4. Nhiệm vụ chi đối với ngân sách cấp tỉnh 

1. Chi đầu tư phát triển: 

a) Đầu tư cho các dự án do cấp tỉnh quản lý theo các lĩnh vực được quy 

định tại Khoản 2 Điều này. 

b) Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật. 

2. Chi thường xuyên: 

a) Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề, gồm: 

- Trung học phổ thông, Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông và các hoạt động giáo dục khác do cấp tỉnh quản lý. 

- Giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề 

nghiệp, đào tạo ngắn hạn và các hình thức đào tạo bồi dưỡng khác. 

b) Sự nghiệp khoa học và công nghệ, gồm: 

- Nghiên cứu khoa học. 

- Ứng dụng khoa học và công nghệ. 

- Các hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ khác. 

c) Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội do cơ quan 

cấp tỉnh thực hiện. 

d) Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình, gồm: 

- Phòng bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ y tế thôn, bản, chăm sóc sức khoẻ ban 

đầu cho người cao tuổi và các hoạt động y tế khác. 

- Dân số và kế hoạch hóa gia đình. 

- Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

đ) Sự nghiệp văn hóa, thông tin, gồm: 
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- Bảo tồn, bảo tàng, thư viện, biểu diễn nghệ thuật, thông tin và các hoạt 

động văn hoá - thông tin khác. 

e) Sự nghiệp phát thanh - truyền hình, gồm: 

- Phát thanh, truyền hình và các hoạt động phát thanh - truyền hình khác. 

g) Sự nghiệp thể dục thể thao, gồm: 

- Bồi dưỡng, huấn luyện huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển cấp 

tỉnh; các giải thi đấu cấp tỉnh, tham gia các giải thi đấu do Trung ương tổ chức. 

- Hoạt động của các cơ sở thi đấu thể dục thể thao. 

- Các hoạt động thể dục thể thao khác. 

h) Sự nghiệp bảo vệ môi trường: Các hoạt động sự nghiệp về môi trường. 

i) Các hoạt động kinh tế, gồm: 

- Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp và lâm nghiệp: duy tu, bảo 

dưỡng các tuyến đê, kè, các công trình thủy lợi, các trạm trại nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp do các đơn vị tỉnh quản lý; công tác khuyến lâm, khuyến 

nông, khuyến ngư; chi khoanh nuôi, bảo vệ, phòng chống cháy rừng, bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản do các đơn vị tỉnh quản lý. 

- Sự nghiệp giao thông: duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa cầu, đường và các 

công trình giao thông khác do tỉnh quản lý; lập biển báo và các biện pháp bảo 

đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh quản lý. 

- Sự nghiệp tài nguyên: Điều tra cơ bản; Biến đổi khí hậu; Viễn thám; Địa 

chất; Đo đạc địa giới hành chính; Đo đạc, lập bản đồ, lưu trữ hồ sơ địa chính và 

các hoạt động địa chính khác. 

- Sự nghiệp thị chính: Duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, đèn 

trang trí, đèn tín hiệu giao thông, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, công viên và 

các sự nghiệp thị chính khác. 

- Hoạt động quy hoạch đối với các dự án do cấp tỉnh phê duyệt. 

- Hoạt động thương mại, du lịch. 

- Hoạt động khuyến công. 

- Các hoạt động kinh tế khác do tỉnh quản lý. 

k) Hoạt động của các cơ quan Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức chính trị 

và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định. 

l) Chi bảo đảm xã hội: Bao gồm Trung tâm xã hội, cứu tế xã hội, cứu đói, 

phòng chống các tệ nạn xã hội và các chính sách an sinh xã hội khác do cơ quan 

cấp tỉnh thực hiện; Chi thực hiện các chính sách xã hội đối với các đối tượng do 

các cơ quan cấp tỉnh quản lý; Hỗ trợ các quỹ ngoài ngân sách cho vay giải quyết 
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việc làm, xoá đói, giảm nghèo cho các đối tượng chính sách. 

m) Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật. 

3. Chi trả nợ gốc, lãi, phí các khoản do tỉnh vay, tạm ứng. 

4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh. 

5. Chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện. 

6. Chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm trước sang năm sau. 

7. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục 

tiêu, dự án, nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh. 

8. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Nhiệm vụ chi đối với ngân sách cấp huyện 

1. Chi đầu tư phát triển: 

a) Đầu tư xây dựng cơ bản cho các công trình, dự án do cấp huyện quản lý 

theo các lĩnh vực được quy định tại Khoản 2 Điều này. 

b) Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật. 

2. Chi thường xuyên: 

a) Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề, gồm: 

- Giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non. 

- Giáo dục thường xuyên. 

- Dạy nghề, đào tạo ngắn hạn và các hình thức đào tạo bồi dưỡng khác. 

b) Sự nghiệp khoa học và công nghệ, gồm: 

- Ứng dụng khoa học và công nghệ. 

- Các hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ khác. 

c) Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội do cơ quan 

cấp huyện thực hiện. 

d) Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến y tế. 

đ) Sự nghiệp văn hóa - thông tin: Các hoạt động văn hóa - thông tin do 

cấp huyện quản lý. 

e) Sự nghiệp phát thanh, truyền hình: Các hoạt động phát thanh, truyền 

hình do cấp huyện quản lý. 

g) Sự nghiệp thể dục, thể thao: Các hoạt động thể dục, thể thao do cấp 

huyện quản lý. 

h) Sự nghiệp bảo vệ môi trường: Các hoạt động sự nghiệp về môi trường 

do cấp huyện quản lý. 

i) Các hoạt động sự nghiệp kinh tế do cấp huyện quản lý, gồm: 
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- Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp và lâm nghiệp: duy tu, bảo 

dưỡng các tuyến đê, các công trình thủy lợi, các trạm trại nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp; công tác khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư; chi khoanh nuôi, bảo vệ, 

phòng chống cháy rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản do cấp huyện quản lý. 

- Sự nghiệp giao thông: duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa cầu đường và các 

công trình giao thông khác do cấp huyện quản lý; lập biển báo và các biện pháp 

bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường do cấp huyện quản lý. 

- Sự nghiệp thị chính: duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ 

thống cấp thoát nước, giao thông nội thị, công viên và các hoạt động thị chính khác. 

- Hoạt động quy hoạch đối với các dự án do cấp huyện phê duyệt. 

- Hoạt động thương mại, du lịch. 

- Các sự nghiệp kinh tế khác. 

k) Hoạt động của các cơ quan Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức chính trị 

và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định. 

l) Chi bảo đảm xã hội: Cứu tế xã hội, cứu đói, phòng chống các tệ nạn xã 

hội và các chính sách an sinh xã hội khác do cơ quan cấp huyện thực hiện; Chi 

thực hiện các chính sách xã hội đối với các đối tượng do các cơ quan cấp huyện 

quản lý. 

m) Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật. 

3. Chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã. 

4. Chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện năm trước sang năm sau. 

5. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục 

tiêu, dự án, nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh. 

6. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Nhiệm vụ chi đối với ngân sách cấp xã  

1. Chi đầu tư phát triển: 

a) Đầu tư xây dựng cơ bản cho các công trình, dự án do cấp xã quản lý 

theo các lĩnh vực được quy định tại Khoản 2 Điều này. 

b) Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật. 

2. Chi thường xuyên: 

a) Sự nghiệp giáo dục: Trung tâm Học tập cộng đồng và các hoạt động 

giáo dục khác. 

b) Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội do cấp xã 

thực hiện. 

c) Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến y tế. 
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d) Sự nghiệp văn hóa, thông tin: Chi hoạt động văn hóa, thông tin. 

đ) Sự nghiệp phát thanh: Chi hoạt động phát thanh. 

e) Sự nghiệp thể dục thể thao: Chi hoạt động thể dục thể thao. 

g) Sự nghiệp môi trường: Chi cho hoạt động bảo vệ môi trường. 

h) Sự nghiệp kinh tế, gồm: 

- Sửa chữa, cải tạo các công trình phúc lợi, các kết cấu hạ tầng do cấp xã 

quản lý. 

- Hỗ trợ khuyến khích phát triển các hoạt động kinh tế như: Khuyến nông, 

khuyến ngư, khuyến lâm theo chế độ quy định. 

- Hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ xóm. 

i) Hoạt động của các cơ quan Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và 

các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định. 

k) Chi cho công tác xã hội do xã quản lý, gồm: Trợ cấp hàng tháng cho 

cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định (không bao gồm các đối tượng do cơ 

quan bảo hiểm chi trả); chi thăm hỏi các gia đình chính sách; chi trợ giúp xã hội 

và chi cho công tác xã hội khác. 

l) Các khoản chi thường xuyên khác ở cấp xã theo quy định. 

3. Chi chuyển nguồn ngân sách cấp xã từ năm trước sang năm sau. 

4. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục 

tiêu, dự án, nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện. 

5. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật./. 

                                            

                                           HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số: 58/2021/NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 
 

Ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu  

giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 

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 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 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Xét Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Nghị quyết phân chia tỷ lệ phần trăm 

điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-

2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân 

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

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định tỷ lệ phần trăm (%) 

điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025. 

(Chi tiết theo biểu đính kèm Nghị quyết). 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 



                                 CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 25-03-2022                       85 

 

 

 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp 

luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khoá XVII, Kỳ 

họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ 

ngày 19 tháng 12 năm 2021./. 

 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Đức Hinh 
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BIỂU TỶ LỆ PHẦN TRĂM ĐIỀU TIẾT NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP  

THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 

(Kèm theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

     Đơn vị tính: 

% 

TT Chỉ tiêu thu 
Ngân sách 

trung ương 

Ngân sách 

cấp tỉnh 

Ngân sách 

cấp huyện 

Ngân sách 

cấp xã 

A B 1 2 3 4 

1 
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản 

lý 
        

1.1 Thuế giá trị gia tăng   100     

1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp   100     

1.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt   100     

1.4 Thuế tài nguyên   100     

2 
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản 

lý 
        

2.1 Thuế giá trị gia tăng   100     

2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp   100     

2.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt   100     

2.4 Thuế tài nguyên   100     

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài         

3.1 Thuế giá trị gia tăng   100     
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3.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp   100     

3.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt   100     

3.4 Thuế tài nguyên   100     

4 
Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc 

doanh 
        

4.1 Cục Thuế tỉnh quản lý         

4.1.1 Thuế giá trị gia tăng   100     

4.1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp   100     

4.1.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt   100     

4.1.4 Thuế tài nguyên   100     

4.2 Chi Cục thuế quản lý         

4.2.1 
Thu từ doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động theo Luật Doanh 

nghiệp 
        

4.2.1.1 Thuế giá trị gia tăng     100   

4.2.1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp     100   

4.2.1.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt     100   

4.2.1.4 Thuế tài nguyên     100   

4.2.2 Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ         

4.2.2.1 Thuế giá trị gia tăng       100 

4.2.2.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt       100 

4.2.2.3 Thuế tài nguyên       100 

5 Lệ phí trước bạ         

5.1 Lệ phí trước bạ tài sản   50 50   

5.2 Lệ phí trước bạ nhà đất       100 
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6 Thuế sử dụng đất nông nghiệp       100 

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp       100 

8 Thuế thu nhập cá nhân         

8.1 Do cấp tỉnh thu   100     

8.2 Do cấp huyện thu     100   

9 Thuế bảo vệ môi trường   100     

10 Thu phí, lệ phí (trừ Lệ phí trước bạ)         

10.1 Do cấp trung ương thu 100       

10.2 Do cấp tỉnh thu   100     

10.3 Do cấp huyện thu     100   

10.4 Do cấp xã thu       100 

11 

Thu tiền sử dụng đất (sau khi trừ đi các khoản chi phí giải 

phóng mặt bằng, chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và 

các khoản chi phí hợp lý khác) 

        

11.1 
Thu đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất không thông qua 

đấu giá quyền sử dụng đất 
        

11.1.1 Do cấp tỉnh thực hiện         

11.1.1.1 Phát sinh trên địa bàn xã   80 15 5 

11.1.1.2 Phát sinh trên địa bàn phường, thị trấn   80 20   

11.1.2 Do cấp huyện thực hiện         

11.1.2.1 Phát sinh trên địa bàn xã   20 75 5 

11.1.2.2 Phát sinh trên địa bàn phường, thị trấn   20 80   

11.2 Thu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư         
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11.2.1 Do cấp tỉnh thực hiện         

11.2.1.1 Phát sinh trên địa bàn xã   70 25 5 

11.2.1.2 Phát sinh trên địa bàn phường, thị trấn   70 30   

11.2.2 Do cấp huyện thực hiện         

11.2.2.1 Phát sinh trên địa bàn xã   60 35 5 

11.2.2.2 Phát sinh trên địa bàn phường, thị trấn   60 40   

11.3 
Thu đấu giá quyền sử dụng đất sau sắp xếp, xử lý tài sản dôi 

dư 
        

11.3.1 Do cấp tỉnh quản lý   100     

11.3.2 Do huyện quản lý     100   

12 Thu tiền cho thuê đất, mặt nước         

12.1 
Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước trả tiền một lần thuộc thẩm quyền 

cho thuê của UBND tỉnh 
  100     

12.2 

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước trả tiền hàng năm và thu tiền thuê 

mặt đất, mặt nước trả tiền một lần thuộc thẩm quyền cho thuê của 

UBND cấp huyện 

    100   

13 
Thu tiền tiền bán, thuê, khấu hao nhà ở thuộc sở hữu Nhà 

nước 
  100     

14 Thu xử phạt vi phạm hành chính         

14.1 Do Trung ương thu 100       

14.2 Do cấp tỉnh thu   100     

14.3 Do cấp huyện thu     100   

14.4 Do cấp xã thu       100 
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15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản         

15.1 Giấy phép do Trung ương cấp 70 30     

15.2 Giấy phép do địa phương cấp   100     

16 Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa   100     

17 Thu khác ngân sách         

17.1 Do cấp trung ương thu 100       

17.2 Do cấp tỉnh thu   100     

17.3 Do cấp huyện thu     100   

17.4 Do cấp xã thu       100 

18 Các khoản thu chậm nộp         

18.1 

Các khoản thu chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng và 

được hạch toán riêng theo tiểu mục của mỗi sắc thuế quy định tại 

Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính thực hiện điều tiết theo quy định từ mục 1 đến mục 

17 

        

18.2 

Các khoản thu chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng 

nhưng không được hạch toán riêng theo từng khoản thu thì thực 

hiện 

        

18.2.1 Do cấp tỉnh thu   100     

18.2.2 Do cấp huyện thu     100   

18.2.3 Do cấp xã thu       100 

19 Ghi thu, ghi chi         

19.1 Do cấp tỉnh thực hiện   100     
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19.2 Do cấp huyện thực hiện     100   

19.3 Do cấp xã thực hiện       100 
      

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

Số: 59/NQ-HĐND                   Hoà Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021  

 

 

                  

NGHỊ QUYẾT 

Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án  

phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 04 
ơ      

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 Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của 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 Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 226/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quyết 
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định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh 

năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân 

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

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự 

toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 như sau: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.410.000 triệu đồng. Trong đó: 

Thu nội địa 6.095.000 triệu đồng; thu xuất nhập khẩu 315.000 triệu đồng. 

2. Thu ngân sách địa phương 14.624.976 triệu đồng, trong đó: 

a) Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 5.822.800 triệu đồng; 

b) Thu bổ sung cân đối 7.139.971 triệu đồng; 

c) Thu bổ sung có mục tiêu 1.581.905 triệu đồng; 

d) Thu vay của ngân sách địa phương (bội chi) 80.300 triệu đồng. 

3. Chi ngân sách địa phương 14.624.976 triệu đồng, trong đó: 

a) Chi cân đối ngân sách địa phương 13.043.071 triệu đồng, bao gồm: 

- Chi đầu tư phát triển: 4.232.209 triệu đồng; 

- Chi thường xuyên:     8.548.701 triệu đồng;  

- Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 1.300 tỷ đồng; 

- Dự phòng ngân sách: 260.861 tỷ đồng. 

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 1.581.905 triệu đồng, bao gồm: 

- Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ bằng 

nguồn vốn ngoài nước 1.524.248 triệu đồng; 
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 - Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ 

quy định 57.657 triệu đồng. 

Điều 2. Quyết định phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 như 

sau: 

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh 12.546.056 triệu đồng, trong đó: 

1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 7.127.736 triệu đồng, bao 

gồm: 

a) Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh 5.545.831 triệu đồng, gồm có: 

- Chi đầu tư phát triển: 2.865.609 triệu đồng; 

- Chi thường xuyên: 2.543.379 triệu đồng; 

- Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 1.300 tỷ đồng; 

- Dự phòng ngân sách: 135.543 triệu đồng.  

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 1.581.905 triệu đồng, bao gồm: 

- Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ bằng 

nguồn vốn ngoài nước 1.524.248 triệu đồng; 

- Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy 

định  57.657 triệu đồng. 

2. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 5.418.320 triệu đồng. 

(Chi tiết theo các Biểu kèm theo Nghị quyết). 

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:  
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1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 

theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các Tổ Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định 

của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình Khoá XVII, 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày thông qua./.  

 
CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

          
Đơn vị tính: Triệu 

đồng 

STT Nội dung 
Dự toán 

năm 2021 

Dự toán 

năm 2022 

So sánh 

Tuyệt đối Tương đối (%) 

A B 1 2 3=2-1 4=2/1 

  TỔNG CHI 
     

12,518,853  

    

14,624,976  

      

2,106,123  
           117  

A CHI CÂN ĐỐI 
     

10,831,669  

    

13,043,071  

      

2,211,402  
           120  

I Chi đầu tư phát triển 
       

2,539,450  

      

4,232,209  

      

1,692,759  
           167  

1 Chi đầu tư cho các dự án 
       

2,285,350  

      

3,735,160  

      

1,449,810  
           163  

  Trong đó: Chia theo lĩnh vực         

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 
          

116,634  

                    

-  

       

(116,634) 
               -  

- Chi khoa học và công nghệ 
            

22,500  

                    

-  

         

(22,500) 
               -  

  Trong đó: Chia theo nguồn vốn         

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 
       

1,700,000  

     

3,064,000  
     1,364,000            180  

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 
            

15,000  

          

13,470  

           

(1,530) 
            90  
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2 

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích 

do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo 

quy định của pháp luật 

        

3 Chi đầu tư phát triển khác 
          

254,100  

         

497,049  

         

242,949  
           196  

II Chi thường xuyên 
       

8,061,675  

      

8,548,701  

         

487,026  
           106  

  Trong đó:         

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 
       

3,643,184  

     

4,122,484  
        479,300            113  

- Chi khoa học và công nghệ 
            

19,269  

          

19,269  

                    

-  
          100  

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 
              

3,700  

                     

-  

            

(3,700) 
                -  

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 
              

1,300  

             

1,300  

                     

-  
           100  

V Dự phòng ngân sách 
          

208,672  

         

260,861  

           

52,189  
           125  

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 
            

16,872  

                     

-  

          

(16,872) 
                -  

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 
       

1,687,184  

      

1,581,905  

        

(105,279) 
             94  

I Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 
       

1,626,911  

      

1,524,248  

        

(102,663) 
             94  

II Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 
            

60,273  

           

57,657  

            

(2,616) 
             96  

1 Vốn ngoài nước 
              

9,610  

             

9,610  

                     

-  
           100  

2 Vốn trong nước 
            

50,663  

           

50,663  

                     

-  
           100  
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C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU         

            

            

            

    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HOÀ BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

  

Số: 60/NQ-HĐND  Hoà Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021  

                           

NGHỊ QUYẾT 

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 04 
      

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 Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính 

phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa 

phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - 

ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa 

phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của 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; 

Xét Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 

2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề 

nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 

2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các 

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 như sau: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:          4.116.352 triệu đồng. 

2. Tổng thu ngân sách địa phương:                         14.423.717 triệu đồng. 

Trong đó: 

a) Thu ngân sách cấp tỉnh:                                         6.584.200 triệu đồng. 

b) Thu ngân sách cấp huyện:                                     6.215.952 triệu đồng. 

c) Thu ngân sách cấp xã:                                           1.623.565 triệu đồng. 
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3. Tổng chi ngân sách địa phương:                         14.327.917 triệu đồng. 

Trong đó: 

a) Chi ngân sách cấp tỉnh:                                         6.559.453 triệu đồng. 

b) Chi ngân sách cấp huyện:                                     6.171.603 triệu đồng. 

c) Chi ngân sách cấp xã:                                           1.596.861 triệu đồng. 

4. Kết dư ngân sách địa phương:                                  95.800 triệu đồng. 

Trong đó: 

a) Kết dư ngân sách cấp tỉnh:                                         24.747 triệu đồng. 

b) Kết dư ngân sách cấp huyện:                                     44.349 triệu đồng. 

c) Kết dư ngân sách cấp xã:                                           26.704 triệu đồng. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai số liệu quyết toán ngân sách 

địa phương năm 2020, xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh theo quy định của Luật 

Ngân sách Nhà nước, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình Khoá XVII, 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày thông qua./.  

 

  

  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 61/NQ-HĐND               Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT  

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh Hòa Bình 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách Nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Văn bản số 4881/BKHĐT-TH ngày 26 tháng 7 năm 2021; Văn 

bản số 6926/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ kế hoạch và Đầu 

tư về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022; 

Trên cơ sở Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025, tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định về các nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình; 

Xét Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về Kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh Hòa Bình; 

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 

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

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Quyết định Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Hòa Bình, vốn 

đầu tư cân đối ngân sách tỉnh, như sau: 
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Tổng vốn đầu tư cân đối ngân sách tỉnh năm 2022: 1.869.690 triệu đồng. 

Trong đó: 

1. Dự án đã hoàn thành: 4.744 triệu đồng. 

2. Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 và hoàn thành trong năm 2022: 

204.226 triệu đồng. 

3. Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 và hoàn thành sau năm 2022: 

50.000 triệu đồng. 

4. Đối ứng các dự án sử dụng vốn nước ngoài: 85.081 triệu đồng. 

5. Đối ứng các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương: 139.569 triệu đồng. 

6. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho huyện: 

173.000 triệu đồng. 

7. Chuẩn bị đầu tư: 23.000 triệu đồng.  

8. Dự án khởi công mới năm 2021 chuyển tiếp sang năm 2022: 751.302 

triệu đồng. 

9. Dự án khởi công mới năm 2022: 308.468 triệu đồng.  

10. Các kinh phí khác: 50.000 triệu đồng. 

11. Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 80.300 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Biểu số 3 đính kèm theo Nghị quyết này). 

Điều 2. Quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Hòa Bình, vốn 

đầu tư trên cơ sở khả năng tăng thu nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa 

phương năm 2022, như sau: 

Tổng vốn đầu tư trên cơ sở khả năng tăng thu nguồn vốn trong cân đối 

ngân sách địa phương năm 2022: 798.870 triệu đồng. Trong đó: 

1. Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 hoàn thành trong năm 2022: 

66.940 triệu đồng. 

2. Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 hoàn thành sau năm 2022: 

33.060 triệu đồng. 

3. Đối ứng các dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA): 10.000 triệu đồng. 

4. Dự án khởi công mới năm 2021 chuyển tiếp sang năm 2022: 200.000 

triệu đồng. 

5. Dự án khởi công mới năm 2022: 307.000 triệu đồng.  

6. Chuẩn bị đầu tư: 25.000 triệu đồng.  

7. Các kinh phí khác: 156.870 triệu đồng.  

(Chi tiết tại Biểu số 4 đính kèm theo Nghị quyết này). 
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Điều 3. Ghi nhận Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách 

Trung ương, như sau: 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách trung ương năm 2022: 

1.524.248 triệu đồng. Trong đó: 

1. Vốn trong nước: 1.101.677 triệu đồng. 

a) Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 712.506 triệu đồng. 

- Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 và hoàn thành trong năm 

2022: 256.904 triệu đồng. 

- Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 và hoàn thành sau năm 2022: 

82.602 triệu đồng. 

- Dự án khởi công mới năm 2021 chuyển tiếp sang năm 2022: 308.000 

triệu đồng.  

- Dự án khởi công mới năm 2022: 54.000 triệu đồng.  

- Chuẩn bị đầu tư: 11.000 triệu đồng.  

b) Vốn Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh 

Hòa Bình: 369.171 triệu đồng. 

- Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 và hoàn thành trong năm 2022: 

77.171 triệu đồng. 

- Dự án khởi công mới năm 2022: 292.000 triệu đồng. 

c) Vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA): 20.000 triệu đồng. 

2. Vốn nước ngoài (ODA): 422.571 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Biểu số 5, Biểu số 6 đính kèm theo Nghị quyết này). 

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp 

luật và các quy định khác của pháp luật có liên quan; định kỳ đánh giá và báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

b) Trường hợp Quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn 

ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn nước ngoài có khác so với kế hoạch 

vốn giao tại Nghị quyết này thì Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát phân bổ chi tiết theo 

Quyết định được giao và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

c) Giám sát việc phân bổ vốn đối với các dự án nguồn vốn đầu tư trong 

cân đối ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện đảm bảo theo danh 
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mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 

35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, Kỳ 

họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 Số: 63/2021/NQ-HĐND 

  

Hoà Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

                                                 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về mức phân bổ kinh phí ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 
      

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 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 Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông; Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông; 

Xét Tờ trình số 231/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức 

phân bổ kinh phí ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - 

ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách địa phương từ nguồn 

thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông do Thanh tra 

giao thông thực hiện xử phạt, cụ thể như sau: 
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1. Trích 50% số thực hiện thu xử phạt vi phạm hành chính (liền kề năm 

trước năm kế hoạch) trong lĩnh vực an toàn giao thông do Thanh tra giao thông 

thực hiện để phục vụ cho công tác bảo đảm an toàn giao thông được phân bổ 

cho các đơn vị theo tỷ lệ như sau: 

a) Trích 25% cho lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải. 

b) Trích 7,5% cho Ban An toàn giao thông tỉnh. 

c) Trích 7,5% cho Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động. 

d) Trích 10% cho hoạt động của Ban An toàn giao thông các huyện, 

thành phố (trong đó 2,35% cho Ban an toàn giao thông thành phố Hòa Bình và 

0,85%/01 Ban an toàn giao thông huyện). 

2. Nội dung chi và mức chi: Thực hiện theo Thông tư số 01/2018/TT-BTC 

ngày 02 tháng 01 năm 2018 và Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21 tháng 5 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Nghị quyết 114/2018/NQ-HĐND ngày 

06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình quy định một số nội 

dung chi và mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 

3. Thời gian áp dụng: Từ năm ngân sách 2022. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện 

Nghị quyết này; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình Khoá XVII, 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 20 tháng 12 năm 2021./. 

 
 

  

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số: 64/2021/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết 

định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 

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 Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản 

và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Xét Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định 

phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội 

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

kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền 

quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-29-2018-nd-cp-trinh-tu-thu-tuc-xac-lap-quyen-so-huu-toan-dan-ve-tai-san-376892.aspx
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97/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa 

Bình, cụ thể: 

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 4 quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài 

sản như sau: 

“Điều 4. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản 

2. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp không 

thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm tài sản của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương gồm: 

- Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất 

bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Xe ô tô, tàu, thuyền và phương tiện giao thông khác (trừ xe mô tô, xe gắn 

máy).  

- Tài sản có giá dự toán mua sắm từ 500 triệu đồng trở lên/ 01 đơn vị tài 

sản. 

- Các tài sản có tổng giá dự toán mua sắm từ 500 triệu trở lên cho một 

lần mua sắm của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh. 

- Các tài sản có tổng giá dự toán mua sắm từ 5 tỷ đồng trở lên cho một 

lần mua sắm của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện, thành phố. 

b) Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 

tương đương quyết định mua sắm các tài sản không thuộc phạm vi quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều này có giá dự toán mua sắm từ 100 triệu đồng đến dưới 

500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc có tổng giá dự toán mua sắm các tài sản 

từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng cho một lần mua sắm của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

c) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện 

quyết định mua sắm các tài sản không thuộc phạm vi quy định tại điểm a, b 

khoản 2 Điều này có giá dự toán mua sắm dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản 

hoặc tổng giá dự toán mua sắm các tài sản dưới 100 triệu đồng cho một lần 

mua sắm. 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định mua sắm 

các tài sản không thuộc phạm vi quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này từ 

nguồn ngân sách cấp huyện, thành phố hàng năm trên cơ sở tiêu chuẩn, định 

mức quy định, tự chịu trách nhiệm về hồ sơ, trình tự, thủ tục mua sắm theo quy 

định về thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.” 

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 8 quy định Thẩm quyền quyết định bán tài sản 

công như sau: 

“Điều 8. Thẩm quyền quyết định bán tài sản công 
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1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán tài sản đối với các loại 

tài sản sau: 

a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài sản gắn liền với đất 

của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức tương đương thuộc cấp tỉnh 

sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh. 

b) Xe ô tô, tàu, thuyền và các loại phương tiện giao thông khác (trừ xe mô 

tô, xe gắn máy) có giá trị còn lại từ 500 triệu đồng trở lên thuộc phạm vi tỉnh quản 

lý. 

c) Tài sản là máy móc, trang thiết bị và các tài sản khác giá trị còn lại từ 05 

tỷ đồng trở lên/1 đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh 

quản lý” 

3. Sửa đổi điểm a và điểm b khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 9 quy định 

Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công như sau: 

“Điều 9. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý: 

a) Nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các tài sản 

khác gắn liền với đất có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 5 tỷ đồng trở lên/1 

đơn vị tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

b) Xe ô tô, tàu thuyền và các loại phương tiện giao thông khác (trừ xe mô 

tô, xe gắn máy) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định thanh lý: 

a) Tài sản là nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và tài 

sản khác gắn liền với đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh có 

nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng/1 đơn vị tài sản.” 

4. Sửa đổi Điều 13 quy định Thẩm quyền xác lập sở hữu toàn dân về tài 

sản như sau: 

“Điều 13. Thẩm quyền xác lập sở hữu toàn dân về tài sản 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu toàn 

dân về tài sản đối với: 

a) Tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm; bất động sản vô chủ; bất 

động sản không có người thừa kế; tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị theo giá 

xác định lại từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản. 

b) Tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt 

Nam chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh (trừ các tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an 

ninh quy định tại các Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP). 

c) Tài sản do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao không 

bồi hoàn cho Nhà nước Việt Nam theo cam kết sau khi kết thúc thời hạn hoạt động. 
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d) Tài sản của quỹ xã hội, tài sản của quỹ từ thiện do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định giải thể hoặc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố quyết định giải thể theo ủy quyền. 

đ) Tài sản chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam theo hợp đồng dự án đối 

tác công tư đối với trường hợp cơ quan ký hợp đồng dự án thuộc phạm vi quản 

lý cấp tỉnh. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định xác lập quyền 

sở hữu toàn dân về tài sản đối với tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, di sản không 

người thừa kế (trừ di sản không có người thừa kế là bất động sản; tài sản bị 

đánh rơi, bỏ quên có giá trị theo giá xác định lại từ 500 triệu đồng trở lên/01 

đơn vị tài sản quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này).” 

5. Sửa đổi Điều 14 quy định Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài 

sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân như sau: 

“Điều 14. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân 

1. Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản là 

nhà, đất; xe ô tô và tài sản khác có giá trị theo giá xác định lại từ 500 triệu đồng 

trở lên/01 đơn vị tài sản (hoặc lô tài sản) do cơ quan, người có thẩm quyền 

thuộc tỉnh quyết định tịch thu, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. 

b) Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 

tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt 

phương án xử lý tài sản khác có giá trị theo giá xác định lại dưới 500 triệu 

đồng/01 đơn vị tài sản (hoặc lô tài sản) sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn 

bản của Sở Tài chính về phương án xử lý tài sản. 

2. Tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản do 

cơ quan thi hành án chuyển giao cho Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế 

hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp nhận (trừ các tài sản 

quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP), bao gồm: 

Bất động sản, xe ô tô và tài sản khác có giá trị theo giá xác định lại từ 500 triệu 

đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (hoặc lô tài sản), trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở 

Tài chính. 

b) Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt phương án xử lý tài sản do cơ quan 

thi hành án chuyển giao cho Sở Tài chính (trừ bất động sản, xe ô tô và tài sản 

khác có giá trị theo giá xác định lại từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản 

hoặc lô tài sản). 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt phương án xử 

lý tài sản do cơ quan thi hành án chuyển giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp nhận (trừ bất động sản, xe ô 

tô và tài sản khác có giá trị theo giá xác định lại từ 500 triệu đồng trở lên/01 
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đơn vị tài sản hoặc lô tài sản), trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch. 

3. Tài sản là bất động sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở 

hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm 

được tìm thấy, tài sản không có người nhận thừa kế; hàng hóa tồn đọng. 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản là 

bất động sản vô chủ và các tài sản khác có giá trị theo giá xác định lại từ 500 

triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (trừ các tài sản là di tích lịch sử - văn hóa, 

cổ vật, bảo vật quốc gia quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 

29/2018/NĐ-CP), trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. 

b) Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 

tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt 

phương án xử lý tài sản khác (trừ bất động sản vô chủ và các tài sản là di tích 

lịch sử - văn hóa, cổ vật, bảo vật quốc gia quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 19 

Nghị định số 29/2018/NĐ-CP) có giá trị theo giá xác định lại dưới 500 triệu 

đồng/01 đơn vị tài sản, trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch.” 

6. Sửa đổi tên Điều 16 và khoản 2 Điều 16 quy định Thẩm quyền quyết 

định bảo dưỡng, sửa chữa tài sản tại cơ quan nhà nước như sau: 

“Điều 16. Thẩm quyền quyết định bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công  

2. Thẩm quyền quyết định bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công trong trường 

hợp không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bảo dưỡng, sửa chữa đối 

với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất và 

các tài sản khác có giá trị dự toán bảo dưỡng, sửa chữa tài sản từ 500 triệu đồng 

trở lên đối với các đơn vị dự toán cấp tỉnh. 

b) Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 

tương đương quyết định bảo dưỡng, sửa chữa tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở 

hoạt động sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất và các tài sản khác có giá trị 

dự toán bảo dưỡng, sửa chữa từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định hoặc phân 

cấp thẩm quyền quyết định bảo dưỡng, sửa chữa tài sản là trụ sở làm việc, cơ 

sở hoạt động sự nghiệp, tài sản gắn liền với đất và các tài sản khác thuộc dự 

toán ngân sách huyện. 

d) Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương quyết định bảo dưỡng, sửa chữa tài 

sản có giá trị dự toán bảo dưỡng, sửa chữa tài sản dưới 100 triệu đồng (trừ các 

tài sản quy định tại  điểm a, điểm b khoản này) của đơn vị mình được giao quản 

lý, sử dụng.” 

6. Bổ sung Điều 17 Thẩm quyền phê duyệt giá bán, thanh lý, xử lý tài 

sản công như sau: 
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“Điều 17. Thẩm quyền phê duyệt giá bán, thanh lý, xử lý tài sản 

công 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt giá bán, thanh lý, 

xử lý tài sản công đối với những tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định bán, 

thanh lý, xử lý (tại khoản 1, khoản 2 Điều 8; khoản 1 Điều 9; khoản 1 Điều 14 

Nghị quyết này). 

2. Giám đốc Sở Tài chính quyết định phê duyệt giá bán, thanh lý tài sản 

công đối với những tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định bán, thanh lý (tại 

khoản 3 Điều 8, khoản 2 Điều 9 Nghị quyết này). 

3. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 

tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định phê 

duyệt giá bán, thanh lý tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định bán, thanh lý 

(tại khoản 4 Điều 8 và khoản 3 Điều 9 Nghị quyết này). 

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành đoàn thể 

và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố quyết định phê duyệt giá bán, thanh 

lý tài sản công của cơ quan, đơn vị mình (trừ những tài sản quy định tại khoản 

1, khoản 2 và khoản 3 điều này).” 

7. Các nội dung khác không có quy định tại Nghị quyết này, thực hiện 

theo Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện 

Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc Ủy ban 

nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 19 

tháng 12 năm 2021./. 
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Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

 TỈNH HÒA BÌNH 

 

          Số: 65/NQ-HĐND 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn 

tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 04 
 

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 Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

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 về 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 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quy định các nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 

2021-2025; 

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 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 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của 

Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã  khu vực III, xã khu vực II, xã khu vực 

I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; 

Trên cơ sở Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 tỉnh Hào Bình; 

Xét Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hoà Bình thông qua Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh 
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Hòa Bình giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn (GTNT) 

tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát: Thực hiện cứng hóa, từng bước hoàn thiện các 

tuyến đường GTNT bằng bê tông xi măng để phục vụ đi lại của nhân dân, tạo 

đà cho phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng 

nông thôn mới tại các xã trên địa bàn tỉnh. 

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Nâng tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa đường xã, đường từ trung tâm xã đến 

đường lên 87,6%; 

- Nâng tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa đường trục thôn, bản và đường liên 

thôn, bản lên 87,3%; 

- Nâng tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa đường ngõ, xóm lên 66,9%; 

- Nâng tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa đường trục chính nội đồng lên 30,6%. 

2. Nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đầu tư 

Trên cơ sở nguồn vốn lồng ghép Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

lập danh mục các dự án đầu tư, kế hoạch đầu tư theo nguyên tắc sau: 

a) Danh mục các công trình đăng ký phải phù hợp với quy hoạch giao 

thông vận tải, quy hoạch nông thôn mới của địa phương; phù hợp với Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với 

các xã phấn đấu đạt 19 tiêu chí trong giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát 

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

2021 - 2030; 

b) Ưu tiên đầu tư đối với các xã trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, 

lưu thông hàng hóa cao, địa điểm khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng. 

c) Ưu tiên các dự án không vướng mắc về giải phóng mặt bằng, có 

phương án tổ chức, quản lý thi công tốt. 

d) Ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh cả tuyến đường để nâng cao hiệu quả đầu 

tư. 

3. Khối lượng thực hiện 

Từ năm 2021-2025, cứng hóa mặt đường GTNT bằng bê tông xi măng 

(BTXM) cho 1.202km, trong đó: 

- Đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện: 87km;  
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- Đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản: 450km (Ngân sách địa 

phương hỗ trợ đầu tư 127km; còn lại do các Chương trình mục tiêu Quốc gia và 

các nguồn vốn khác đầu tư). 

- Đường ngõ, xóm: 358km (Ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư 205km; 

còn lại do các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn vốn khác đầu tư). 

- Đường trục chính nội đồng: 307km (Ngân sách địa phương hỗ trợ đầu 

tư 122km; còn lại do các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn vốn 

khác đầu tư). 

4. Quy mô kỹ thuật áp dụng cho các tuyến đường đầu tư bằng nguồn 

Ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện Đề án, cụ thể: 

a) Điều kiện thực hiện: Các tuyến đường được xem xét để ghi kế hoạch 

hỗ trợ cứng hóa GTNT phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Nền đường ổn định; có hệ thống thoát nước hoặc có đủ điều kiện đảm 

bảo thoát nước; bề rộng nền đường tối thiểu 5m; 

- Ủy ban nhân dân xã phải có cam kết với Ủy ban nhân dân cấp huyện về 

việc tổ chức huy động nhân dân tự nguyện tham gia thi công và đóng góp xây 

dựng theo dự toán. 

b) Quy mô kỹ thuật tối thiểu lựa chọn 

- Đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện lựa chọn tối thiểu 

đường cấp A, Bn=6-6,5m, Bm=4,5m (trong đó bao gồm cả phần gia cố lề như 

mặt mỗi bên 0,5m): 

+ BTXM mác 300 dày 20cm đối với đường đi qua xã thuộc vùng 1; 

+ BTXM mác 250 dày 18cm đối với đường đi qua các xã thuộc vùng 2 

và các xã thuộc vùng 3. 

- Đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản lựa chọn tối thiểu đường 

cấp B, Bn=5m, Bm=3,5m, BTXM mác 250 dày 18cm cho tất cả các xã. 

- Đường ngõ, xóm lựa chọn tối thiểu đường cấp B, Bn=5m, Bm=3m, 

BTXM mác 250 dày 16cm cho tất cả các xã. Mở rộng mỗi bên 0,5m đối với 

một số tuyến đường ngõ được đầu tư từ giai đoạn trước nhưng chưa đạt yêu cầu 

về chuẩn nông thôn mới. 

- Đường trục chính nội đồng lựa chọn tối thiểu đường cấp B, Bn=5m, 

Bm=3,5m, BTXM M250 dày 18cm cho tất cả các xã. 

5. Kinh phí thực hiện đề án: 1.921.350 triệu đồng. 

(Một nghìn, chín trăm hai mươi mốt tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng) 

6. Nguồn vốn lồng ghép thực hiện đề án: 

a) Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 250.390 

triệu đồng (tương ứng thực hiện khoảng 176km).  
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b) Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi: 493.745 triệu đồng. (tương ứng thực hiện 

khoảng 326km). 

c) Ngân sách địa phương hỗ trợ Đề án: 189.570 triệu đồng (tương ứng 

thực hiện khoảng 454km), trong đó: 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 115.000 triệu đồng (Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025  là 95 tỷ đồng tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 

30/9/2021 của HĐND tỉnh; nguồn vốn sự nghiệp giao thông 5 tỷ đồng/năm, 

tính từ năm 2022); 

- Ngân sách huyện, thành phố hỗ trợ: 74.570 triệu đồng 

d) Huy động nhân dân đóng góp: 144.845 triệu đồng. 

đ) Nguồn vốn hợp pháp khác: 842.800 triệu đồng. (Tương ứng thực hiện 

khoảng 246km). 

7. Cơ chế tổ chức thực hiện 

a) Cơ chế chính sách 

- Các công trình giao thông thực hiện bằng nguồn vốn của Đề án cứng 

hóa đường GTNT tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 được vận dụng theo các 

quy định về cơ chế đặc thù của Chính phủ trong quản lý đầu tư xây dựng đối 

với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025.  

- Các chương trình, dự án: Nông thôn mới, giảm nghèo, Chương trình 

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

miền núi và các chương trình dự án khác thực hiện theo cơ chế riêng của dự án 

và quy định của pháp luật. 

b) Cơ chế hỗ trợ  

Thực hiện theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân tự làm”. Nhà 

nước hỗ trợ vật liệu (Xi măng, cát, đá hoặc sỏi), chi phí quản lý dự án 

2.000.000đồng/km (Chi phí quản lý cấp xã 1.000.000 đồng, cấp huyện 700.000 

đồng, cấp tỉnh 300.000 đồng). Ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí quản lý dự án cho 

cấp tỉnh, ngân sách huyện bố trí phần kinh phí cho cấp huyện và cấp xã. Phần 

kinh phí còn lại không được hỗ trợ, nhân dân có trách nhiệm đóng góp để thực 

hiện cứng hóa đường GTNT. 

Để đảm bảo công bằng về mức đóng góp giữa các khu vực trên địa bàn 

tỉnh, Đề án tập trung hỗ trợ cho các khu vực khó khăn và đặc biệt khó khăn, cụ 

thể: 

- Đối với các xã vùng 1 ngân sách địa phương hỗ trợ: Xi măng + chi phí 

quản lý dự án. 
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- Đối với các xã vùng 2 ngân sách địa phương hỗ trợ: Xi măng + cát + 

chi phí quản lý dự án. 

- Đối với các xã vùng 3 ngân sách địa phương hỗ trợ: Xi măng + cát + đá 

(sỏi) + chi phí quản lý dự án. 

c) Cơ chế giám sát: Thực hiện giám sát cộng đồng.  

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này; báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, Kỳ 

họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

 TỈNH HÒA BÌNH 

 

          Số: 66/NQ-HĐND 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 
ơ 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua Đề án tăng cường hiệu quả thực hiện công tác quản lý,  

bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh, đường huyện, đường xã  

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2025 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 04 
 

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 Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

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;  

Xét Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về Đề án tăng cường hiệu quả thực hiện công tác quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên đường tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình giai đoạn 2022-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Đề án tăng cường hiệu quả thực hiện công tác quản 

lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2025, với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát: Nhằm nâng cao chất lượng, duy trì tuổi thọ các 

tuyến đường địa phương (bao gồm các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, 

phân cấp quản lý, bảo trì) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, phục vụ giao thông an 

toàn, thông suốt và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho quản lý, bảo trì hệ 

thống đường địa phương. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Các tuyến đường tỉnh đảm bảo 100% số km đường không bị xuống cấp, 

xuống loại, đảm bảo an toàn giao thông. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
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- Đến năm 2025: Có 100% số km đường huyện được bố trí kinh phí quản 

lý, bảo dưỡng thường xuyên; 30% số km đường xã được bố trí kinh phí quản 

lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. 

2. Nguyên tắc bố trí kinh phí  

a) Các tuyến đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải quản lý, được bố trí 

kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên. 

b) Các tuyến đường do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được phân 

công, phân cấp quản lý do cấp huyện, cấp xã bố trí kinh phí cho quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên. Căn cứ vào tình hình thực tế ngân sách huyện, xã bố trí 

kinh phí cho phù hợp; năm 2022 nên bố trí mức tối thiểu là 7.000.000 

đồng/km/năm cho đường huyện, 500.000 đồng/km/năm cho đường xã, sau đó 

mỗi năm bố trí tăng từ 10-15%, phấn đấu đến năm 2025 bố trí tối thiểu 

10.000.000 đồng/km/năm đối với đường huyện, 800.000 đồng/km/năm đối với 

đường xã để thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.  

3. Kinh phí thực hiện đề án: Tổng kinh phí thực hiện Đề án đến năm 

2025: 135.326 triệu đồng, trong đó: 

a) Kinh phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 490,5 km đường tỉnh do Sở 

Giao thông vận tải được giao quản lý (năm sau cao hơn năm trước 2%): 112.888 

triệu đồng, cụ thể: 

- Năm 2022: 27.389 triệu đồng (năm 2021: 26.852 triệu đồng) 

- Năm 2023: 27.937 triệu đồng 

- Năm 2024: 28.496 triệu đồng 

- Năm 2025: 29.066 triệu đồng 

b) Kinh phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường bộ do Ủy 

ban nhân dân cấp huyện quản lý (737,76km): 21.690 triệu đồng, cụ thể: 

- Năm 2022 thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tối thiểu 70% số 

km đường huyện tương ứng với 516,43km với kinh phí tối thiểu cần bố trí 

3.615 triệu đồng (7 triệu đồng/km/năm) 

- Năm 2023 thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tối thiểu 80% số 

km đường huyện tương ứng với 590,2km với kinh phí tối thiểu cần bố trí 4.722 

triệu đồng (8 triệu đồng/km/năm) 

- Năm 2024 thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tối thiểu 90% số 

km đường huyện tương ứng với 663,98km với kinh phí tối thiểu cần bố trí 

5.976 triệu đồng (9 triệu đồng/km/năm) 

- Năm 2025 thực hiện quản lý, bảo dương thường xuyên tối thiểu 100% 

số km đường huyện tương ứng với 737,76km với kinh phí tối thiểu cần bố trí 

7.377 triệu đồng (10 triệu đồng/km/năm) 

c) Kinh phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường bộ do Ủy 

ban nhân dân cấp xã quản lý (1.226,52 km): 748 triệu đồng, cụ thể: 
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- Năm 2022 thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tối thiểu 15% số 

km đường xã là 183,98km với kinh phí tối thiểu cần bố trí 92 triệu đồng 

(500.000 đồng/km/năm) 

- Năm 2023 thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tối thiểu 20% số 

km đường xã là 245,3km với kinh phí tối thiểu cần bố trí 147 triệu đồng 

(600.000 đồng/km/năm) 

- Năm 2024 thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tối thiểu 25% số 

km đường xã là 306,63km với kinh phí tối thiểu cần bố trí 215 triệu đồng 

(700.000 đồng/km/năm) 

- Năm 2025 thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tối thiểu 30% số 

km đường xã là 367,96km với kinh phí tối thiểu cần bố trí 294 triệu đồng 

(800.000 đồng/km/năm). 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, báo 

cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua./. 

 
                              CHỦ TỊCH 

 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

Số: 69/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày  09 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 04 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 

4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị quyết số 

96/NQ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hòa 

Bình; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 

năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 

năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

Xét Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đăc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội 

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

kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, với những nội dung chủ yếu sau đây:  
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Tổng số danh mục các dự án cần chuyển mục đích là 20 dự án, tổng diện 

tích chuyển mục đích sử dụng 28,16ha (trong đó: Đất trồng lúa 27,96ha; đất 

rừng phòng hộ 0,20 ha).  

 (Chi tiết tại biểu kèm theo Nghị quyết). 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật về đất 

đai và các quy định khác có liên quan.  

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về thông tin, số liệu, tính 

khả thi, đối tượng áp dụng và sự phù hợp với Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 của tỉnh; Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) quốc gia đối với các dự 

án chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp 

luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành 

trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày thông qua./. 

 
 

  
 

CHỦ TỊCH 
 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỔNG HỢP DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG 

PHÒNG HỘ,  

ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CỤM CÔNG NGHIỆP, DỰ ÁN ĐẤT Ở, NHÀ Ở THƯƠNG MẠI  

 NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH 

(Kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) 
          

        Đơn vị tính: ha 

STT Tên dự án, công trình 
Địa điểm 

thực hiện 
Chủ Đầu tư 

Tổng diện tích dự kiến (ha) 

Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú Tổng số 

Trong đó sử dụng 

Đất 

lúa 

Đất 

RPH 

Đất 

RĐD 

  
TỔNG CỘNG: 20 DỰ 

ÁN 
20   28.16 27.96 0.20 0.00     

I TP Hòa Bình 5   7.95 7.95 0.00 0.00     

1 
Cải tạo nâng cấp 

đường tỉnh 446 

xã Mông 

Hóa, xã 

Quang Tiến 

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD các 

CTGT Hòa Bình 

2.00 2.00     

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 30/9/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng 

cấp đường tỉnh 446 

  

2 

Đường Quang Tiến - 

Thịnh Minh, thành phố 

Hòa Bình (giai đoạn 1) 

xã Quang 

Tiến, Thịnh 

Minh 

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD các 

CTGT Hòa Bình 

2.01 2.01     

Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Đường Quang Tiến - Thịnh 

Minh, thành phố Hòa Bình (giai đoạn 1) 
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3 

Đường liên kết vùng 

Hòa Bình - Hà Nội và 

cao tốc Sơn La (Hòa 

Bình - Mộc Châu) 

xã Mông 

Hóa, xã Yên 

Mông, xã 

Hòa Bình 

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD các 

CTGT Hòa Bình 

3.50 3.50     

Nghị quyết số 440/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Đường liên kết vùng Hòa 

Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc 

Châu) 

  

4 

Đường nối từ Quốc lộ 

6 đi Độc Lập, Đú 

Sáng, đường 12B 

thành phố 

Hòa Bình 

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD các 

CTGT Hòa Bình 

0.21 0.21     

Nghị quyết số 428/NQ-HĐND ngày 06/4/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án đường nối từ Quốc lộ 6 đi 

Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B 

  

5 
Dự án Khu nhà ở 

Hoàng Vân 

phường 

Thịnh Lang 

Liên doanh Công 

ty Cổ phần Tập 

đoàn Landora và 

Công ty Cổ phần 

bất động sản 

Hoàng Vân Hòa 

Bình 

0.23 0.23     

Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của 

UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà đầu tư dự án Khu nhà ở Hoàng Vân, 

phường Thịnh Lang; văn bản số 1350/UBND-

NNTN ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình 

về việc gia hạn thực hiện hợp đồng thực hiện dự án 

Khu nhà ở Hoàng Vân, phường Thịnh Lang 

  

II Huyện Kim Bôi 2   3.74 3.74 0.00 0.00 
 

  

1 

Đường liên kết vùng 

Hòa Bình - Hà Nội và 

cao tốc Sơn La (Hòa 

Bình - Mộc Châu) 

Thị trấn Bo, 

xã Vĩnh 

Tiến, xã 

Đông Bắc, 

xã Vĩnh 

Đồng, xã 

Bình Sơn 

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD các 

CTGT Hòa Bình 

3.60 3.60     

 

Nghị quyết số 440/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Đường liên kết vùng Hòa 

Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc 

Châu) 
 

  

2 

Đường nối từ Quốc lộ 

6 đi Độc Lập, Đú 

Sáng, đường 12B 

xã Vĩnh 

Tiến, xã Đú 

Sáng 

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD các 

CTGT Hòa Bình 

0.14 0.14     

Nghị quyết số 428/NQ-HĐND ngày 06/4/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án đường nối từ Quốc lộ 6 đi 

Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B 

  

III Huyện Lạc Sơn 5   1.84 1.64 0.20 0.00 
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1 
Xây dựng Chợ Yên 

Nghiệp 

xã Yên 

Nghiêp 
UBND Huyện 0.94 0.94     

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của 

UBND tỉnh Hòa Bình về việc chủ trương Xây dựng 

Chợ Yên Nghiệp 

  

2 

Xây dựng Chợ Vụ Bản 

(Chợ Nghĩa) huyện 

Lạc Sơn 

TT Vụ Bản UBND Huyện 0.05 0.05     

Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 

của UBND tỉnh Hòa Bình về việc duyệt dự án đầu 

tư xây dựng công trình chợ Vụ Bản (Chợ Nghĩa) 

huyện Lạc Sơn 

  

3 

Cải tạo, nâng cấp chợ 

Ốc, xã Thượng Cốc, 

huyện Lạc Sơn 

xã Thượng 

Cốc 
UBND Huyện 0.11 0.11     

Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của 

UBND huyện Lạc Sơn về việc phê duyệt chủ 

trương, quy mô đầu tư xây dựng Công trình: Cải 

tạo, nâng cấp chợ Ốc, xã Thượng Cốc, huyện Lạc 

Sơn 

  

4 

Xây dựng Trụ sở Viện 

kiểm sát nhân dân 

huyện Lạc Sơn 

xã Yên Phú 

Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh 

Hòa Bình 

0.24 0.24     

Quyết định số 100/QĐ-VKSTC ngày 26/7/2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Chủ trương đầu 

tư dự án xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 

  

5 

Dự án Sửa chữa và 

nâng cao an toàn đập 

WB8 tỉnh Hòa Bình 

(Hồ Đăng) 

xã Tân Lập 

Ban quản lý Dự 

án đầu tư xây 

dựng các công 

trình NN và 

PTNT 

0.50 0.30 0.20   

Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu 

khả thi, tiểu dự án 03, dự án Sửa chữa và nâng cao 

an toàn đạp WB8, tỉnh Hòa Bình 

  

IV Huyện Lương Sơn 4   12.62 12.62 0.00 0.00 
 

  

1 

Đường liên kết vùng 

Hòa Bình - Hà Nội và 

cao tốc Sơn La (Hòa 

Bình - Mộc Châu) 

xã Cao Sơn 

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD các 

CTGT Hòa Bình 

2.64 2.64     
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Nghị quyết số 440/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Đường liên kết vùng Hòa 

Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc 

Châu) 
 

2 

Đường Kết nối thị trấn 

Lương Sơn - Xuân 

Mai, Hà Nội (giai đoạn 

1) 

xã Hòa Sơn, 

thị trấn 

Lương Sơn 

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD các 

CTGT Hòa Bình 

5.42 5.42     

Nghị quyết số 443/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Đường Kết nối thị trấn 

Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1) 

  

3 

Dự án Đường Trần 

Hưng Đạo đến Trung 

tâm huyện Lương Sơn 

Thị trấn 

Lương Sơn 

UBND huyện 

Lương Sơn 
0.56 0.56     

 

Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của 

UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt dự án 

Đường Trần Hưng Đạo đến Trung tâm huyện 

Lương Sơn 
 

  

4 

Dự án kè cấp bách 

chống sạt lở và kết hợp 

đường giao thông sông 

Huỳnh, suối cầu 

Chồm, huyện Lương 

Sơn 

xã Thanh 

Cao 

Ban QLDAXD 

và tu bổ các 

CTNN và PTNT 

4.00 4.00     

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Dự án kè cấp bách chống 

sạt lở và kết hợp đường giao thông sông Huỳnh, 

suối cầu Chồm, huyện Lương Sơn 

  

V Huyện Mai Châu 2   0.23 0.23 0.00 0.00     

1 

Cải tạo, nâng cấp 

đường tỉnh 450, xã Sơn 

Thủy, huyện Mai Châu 

xã Sơn Thủy 

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD các 

CTGT Hòa Bình 

0.20 0.20     

Nghị quyết số 437/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường 

tỉnh 450, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu 

  

2 
Đường nội thị, thị trấn 

Mai Châu 

Thị trấn Mai 

Châu 

UBND huyện 

Mai Châu 
0.03 0.03     

Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của 

UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt dự án 

Đường nội thị, thị trấn Mai Châu 
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VI Huyện Tân Lạc 1   0.66 0.66 0.00 0.00     

1 
Cải tạo nâng cấp 

đường tỉnh 440 

xã Phong 

Phú, xã 

Quyết Chiến 

Ban Quản lý dự 

án ĐTXD các 

CTGT Hòa Bình 

0.66 0.66     

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 30/9/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp 

đường tỉnh 440 

  

VII Huyện Yên Thủy 1   0.46 0.46 0.00 0.00     

1 
Khu Dân cư Khu A thị 

trấn Hàng Trạm, huyện 

Yên Thủy 

thị trấn Hàng 

Trạm 

Trung tâm PTQĐ 

tỉnh 
0.46 0.46     

Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của 

UBND tỉnh Hòa Bình v/v phê duyệt Kế hoạch đấu giá 

quyền sử dụng đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh 

Hoà Bình giai đoạn 2021-2025 

  

          

         

        HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 
 

Số: 70/2021/NQ-HĐND 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và  

chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực  

không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 

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 ngày 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 Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

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 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

Xét Tờ trình số 210/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc xem xét ban hành Nghị quyết Quy định khu vực 

không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra 

khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Báo cáo 

thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 

luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi  

Những khu vực nội thành của thành phố, thị trấn không được phép chăn 

nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi được quy định tại Phụ 

lục kèm theo Nghị quyết này (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong 

phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường).  
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Điều 2. Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực  không 

được phép chăn nuôi 

1. Đối tượng hỗ trợ: Chủ các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật 

khác trong chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định 

tại Điều 1 của Nghị quyết này khi thực hiện tháo dỡ, di dời hoặc dừng hoạt động 

chăn nuôi. 

2. Điều kiện hỗ trợ 

Cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác nằm trong danh mục 

giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; có chuồng nuôi 

nhốt đã được xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi 

hành; đã thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn 

nuôi; thực hiện tháo dỡ, di dời hoặc dừng hoạt động chăn nuôi trước ngày 01 

tháng 01 năm 2025. 

b) Có diện tích chuồng nuôi từ 50m2 trở lên. 

3. Nội dung và mức hỗ trợ: 

- Hỗ trợ các cơ sở tháo dỡ và di dời đối với chuồng kiên cố: Mức hỗ trợ 

79.900 đồng/m2, nhưng không quá 79.900.000 đồng (Bảy mươi chín triệu, chín 

trăm ngàn đồng) cho một cơ sở chăn nuôi. 

- Hỗ trợ các cơ sở tháo dỡ và di dời đối với chuồng tạm: Mức hỗ trợ 

34.500 đồng/m2, nhưng không quá 34.500.000 đồng (Ba mươi tư triệu, năm 

trăm ngàn đồng) cho một cơ sở chăn nuôi. 

4. Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần các cơ sở chăn nuôi thực hiện tháo 

dỡ, di dời hoặc dừng hoạt động chăn nuôi.  

5. Nguyên tắc hỗ trợ 

Ngoài các nội dung chính sách quy định tại Khoản 3, Điều 2 Nghị quyết 

này, các đối tượng thụ hưởng chính sách được hưởng các chính sách khác của 

Trung ương và tỉnh theo quy định nhưng không trùng lặp về nội dung hỗ trợ. 

Trường hợp trong cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ 

hưởng chính sách chỉ được lựa chọn một mức hỗ trợ cao nhất. 

Việc hỗ trợ được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi hoàn thành việc tháo 

dỡ và di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc dừng hoạt động 

chăn nuôi. 

Các cơ sở chăn nuôi thực hiện tháo dỡ, di dời hoặc dừng chăn nuôi từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2025 sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ. 

6. Nội dung chuyển tiếp 

a) Các cơ sở chăn nuôi đang hiện hữu phải thực hiện di dời hoặc dừng 

chăn nuôi trước ngày 01 tháng 01 năm 2025. 
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b) Nghiêm cấm việc xây dựng mới các cơ sở chăn nuôi, chuồng trại trong 

các khu vực không được phép chăn nuôi sau thời điểm Nghị quyết này có hiệu 

lực thi hành. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện: Ngân sách cấp huyện. 

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo phù 

hợp với quy định của pháp luật hiện hành.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021, có hiệu lực thi hành từ kể 

từ ngày 19 tháng 12 năm 2021./. 

  

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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PHỤ LỤC 

 Khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 70 /2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12   

 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

STT Khu vực không được phép chăn nuôi Ghi chú 

I Thành phố Hòa Bình  

1 Phường Tân Hòa: Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5.  

2 Phường Dân Chủ: Tổ dân phố 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.  

3 Phường Đồng Tiến: Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  

4 
Phường Phương Lâm: Tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18. 
 

5 Phường Hữu Nghị: Tổ dân phố 9, 11, 13.  

6 
Phường Tân Thịnh: Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

18, 19. 
 

7 Phường Thái Bình: Tổ dân phố 1.  

8 Phường Thịnh Lang: Tổ dân phố 3, 6.  

9 Phường Thống Nhất: Tổ dân phố 1, 2, 3.  

10 Phường Quỳnh Lâm: Tổ dân phố 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

11 
Phường Trung Minh: Tổ dân phố Tân Lập I, Tân lập II, Ngọc 1, 

Ngọc 2. 
 

12 Phường Kỳ Sơn: Tổ dân phố 1, 2, 3.  

II Huyện Đà Bắc  

 
Thị Trấn Đà Bắc: Tiểu khu Thạch Lý, Liên Phương, Bờ, Đoàn 

Kết, Mó La, Mu, Công, Lâm Lý, Tày Măng, Hương Lý, Kim Lý. 
 

III Huyện Cao Phong  

 Thị trấn Cao Phong: Khu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.   

IV Huyện Kim Bôi  

 
Thị trấn Bo: Khu Thống Nhất, Đoàn Kết, Thành Công, Đồng Tiến, 

Hoa Lư, Thái Bình, Bo. 
 

V Huyện Lạc Sơn  

 

Thị trấn Vụ Bản: Phố Mường Vôi, Beo, Chiềng Trào, Cả, Cháy, 

Mường Cháy, Côm, Lốc Mới, Nghĩa Dân, Độc Lập, Hữu Nghị, 

Tân Giang, Thống Nhất. 

 

VI Huyện Lạc Thủy  

1 Thị trấn Chi Nê: Khu 1, 2, 3,7, 8, 9, 10, Khu Chéo Vòng.  

2 
Thị trấn Ba Hàng Đồi: Khu Đồng Tâm, Đoàn Kết, Thắng Lợi, 

Đồi, Quyết Tiến. 
 



133                            CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 25-03-2022 

 

 

VII Huyện Lương Sơn  

 
Thị trấn Lương Sơn: Tiểu khu 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, tiểu 

khu Liên Sơn, xóm Mòng, xóm Mỏ, xóm Đồng Bái. 
 

VIII Huyện Mai Châu  

 
Thị trấn Mai Châu: Tiểu khu 1, 2, 3, 4, tổ dân phố Vãng, Chiềng 

Sại, Văn, Poom Cọong 
 

IX Huyện Tân lạc  

 

Thị trấn Mãn Đức: Khu Minh Khai, Tân Thịnh, Chiềng Khến, 

Tâm Đức, Tân Hợp, Tân Hòa, An Thịnh, Bình Minh, Yên Bình, 

Đoàn Kết, Mường Khang, An Khang, Mường Cộng, Đồng Văn, 

Đồng Tiến, Văn Đai, Mường Vui, Mường Phoi, Mường Đầm, 

Mường Định, Thanh Bình, An Phương, Hồng Dương, Tân Phong, 

Thanh Định, Ban Rừng, Đồng Khì. 

 

X Huyện Yên Thủy  

 

Thị trấn Hàng Trạm: Khu phố Thống Nhất, Thanh Bình, Thắng 

Lợi, Yên Bình, Tân Bình, An Bình, Hàng Trạm, Yên Phong, Tân 

Khánh, Khang Chóng, Tân Thành, Yên Hòa, Tây Bắc, Cả, Yên 

Sơn, Lạc Vượng và Đông Yên. 

 

 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số: 71/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Nâng cấp, cải tạo đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH  

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 

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 Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định 

số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi 
tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. 

Trên cơ sở Quyết định số 28/QĐ-HĐND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình; 

Xét Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Nâng cấp, cải tạo đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình; Báo cáo thẩm 

tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của 

các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo 

đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình, do Ủy ban nhân dân thành phố 

Hòa Bình làm chủ đầu tư với nội dung cụ thể như sau: 

1. Loại, nhóm dự án: Dự án giao thông nhóm B. 

2. Tổng mức đầu tư: 115.929.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ, chín 

trăm hai chín triệu đồng).  
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3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách tỉnh bổ sung 

có mục tiêu cho ngân sách thành phố Hòa Bình và vốn ngân sách thành phố 

Hòa Bình. Trong đó: 

a) Vốn ngân sách tỉnh (đã giao): 36,5 tỷ đồng. 

b) Vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố 

Hòa 

Bình: 29,429 tỷ đồng. 

c) Vốn ngân sách thành phố Hòa Bình: 50 tỷ đồng.  

4. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2018 đến năm 2022. 

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh được giữ nguyên theo 

Quyết định số 28/QĐ-HĐND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án Nâng cấp, cải tạo đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình.  

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy 

định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan; đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; chịu 

trách nhiệm về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tính chính xác của thông tin số 

liệu của dự án theo quy định của pháp luật; phát huy hiệu quả đầu tư, không để phát 

sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân 

dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua./.  
 CHỦ TỊCH 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 

 

Số: 73/NQ-HĐND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

Hòa Bình, ngày  09 tháng 12 năm 2021 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: San nền  

tạo mặt bằng phát triển đô thị (sử dụng vật liệu đổ thải của  

Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng) 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 

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 Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Trên cơ sở Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

San nền tạo mặt bằng phục vụ phát triển đô thị (sử dụng vật liệu đổ thải của dự 

án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng); 

Xét Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 

San nền tạo mặt bằng phục vụ phát triển đô thị (sử dụng vật liệu đổ thải của dự 

án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - 

ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San nền tạo mặt 

bằng phục vụ phát triển đô thị (sử dụng vật liệu đổ thải của dự án nhà máy thủy 

điện Hòa Bình mở rộng), do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hòa Bình làm 

chủ đầu tư với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tổng mức đầu tư: 57,3 tỷ đồng.  
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2. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 và 

giai đoạn 2021-2025. 

a) Giai đoạn từ nãm 2016-2020: 03 tỷ đồng 

b) Giai đoạn từ 2021-2025: 54,3 tỷ đồng 

3. Thời gian thực hiện dự án:  

a)  Chuẩn bị đầu tư: Từ nãm 2019 

b) Thực hiện đầu tư: Từ nãm 2022 - 2025 

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh được giữ nguyên theo Nghị 

quyết số 197/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án San nền tạo mặt bằng 

phục vụ phát triển đô thị (sử dụng vật liệu đổ thải của dự án nhà máy thủy điện 

Hòa Bình mở rộng). 

Ðiều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy 

định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan; đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; chịu 

trách nhiệm về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, không để phát sinh nợ đọng 

xây dựng cơ bản; báo cáo kết quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo 

quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 

thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 74/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật  

Khu dân cư mở rộng thị trấn Bo tại xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi 

  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 
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 Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Trên cơ sở Quyết định số 12/QĐ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mở rộng thị trấn Bo tại xã Hạ Bì, huyện Kim 

Bôi; 

Xét Tờ trình số 217/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mở rộng thị trấn Bo tại xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi; 

Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 

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

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật 

khu dân cư mở rộng thị trấn Bo tại xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, với nội dung sau: 

1. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2018 đến năm 2022. 
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2. Các nội dung không điều chỉnh được thực hiện theo Quyết định số 

12/QĐ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân 

cư mở rộng thị trấn Bo tại xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định 

của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan; đẩy nhanh 

tiến độ đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của thông tin số liệu của dự án theo quy định của pháp 

luật; phát huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; 

báo cáo kết quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của 

pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày thông qua./. 

 
 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 75/2021/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc khai thác và xử lý tài sản  

kết cấu hạ tầng thủy lợi do nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi  

quản lý của tỉnh Hòa Bình 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 

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 21 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 Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

 Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của 

Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi; 

Xét Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm 

quyền quyết định trong việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do 

Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình; Báo cáo 

thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 

luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 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 phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê 

quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; thẩm quyền quyết định thu hồi, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-129-2017-nd-cp-quy-dinh-viec-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-thuy-loi-371594.aspx
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điều chuyển, bán, thanh lý và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường 

hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

 Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị 

quyết này bao gồm tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do tổ chức, cá nhân đầu tư, 

quản lý; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã tính thành phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật 

chuyên ngành về thủy lợi và pháp luật có liên quan. 

 Các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng thủy lợi không nêu trong Nghị quyết này thì thực hiện theo 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Thủy lợi, Nghị định số 129/2017/NĐ-

CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng 

và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật 

Thủy lợi và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Ủy ban nhân dân tỉnh;  

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

c)  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân 

dân cấp huyện); Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

d) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi; 

đ) Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được giao quản lý tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi;  

e) Tổ chức, cá nhân khác liên quan. 

Điều 2. Thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt Đề án cho thuê quyền 

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. 

Điều 3. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi (bao gồm tài sản đang cho thuê) trên địa bàn tỉnh. 

Điều 4. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-129-2017-nd-cp-quy-dinh-viec-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-thuy-loi-371594.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-129-2017-nd-cp-quy-dinh-viec-quan-ly-su-dung-va-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-thuy-loi-371594.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-67-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuy-loi-356281.aspx
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1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết cấu 

hạ tầng thủy lợi thuộc cấp tỉnh quản lý đối với các trường hợp: 

a) Điều chuyển giữa các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

b) Điều chuyển giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

c) Điều chuyển giữa các Ủy ban nhân dân cấp huyện khi có thay đổi về 

địa giới hành chính. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chuyển tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, trừ trường hợp 

quy định tại Điểm a, b, c, Khoản 1 Điều này. 

Điều 5. Thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

(trừ tài sản quy định tại khoản 2 Điều này) thuộc phạm vi tỉnh quản lý.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi gắn liền với đất, mặt nước thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 

Điều 6. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ 

tầng thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thanh lý tài sản kết cấu 

hạ tầng thuộc phạm vi quản lý. 

3. Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thanh lý theo hình 

thức phá dỡ, hủy bỏ thì vật tư, vật liệu thu hồi được xử lý theo quy định tại 

khoản 3 Điều 29 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Điều 7. Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại do thiên tai, hỏa hoạn và các nguyên 

nhân khác theo quy định của pháp luật 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại do thiên tai, hỏa hoạn và các 

nguyên nhân khác thuộc phạm vi cấp tỉnh quản lý. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại do thiên tai, hỏa hoạn và các 

nguyên nhân khác thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 8. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy 

định của pháp luật. 
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 19 

tháng 12 năm 2021./.  

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 25-03-2022                       144 

 

  

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số: 76/NQ-HĐND  Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

 thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường bắn, thao trường  

huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình tại xã Yên Mông,  

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 

 

 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 Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

 Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị 

định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

 Xét Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình tại xã Yên Mông thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà 

Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân 

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

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện 

Dự án đầu tư xây dựng Trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ chỉ huy Quân sự 

tỉnh Hòa Bình, tại xã Yên Mông, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình, nội dung 

như sau: 

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trường bắn, thao trường huấn luyện 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình tại xã Yên Mông, thành phố Hoà Bình, tỉnh 

Hoà Bình. 

 2. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình.  

 3. Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng: 9,74 ha.  
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 4. Địa điểm, vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng: 

 a) Địa điểm: Xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

 b) Vị trí: Tiểu khu 4813; khoảnh 12, 12b; gồm 48 lô. 

  (Kèm theo Biểu chi tiết Khu vực dự án được trích lục từ Bản đồ quy hoạch 

3 loại rừng tại Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh 

quy hoạch ba loại rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2025, định hướng đến 

năm 2030). 

 5. Chức năng rừng: Rừng sản xuất 9,58 ha; rừng phòng hộ 0,16 ha. 

 6. Loại rừng hiện nay: Rừng trồng và đất trống. 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

 1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của 

Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định của pháp luật có liên quan; chịu 

trách nhiệm toàn diện về số liệu, hiện trạng rừng tại hồ sơ trình; báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng để thực 

hiện dự án nêu tại Điều 1. 

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ 

ngày thông qua./. 

 
 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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BIỂU VỊ TRÍ, HIỆN TRẠNG, DIỆN TÍCH KHU VỰC CHỦ TRƯƠNG 

CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG 

(Kèm theo Nghị quyết số: 76/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) 
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Số 

TT 
TK K L 

Quy 

hoạch 3 

loại 

rừng 

Tổng 

cộng 

(ha) 

Thông tin về lô rừng Đất chưa có 

rừng  

Ghi 

chú 

Rừng tự nhiên Rừng trồng 

Diện 

tích 

(ha) 

Trạng  

thái 

Trữ 

lượng 

gỗ  

(m3/lô) 

Trữ 

lượng 

tre nứa 

(cây/lô) 

Diện 

tích 

(ha) 

Trạng  

thái 

Trữ 

lượng 

gỗ  

(m3/lô) 

Cây 

trồng 

Năm 

trồng 

Diện 

tích 

(ha) 

Trạng  

thái 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 4813 12 8 phdn 0,01         0,01 rtg 0,45 Keo 2015       

2 4813 12 10 phdn 0,15         0,15 rtg 6,75 Keo 2015       

3 4813 12 13 sxgn 0,13                   0,13 dtr   

4 4813 12 14 sxgn 0,02                   0,02 dtr   

5 4813 12 16 sxgn 0,13         0,13 rtg 5,85 Keo 2015       

6 4813 12 17 sxgn 0,53                   0,53 dtr   

7 4813 12 17 sxgn 0,01                   0,01 dtr   

8 4813 12 18 sxgn 0,36                   0,36 dtr   

9 4813 12 19 sxgn 1,09                   1,09 dtr   

10 4813 12 20 sxgn 0,06         0,06 rtg 2,70 Keo 2015       

11 4813 12 24 sxgn 0,03         0,03 rtg 1,35 Keo 2015       

12 4813 12 28 sxgn 0,15         0,15 rtg 6,75 Keo 2015       

13 4813 12 29 sxgn 0,42                   0,42 dt1   

14 4813 12 31 sxgn 0,18                   0,18 dt1   

15 4813 12 32 sxgn 0,88                   0,88 dt1   

16 4813 12 33 sxgn 0,38                   0,38 dt1   

17 4813 12 34 sxgn 0,43                   0,43 dtr   

18 4813 12 35 sxgn 0,01                   0,01 dtr   

19 4813 12 36 sxgn 0,06         0,06 rtg 2,70 Keo 2015       
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Số 

TT 
TK K L 

Quy 

hoạch 3 

loại 

rừng 

Tổng 

cộng 

(ha) 

Thông tin về lô rừng Đất chưa có 

rừng  

Ghi 

chú 

Rừng tự nhiên Rừng trồng 

Diện 

tích 

(ha) 

Trạng  

thái 

Trữ 

lượng 

gỗ  

(m3/lô) 

Trữ 

lượng 

tre nứa 

(cây/lô) 

Diện 

tích 

(ha) 

Trạng  

thái 

Trữ 

lượng 

gỗ  

(m3/lô) 

Cây 

trồng 

Năm 

trồng 

Diện 

tích 

(ha) 

Trạng  

thái 

20 4813 12 50 sxgn 0,31                   0,31 dtr   

21 4813 12 53 sxgn 0,19                   0,19 dtr   

22 4813 12 54 sxgn 0,02                   0,02 dtr   

23 4813 12 64 sxgn 0,12                   0,12 dt1   

24 4813 12 65 sxgn 0,49                   0,49 dtr   

25 4813 12 66 sxgn 0,88                   0,88 dt1   

26 4813 12 67 sxgn 0,06         0,06 rtg 2,70 Keo 2015       

27 4813 12 77 sxgn 0,10                   0,10 dtr   

28 4813 12 78 sxgn 0,18                   0,18 dt1   

29 4813 12 79 sxgn 0,21         0,21 rtg 9,45 Keo 2015       

30 4813 12 80 sxgn 0,21         0,21 rtg 9,45 Keo 2015       

31 4813 12 81 sxgn 0,25                   0,25 dt1   

32 4813 12 83 sxgn 0,13                   0,13 dt1   

33 4813 12 90 sxgn 0,02                   0,02 dtr   

34 4813 12 91 sxgn 0,02                   0,02 dtr   

35 4813 12 94 sxgn 0,07         0,07 rtg 3,15 Keo 2015       

36 4813 12 95 sxgn 0,35         0,35 rtg 15,75 Keo 2015       

37 4813 12 96 sxgn 0,02         0,02 rtg 0,90 Keo 2015       

38 4813 12 18a sxgn 0,08                   0,08 dt1   

39 4813 12 19a sxgn 0,55                   0,55 dt1   
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Số 

TT 
TK K L 

Quy 

hoạch 3 

loại 

rừng 

Tổng 

cộng 

(ha) 

Thông tin về lô rừng Đất chưa có 

rừng  

Ghi 

chú 

Rừng tự nhiên Rừng trồng 

Diện 

tích 

(ha) 

Trạng  

thái 

Trữ 

lượng 

gỗ  

(m3/lô) 

Trữ 

lượng 

tre nứa 

(cây/lô) 

Diện 

tích 

(ha) 

Trạng  

thái 

Trữ 

lượng 

gỗ  

(m3/lô) 

Cây 

trồng 

Năm 

trồng 

Diện 

tích 

(ha) 

Trạng  

thái 

40 4813 12 19b sxgn 0,05                   0,05 dtr   

41 4813 12 19b sxgn 0,13                   0,13 dt1   

42 4813 12 28a sxgn 0,01                   0,01 dt1   

43 4813 12 28b sxgn 0,13                   0,13 dt1   

44 4813 12 36a sxgn 0,05         0,05 rtg 2,25 Keo 2015       

45 4813 12b 23 sxgn 0,01         0,01 rtg 0,45 Keo 2015       

46 4813 12b 28 sxgn 0,05                   0,05 dt1   

47 4813 12b 30 sxgn 0,01         0,01 rtg 0,45 Keo 2015       

48 4813 12b 31 sxgn 0,01         0,01 rtg 0,45 Keo 2015       

Tổng 9,74         1,59   71,55     8,15     

Ghi chú: 

 - Diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là: 9,74 ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất 9,58, Quy 

hoạch rừng phòng hộ 0,16 ha; hiện trạng có 1,59 ha rừng trồng keo; 8,15 ha đất không có rừng.   

 - Diện tích 1,59 ha rừng trồng keo có tổng trữ lượng 71,55 m3, bình quân 45 m3/ha.  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 77/NQ-HĐND 

 

Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác để thực hiện dự án Tuyến đường xóm Sộp, xã Phúc Sạn đi xóm 

Đoi, xã Tân Mai, huyện Mai Châu (nay là tuyến đường xóm Nọt, 

xã Sơn Thuỷ đi xóm Đoi, xã Tân Thành, huyện Mai Châu) 

  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 04 
 

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 Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị 

định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 182 /TTr-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác để thực hiện dự án Tuyến đường xóm Sộp, xã Phúc Sạn đi xóm 

Đoi, xã Tân Mai, huyện Mai Châu (nay là tuyến đường xóm Nọt, xã Sơn Thuỷ đi 

xóm Đoi, xã Tân Thành, huyện Mai Châu); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - 

ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác để thực hiện dự án Tuyến đường xóm Sộp, xã Phúc Sạn đi xóm Đoi, xã Tân 

Mai, huyện Mai Châu (nay là tuyến đường xóm Nọt, xã Sơn Thuỷ đi xóm Đoi, 

xã Tân Thành, huyện Mai Châu), như sau: 

1. Tên dự án: Tuyến đường xóm Sộp, xã Phúc Sạn đi xóm Đoi, xã Tân 

Mai, huyện Mai Châu (nay là tuyến đường xóm Nọt, xã Sơn Thuỷ đi xóm Đoi, 

xã Tân Thành, huyện Mai Châu). 
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2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình. 

3. Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng: 22,10 ha  

4. Địa điểm, vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng: 

Tại xã Sơn Thuỷ và xã Tân Thành, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, gồm 02 

tiểu khu, 11 khoảnh, 139 lô, trong đó: 

a) Xã Sơn Thuỷ: Tiểu khu 128; khoảnh 3, 4, 5, 11, 13; gồm 56 lô. 

b) Xã Tân Thành: Tiểu khu 125; khoảnh 4, 10, 11, 12, 14 15; gồm 83 lô. 

 (Kèm theo Biểu chi tiết Khu vực chuyển mục đích sử dụng rừng; trích lục 

tiểu khu, khoảnh, lô từ Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng tại Quyết định số 

3042/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình, về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh 

Hòa Bình giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030). 

5. Chức năng rừng: Rừng phòng hộ 5,87 ha, rừng sản xuất 15,78 ha. 

6. Loại rừng hiện nay: Rừng trồng và đất chưa có rừng 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của 

Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định của pháp luật có liên quan; chịu 

trách nhiệm toàn diện về số liệu, hiện trạng rừng tại hồ sơ trình; báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng để thực 

hiện dự án nêu tại Điều 1. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII , 

Kỳ họp thứ 04 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày thông qua./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Bùi Đức Hinh 



152                                                                     CÔNG BÁO/Số 07 + 08/Ngày 25-03-2022 

 

 

BIỂU VỊ TRÍ, HIỆN TRẠNG, DIỆN TÍCH KHU VỰC CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 77 /NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình) 
 

Số 

TT 
TK K L 

Quy 

hoạch 

3 loại 

rừng 

Tổng 

cộng 

(ha) 

Thông tin về lô rừng Đất chưa có 

rừng 

Ghi chú 
Đất 

có 

rừng  

(ha) 

Rừng tự nhiên Rừng trồng 

Diện 

tích 

(ha) 

Trạng  

thái 

Trữ 

lượng 

gỗ  

(m3/lô) 

Diện 

tích 

(ha) 

Trạng  

thái 

Trữ 

lượng 

gỗ  

(m3/lô) 

Trữ 

lượng 

luồng  

(cây/lô) 

Cây 

trồng 

Năm 

trồng 

Diện 

tích 

(ha) 

Trạng  

thái 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

I. Xã Sơn Thủy 5,29 3,43    3,43  8,05 407,5   1,86   

1 128 3 43 SX 0,03                     0,03 dt1   

2 128 3 44 SX 0,05 0,05       0,05 rttn   6,3 Luồng 2016       

3 128 3 45 SX 0,16 0,16       0,16 rttn   20,0 Luồng 2016       

4 128 3 47 SX 0,18                     0,18 nn   

5 128 3 48 SX 0,11 0,11       0,11 rttn   13,8 Luồng 2016       

6 128 3 49 PH 0,18                     0,18 nn   

7 128 3 50 SX 0,18 0,18       0,18 rttn   22,5 Luồng 2016       

8 128 3 51 SX 0,05 0,05       0,05 rttn   6,3 Luồng 2016       

9 128 3 52 NQH 0,15                     0,15 dkh 
Nguồn gốc QH 

lâm nghiệp 

10 128 3 53 SX 0,02 0,02       0,02 rttn   2,5 Luồng 2016       

11 128 3 58 SX 0,11 0,11       0,11 rttn   13,8 Luồng 2016       

12 128 3 59 SX 0,01                     0,01 dt1   

13 128 3 65 PH 0,04 0,04       0,04 rttn 1,20 5,0 Luồng 2016       

14 128 3 66 PH 0,03 0,03       0,03 rttn 0,90 3,8 Luồng 2016       

15 128 3 68 SX 0,02 0,02       0,02 rttn   2,5 Luồng 2016       

16 128 3 69 SX 0,01 0,01       0,01 rttn   1,3 Luồng 2016       
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17 128 4 40 SX 0,21 0,21       0,21 rttn   26,3 Luồng 2016       

18 128 4 46 PH 0,01                     0,01 dt1   

19 128 4 47 PH 0,13 0,13       0,13 rttnd   16,3 Luồng 2016       

20 128 4 49 PH 0,51 0,51       0,51 rttnd   63,8 Luồng 2016       

21 128 4 50 PH 0,15 0,15       0,15 rttn   18,8 Luồng 2016       

22 128 4 51 SX 0,05 0,05       0,05 rttn   6,3 Luồng 2016       

23 128 4 52 PH 0,08                     0,08 nn   

24 128 4 45a PH 0,01                     0,01 dt1   

25 128 4 45b PH 0,13                     0,13 dkh   

26 128 5 49 SX 0,01                     0,01 dkh   

27 128 5 51 NQH 0,01                     0,01 dt1 
Nguồn gốc QH 

lâm nghiệp 

28 128 5 69 NQH 0,05                     0,05 dt1 
Nguồn gốc QH 

lâm nghiệp 

29 128 5 77 SX 0,06                     0,06 dkh   

30 128 11 14 PH 0,17                     0,17 dt1   

31 128 11 21 PH 0,06 0,06       0,06 rttnd   7,5 Luồng 2016       

32 128 11 24 PH 0,20                     0,20 dt1   

33 128 11 25 PH 0,04 0,04       0,04 rttnd   5,0 Luồng 2016       

34 128 11 26 PH 0,07 0,07       0,07 rttn   8,8 Luồng 2016       

35 128 11 27 PH 0,12 0,12       0,12 rttn   15,0 Luồng 2016       

36 128 11 28 PH 0,22 0,22       0,22 rttnd   27,5 Luồng 2016       

37 128 11 29 PH 0,03 0,03       0,03 rtg 1,05   keo 2017       

38 128 11 30 PH 0,12 0,12       0,12 rttnd   15,0 Luồng 2016       

39 128 11 31 PH 0,15                     0,15 dt1   

40 128 11 32 PH 0,08                     0,08 nn   

41 128 11 33 PH 0,08 0,08       0,08 rttnd   10,0 Luồng 2016       

42 128 11 35 PH 0,02 0,02       0,02 rttn   2,5 Luồng 2016       
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43 128 11 41 PH 0,01 0,01       0,01 rttn   1,3 Luồng 2016       

44 128 11 42 PH 0,02 0,02       0,02 rttn   2,5 Luồng 2016       

45 128 11 43 PH 0,05 0,05       0,05 rttn   6,3 Luồng 2016       

46 128 11 45 PH 0,14 0,14       0,14 rttn   17,5 Luồng 2016       

47 128 11 48 PH 0,03                     0,03 dt1   

48 128 13 4 PH 0,14 0,14       0,14 rttnd   17,5 Luồng 2016       

49 128 13 5 SX 0,06 0,06       0,06 rttn   7,5 Luồng 2016       

50 128 13 7 PH 0,05 0,05       0,05 rttn   6,3 Luồng 2016       

51 128 13 8 SX 0,20 0,20       0,20 rttn   25,0 Luồng 2016       

52 128 13 12 SX 0,32                     0,32 nn   

53 128 13 13 SX 0,01 0,01       0,01 rttn   1,3 Luồng 2016       

54 128 13 15 SX 0,01 0,01       0,01 rttn   1,3 Luồng 2016       

55 128 13 19 SX 0,14 0,14       0,14 rtg 4,9   keo 2017       

56 128 13 20 SX 0,01 0,01       0,01 rttn   1,3 Luồng 2016       

II. Xã Tân Thành 16,81 5,01    5,01  6,65 602,5   11,80   

1 125 4 47 SX 0,01 0,01       0,01 rtg 0,35   keo 2017       

2 125 4 57 SX 0,68                     0,68 dkh   

3 125 4 58 SX 0,07 0,07       0,07 rttn   8,8 Luồng 2016       

4 125 4 60 SX 0,21                     0,21 dt1   

5 125 4 62 SX 0,37                     0,37 dt1   

6 125 4 65 PH 0,03                     0,03 dkh   

7 125 4 68 SX 0,03                     0,03 dt1   

8 125 4 72 SX 0,12                     0,12 dt1   

9 125 4 75 SX 0,22                     0,22 dt1   

10 125 4 77 SX 0,05                     0,05 dkh   

11 125 4 78 SX 0,11                     0,11 dkh   
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12 125 4 79 SX 0,12                     0,12 dkh   

13 125 5 59 SX 0,51                     0,51 dkh   

14 125 10 74 SX 0,01 0,01       0,01 rttn   1,3 Luồng 2016       

15 125 10 96 SX 0,08                     0,08 dkh   

16 125 10 104 NQH 0,06                     0,06 dkh 
Nguồn gốc QH 

lâm nghiệp 

17 125 10 105 SX 0,10 0,10       0,10 rttnd   12,5 Luồng 2016       

18 125 10 106 NQH 0,18                     0,18 dkh 
Nguồn gốc QH 

lâm nghiệp 

19 125 10 105a SX 0,08                     0,08 dt1   

20 125 11 4 SX 0,14                     0,14 dt1   

21 125 11 8 PH 0,04                     0,04 dt1   

22 125 11 10 PH 0,09                     0,09 dt1   

23 125 11 12 PH 0,09                     0,09 dt1   

24 125 11 13 PH 0,15                     0,15 dkh   

25 125 11 14 PH 0,10                     0,10 dkh   

26 125 11 24 PH 0,02                     0,02 dkh   

27 125 11 25 PH 0,05 0,05       0,05 rtg 1,75   keo 2017       

28 125 11 28 PH 0,26                     0,26 dt1   

29 125 11 35 PH 0,21                     0,21 dt1   

30 125 11 37 PH 0,77                     0,77 dt1   

31 125 11 39 PH 0,28                     0,28 dt1   

32 125 11 42 PH 0,02                     0,02 dkh   

33 125 11 44 PH 0,16                     0,16 dt1   

34 125 11 46 PH 0,03                     0,03 dt1   

35 125 12 1 SX 0,04                     0,04 dt1   

36 125 12 3 SX 0,09                     0,09 dt1   

37 125 12 7 SX 0,05                     0,05 dkh   
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38 125 12 10 SX 0,33                     0,33 dt1   

39 125 12 16 SX 0,93                     0,93 dt1   

40 125 12 19 SX 0,32 0,32       0,32 rttn   40,0 Luồng 2016       

41 125 12 22 SX 0,13                     0,13 dt1   

42 125 12 27 SX 0,24                     0,24 dt1   

43 125 12 30 SX 0,02 0,02       0,02 rttn   2,5 Luồng 2016       

44 125 12 36 SX 0,37                     0,37 dt1   

45 125 12 39 SX 0,80                     0,80 dt1   

46 125 12 40 SX 0,39                     0,39 dt1   

47 125 12 42 SX 0,02 0,02       0,02 rttn   2,5 Luồng 2016       

48 125 12 40a SX 0,35                     0,35 dt1   

49 125 12 41a SX 0,02                     0,02 dt1   

50 125 14 1 SX 0,18                     0,18 dkh   

51 125 14 3 SX 0,15 0,15       0,15 rttn   18,8 Luồng 2016       

52 125 14 7 SX 0,01                     0,01 dkh   

53 125 14 7 SX 0,02                     0,02 dkh   

54 125 14 11 SX 0,12                     0,12 dt1   

55 125 14 13 SX 0,22                     0,22 dt1   

56 125 14 15 PH 0,13                     0,13 dt1   

57 125 14 17 SX 0,03                     0,03 mn   

58 125 14 21 SX 0,05                     0,05 dt1   

59 125 14 23 SX 0,04 0,04       0,04 rttn   5,0 Luồng 2016       

60 125 14 27 SX 0,40                     0,40 dt1   

61 125 14 29 SX 0,04 0,04       0,04 rttn   5,0 Luồng 2016       

62 125 14 36 SX 0,02                     0,02 dkh   

63 125 14 42 SX 0,03                     0,03 dkh   
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64 125 14 45 SX 0,03                     0,03 dkh   

65 125 14 53 SX 0,30                     0,3 dkh   

66 125 14 64 SX 0,03                     0,03 dt1   

67 125 14 75 SX 1,48 1,48       1,48 rttn   185,0 Luồng 2016       

68 125 14 81 SX 0,08                     0,08 dkh   

69 125 14 94 SX 0,24                     0,24 dkh   

70 125 14 96 SX 0,01 0,01       0,01 rttn   1,3 Luồng 2016       

71 125 14 110 SX 0,03 0,03       0,03 rttn   3,8 Luồng 2016       

72 125 14 13a SX 0,14 0,14       0,14 rttn   17,5 Luồng 2016       

73 125 14 13b SX 0,22                     0,22 dt1   

74 125 14 29a SX 0,10                     0,10 dt1   

75 125 14 75a SX 0,13 0,13       0,13 rtg 4,55   keo 2017       

76 125 14 94a SX 0,36 0,36       0,36 rttn   45,0 Luồng 2016       

77 125 15 4 PH 0,26                     0,26 dt1   

78 125 15 5 SX 0,04 0,04       0,04 rttn   5,0 Luồng 2016       

79 125 15 7 SX 0,01 0,01       0,01 rttn   1,3 Luồng 2016       

80 125 15 9 PH 0,11                    0,11 dt1   

81 125 15 11 SX 1,98 1,98       1,98 rttn   247,5 Luồng 2016       

82 125 15 16 SX 0,03                     0,03 dkh   

83 125 15 17 SX 0,24                     0,24 dkh   

Tổng cộng (I+II) 22,10 8,44    8,44  14,70 1010   13,66   
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Ghi chú: 

- Tổng diện tích đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 22,10 ha, 

gồm: Quy hoạch rừng phòng hộ 5,87 ha (hiện trạng có 2,08 ha rừng trồng; 3,79 ha đất 

chưa có rừng); Quy hoạch rừng sản xuất 15,78 ha (hiện trạng có 6,36 ha rừng trồng; 

9,42 ha đất chưa có rừng); Ngoài quy hoạch 3 loại rừng có nguồn gốc lâm nghiệp 

0,45 ha, hiện trạng đất chưa có rừng. Trữ lượng gỗ 14,7 m3, trữ lượng cây luồng 1010 

cây. 

- Chữ viết tắt: Quy hoạch rừng phòng hộ (PH); Quy hoạch rừng sản xuất (SX); 

Ngoài quy hoạch 3 loại rừng (NQH); Tiểu khu (TK); Khoảnh (K); Lô (L); đất chưa 

có rừng (dkh, dt1, nn); rừng trồng tre luồng (rttn, rttnd); rừng trồng gỗ (rtg). 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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