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V/v triển khai thực hiện một số nội 

dung tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 

về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia 

Hữu Lũng, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hữu Lũng; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 633/UBND-KT, ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tham mưu triển khai thực hiện một số nội dung tại 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế 

quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện 03 Chương trình Mục tiêu Quốc gia (Chương trình MTQG Xây dựng 

Nông thôn mới, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Chương trình 

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

giai đoạn 05 năm 2021-2025 và năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ của mình 

căn cứ trên cơ sở văn bản hướng dẫn của các cơ quan chủ trì tham mưu thực 

hiện Chương trình (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội và Ban Dân tộc tỉnh). 

- Tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình 

mục tiêu quốc gia; bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và không làm tăng biên chế theo 

quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP. 

2. Phòng Tài chính- Kế hoạch: 

Tham mưu cho UBND huyện phân bổ dự toán ngân sách hằng năm chi 

tiết theo dự án thành phần thuộc CTMTQG; cơ cấu vốn đầu tư phát triển, kinh 

phí sự nghiệp; danh mục dự án đầu tư thực hiện Chương trình MTQG cho các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật về ngân 

sách nhà nước, đầu tư công ngay sau khi có Quyết định phân bổ vốn của UBND 

tỉnh đối với từng Chương trình, 

3. UBND các xã, thị trấn 
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a) Tổ chức quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia tại các 

xã, thị trấn:  

- Rà soát kiện toàn Ban quản lý xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ban 

quản lý xã) để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP. Trưởng 

Ban là Chủ tịch UBND cấp xã; thành viên bao gồm: Công chức cấp xã phụ trách 

lĩnh vực địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, tài chính - kế toán; 

đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư.  

- Chỉ đạo thành lập Ban phát triển thôn, bản, làng, xóm, khu dân cư, tổ 

dân phố và tương đương (gọi chung là Ban phát triển thôn) do cộng đồng dân cư 

bầu, hoạt động theo quy chế do cộng đồng dân cư thống nhất và được UBND 

cấp xã công nhận theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP. Ban phát triển thôn phải có ít nhất một thành viên là người có uy tín, kinh 

nghiệm tổ chức thực hiện gói thầu xây dựng công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật 

không phức tạp. 

b) Triển khai lập kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

có sự tham gia của cộng đồng theo đúng yêu cầu, nội dung, trình tự quy định tại 

Điều 8 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP. 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hữu Lũng  

Chủ trì tổ chức thực hiện giám sát cộng đồng đối với chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn huyện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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