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NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn và huy động nguồn lực khác 

giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu 

quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai 

đoạn 2022-2025 

    

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ ......... 

 

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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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 Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia; 

Xét Tờ trình số          /TTr-UBND ngày   tháng    năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định cơ chế lồng ghép 

nguồn vốn và huy động nguồn lực khác giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, 

giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế 

- Ngân sách, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định cơ chế lồng ghép 

nguồn vốn và huy động nguồn lực khác giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, 

giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022-2025. 

DỰ THẢO 2 
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 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo 

quy định của pháp luật  

2. Thường trực Hội đồng nhân, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biều 

và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám 

sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, kỳ họp 

thứ …. thông qua ngày …….tháng …… năm 2022 và có hiệu lực từ ngày…… 

tháng ….. năm 2022./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc Hội; 

- Ban Công tác đại biểu; 

- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía nam); 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;                                                                                                                                   

- TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh;    

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Công báo tỉnh; 

- Email: sotp@soctrang.gov.vn; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sotp@soctrang.gov.vn


3 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

   

QUY ĐỊNH 

Ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn và huy động nguồn lực khác 

giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu 

quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai 

đoạn 2022-2025  

(Kèm theo Nghị quyết số …../2022/NQ-HĐND  ngày      tháng    năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

 

Điều 1. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh 

1. Đối tượng áp dụng  

- Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

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

hiện kế hoạch đầu tư trung hạn, hằng năm và sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

2. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn và huy động nguồn lực 

khác giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu 

quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 

2022-2025  

Điều 2. Nguyên tắc lồng ghép nguồn vốn 

a) Lồng ghép nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án, hoạt động, nội 

dung có cùng mục tiêu và trên cùng một địa bàn cấp xã, cấp huyện. 

b) Đảm bảo không làm thay đổi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương 

trình, dự án; giảm thiểu chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung; 

tránh dàn trãi, lãng phí trong sử dụng vốn. 

c) Quá trình lồng ghép phải được thực hiện đồng bộ từ khâu xây dựng chính 

sách, lập kế hoạch, phân bổ, giao dự toán ngân sách và sử dụng, thanh toán, quyết 

toán nguồn vốn. 

d) Xác định rõ tỷ lệ huy động, đóng góp vốn từng chương trình, dự án được 

lồng ghép; thống nhất định mức chi theo từng nội dung, hoạt động được lồng 

ghép; thống nhất quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán vốn lồng ghép phù hợp 

với thực tế tại địa phương. 
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đ) Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, 

phối hợp trong thực hiện hoạt động lồng ghép.  

Điều 3. Các nguồn vốn thực hiện lồng ghép và cơ chế huy động các nguồn 

lực khác 

1. Các nguốn vốn lồng ghép: 

- Nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia; 

- Nguồn ngân sách địa phương các cấp, bao gồm: ngân sách cấp tỉnh, ngân 

sách cấp huyện và ngân sách cấp xã; 

- Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn viện trợ phí chính phủ 

(NGO); 

- Các nguồn vốn tính dụng ưu đãi; 

- Các nguồn huy động hợp pháp khác. 

2. Cơ chế huy động các nguồn lực khác: 

a) Nội dung, tỷ lệ huy động nguồn lực khác thực hiện các dự án, hoạt động 

thuộc các chương trỉnh mục tiêu quốc gia thực hiện theo khoản …….  Điều 

….Nghị quyết số ……./NQ-HĐND ngày ……tháng ……….năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

b) Huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục 

tiêu quốc gia; các nguồn lực tham gia đóng góp phải trên tin thần tự nguyện, công 

khai, minh bạch đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

c) Các nguồn lực huy động từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), 

vốn viện trợ phí chính phủ (NGO) thực hiện các chương trình thì các cơ quan chủ 

trì chương trình, các cấp, các ngành và các địa phương chủ động tiếp cận và tích 

cực vận động nguồn ODA (ưu tiên nguồn ODA không hoàn lại) để thực hiện có 

hiệu quả các chương trình. 

d) Tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ các nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm 

tại địa bàn phải căn cứ vào mục tiêu, ưu tiên trong quy hoạch và kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 05 năm và hằng năm. 

đ) Việc huy động nguồn lực gắn với các dự án chỉ sử dụng một nguồn vốn 

hoặc dự án lồng ghép có chung mục tiêu, đối tượng trên địa bàn phải dựa trên cở 

sở thỏa thuận rõ về sự tham gia vào quá trình thẩm định, phê duyệt, thủ tục hạch 

toán, đối ứng, quản lý tài chính đối với phần vốn góp của các bên đóng góp để 
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khuyến khích góp vốn chung. Giá trị huy động các nguồn lực khác phải được thể 

hiện rõ rang trong quyết định phê duyệt dự án, dự toán và phải được theo dõi, 

đánh giá tổng hợp báo cáo trong kế hoạch 05 năm và hằng năm. 

Điều 4. Nội dung lồng ghép các nguồn vốn 

Nội dung thực hiện lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu 

quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án 

khác quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 

của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia, cụ thể như sau: 

1. Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng 

- Công trình giao thông nông thôn: đường xã; đường ấp, khóm; đường liên 

xã, liên ấp; đường trục chính nội đồng, đường vào khu sản xuất tập trung; cống, 

rãnh thoát nước; cầu qua đường giao thông nông thôn; 

- Công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai: đầu tư kiên cố hóa 

kênh mương và công trình trên kênh; công trình phòng chống thiên tai cấp xã; 

- Công trình giáo dục: Cơ sở vật chống trường học (trường mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở); 

- Công trình y tế: xây mới, sửa chữa, nâng cấp trạm y tế xã; 

- Công trình văn hóa: sân thể thao, nhà văn hóa xã; khu thể thao, nhà văn hóa 

ấp, khóm; điểm vui chơi giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi; 

- Công trình cấp nước sinh hoạt: công trình, vật tư, thiết bị cấp nước sinh 

hoạt tập trung khu vực nông thôn; 

- Cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn: hệ thống thu gom, xử lý chất 

thải, nước thải vùng chăn nuôi tập trung, vùng nuôi trồng thủy sản; hệ thống thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải của cụm xã, xã và các ấp, khóm; thu gom xử lý 

bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; 

- Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở: nâng cấp, cải 

tạo đài truyền thanh xã; 

- Hệ thống lưới điện nông nông: hệ thống điện chiếu sáng các trục đường 

nông thôn; 

- Hạ tầng thương mại nông thôn: chợ nông thôn; điểm mua bán trao đổi hàng 

hóa tập trung; 

- Các công trình cải tạo cảnh quan nông thôn. 

2. Các công trình, dự án, nội dung, hoạt động có sử dụng vốn đầu tư phát 

triển thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia: 
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- Thực hiện trên địa bàn một xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện 

lồng ghép; Thực hiện trên địa bàn liên xã thì Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức 

thực hiện lồng ghép. 

- Giao các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh làm chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh 

có trách nhiệm bố trí đầy đủ theo tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn. 

- Giao cấp huyện, xã làm chủ đầu tư: cấp huyện, xã chủ động huy động các 

nguồn vốn ngân sách địa phương, các nguồn vốn khác đảm bảo định mức ngân 

sách nhà nước hỗ trợ theo quy định và thực hiện hoàn thành mục tiêu của chương 

trình, dự án. 

Điều 5. Cách thức, quy trình và thẩm quyền quyết định thực hiện lồng 

ghép nguồn vốn 

1. Cách thức lồng ghép nguồn vốn: Một nội dung, hoạt động, công trình, dự 

án đầu tư xây dựng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia có thể đầu tư bằng 

một hoặc nhiều nguồn vốn khác nhau để đạt được mục tiêu, bao gồm: nguồn vốn 

ngân sách nhà nước (trung ương, tỉnh, huyện, xã) và nguồn vốn huy động hoặc 

huy động sự tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát của nhân dân trên địa bàn, 

trong đó: 

- Trên cùng một địa bàn đầu tư: Lấy mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới và 

mục tiêu thoát khỏi tình trạng xã đặc biệt khó khăn làm trọng tâm, thực hiện rà 

soát các tiêu chí chưa đạt, cần hỗ trợ đầu tư. Nếu các tiêu chí thuộc các đối tượng 

đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình 

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

tiên thực hiện và lồng ghép từ nguồn vốn của 02 Chương trình mục tiêu quốc gia 

này. Các tiêu chí không thuộc đối tượng đầu tư của 02 Chương trình mục tiêu 

quốc gia này thì thực hiện bằng nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới. 

- Trên cùng một nội dung, hoạt động, công trình, dự án đầu tư: Phân định rõ 

được tỷ lệ, cơ cấu theo hạng mục, khối lượng đối với từng nguồn vốn, tránh chồng 

chéo, trùng lắp. cơ cấu các nguồn vốn lồng ghép phải thể hiện cụ thể trong hồ sơ 

dự án, làm cơ sở để tham mưu cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự 

án và bố trí vốn. 

2. Quy trình thực hiện lồng ghép nguồn vốn 

Công tác lồng ghép nguồn vốn được thực hiện đồng thời với công tác lập, 

phê duyệt dự án, dự toán, lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm ở các cấp 

ngân sách. 

a) Bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới: các địa phương từ 

xã, huyện, thị xã khi tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch hoặc điều 
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chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới cần xác định được tổng thể nhu cầu đầu 

tư ở tất cả các lĩnh vực để đảm bảo hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. 

b) Bước xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập kế hoạch đầu tư 

cấp xã: Căn cứ vào kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2021-2025) và kế 

hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trung hạn (giai đoạn 2021-

2025) đã được phê duyệt, vào thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ tổng thể nhu cầu 

đầu tư đã được xác định ở bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới, 

xây dựng và lập kế hoạch đầu tư trong đó xác định cụ thể các nhóm hoạt động, dự 

án ưu tiên thuộc đối tượng đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia cần 

được lồng ghép nguồn vốn và phương án lồng ghép nguồn vốn báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp huyện tổng hợp. 

Việc lập kế hoạch đầu tư cấp xã giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hằng năm 

để xác định các nguồn lực đầu tư ngay từ bước đầu tạo cơ sở để thực hiện các 

bước tiếp theo của quá trình lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc 

gia 

c) Bước xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập kế hoạch đầu tư 

cấp huyện: Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân 

huyện giao phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các phòng liên quan, rà soát, 

xác định rõ cơ cấu lồng ghép nguồn vốn trong kế hoạch thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia; báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và gửi các cơ quan 

chủ trì các chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan. 

d) Bước lập kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh: 

các cơ quan chủ trì các chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với các sở, ban, 

ngành có liên quan rà soát nội dung hoạt động, dự kiến mức vốn, cơ cấu nguồn 

vốn, xây dựng kế hoạch 05 năm và dự kiến mức bố trí, nội dung hoạt động, danh 

mục dự án đầu tư  đối với kế hoạch hằng năm gửi lấy ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở tài chính trước khi tham mưu Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc 

gia và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./. 

3. Thẩm quyền quyết định lồng ghép 

a) Các công trình, dự án, hoạt động do các cơ quan cấp tỉnh quyết định đầu 

tư, quyết định phê duyệt dự toán: Tỉnh có trách nhiệm bố trí đầy đủ vốn lồng ghép 

theo đúng tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn.  

b) Các công trình, dự án, hoạt động do cấp huyện quyết định đầu tư, quyết 

định phê duyệt dự toán: Cấp huyện có trách nhiệm bố trí đầy đủ vốn lồng ghép 

theo đúng tổng mức đầu tư và kế hoạch vốn.  

Điều 6. Cơ chế quản lý nguồn vốn 
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1. Các nội dung đầu tư mà ngân sách Nhà nước (Trung ương, tỉnh, huyện, 

xã) hỗ trợ thì thực hiện theo các quy định tại Nghị quyết này và các quy định hiện 

hành về quản lý vốn đầu tư công. 

2. Các nội dung đầu tư mà vốn của nhà tài trợ cho địa phương (nếu có) thì 

cơ chế quản lý do Ban quản lý dự án huyện hoặc xã tự quy định nhưng phải tự 

chịu trách nhiệm về chất lượng, quản lý tài chính và hiệu quả đầu tư các nội dung 

được lựa chọn thực hiện. Đối với nội dung đầu tư sử dụng vốn ODA thì thực hiện 

theo Hiệp định ký kết với đối tác cấp ODA. 

3. Đối với nguồn vốn địa phương tự huy động 100% thực hiện các tiêu chí 

do địa phương quyết định phương thức thực hiện, thanh toán và quản lý. 

4. Đối với nguồn vốn huy động 100% từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực 

hiện tại địa bàn thì thực hiện theo quy định của nhà tài trợ nhưng phải đảm bảo 

phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 7. Thanh toán, quyết toán nguồn vốn được lồng ghép 

1. Đối với nguồn vốn sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy 

định của Luật Ngân sách và các quy định hiện hành. 

2. Đối với các nguồn vốn tín dụng thực hiện theo quy định của các tổ chức 

tín dụng. 

3. Đối với nguồn vốn của các nhà tài trợ, đóng góp: Trường hợp nhà tài trợ 

có quy định về phương thức thanh toán, quyết toán thì thực hiện theo quy định 

của nhà tài trợ; trường hợp nhà tài trợ không có quy định thì thực hiện theo quy 

định của Luật Ngân sách và các quy định hiện hành. 

Điều 8. Giám sát cộng đồng đối với việc thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia  

Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã, cộng đồng dân cư nới thực hiện 

dự án, có trách nhiệm giám sát việc quản lý và sử dụng vốn, chất lượng dự án, 

đồng thời kiểm tra việc công khai tài chính nguồn vốn huy động theo quy 

định.phát hiện và kiến nghị biện pháp xử lý những việc làm xâm hại đến lợi ích 

của cộng đồng; những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống của 

cộng đồng; những việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của nhà nước, tổ 

chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư đóng góp, tài trợ, cho tặng. 

Điều 9. Chế độ báo cáo 

1. Định kỳ tháng 6 (chậm nhất ngày 01/6 hằng năm) và tháng 12 (chậm nhất 

ngày 01/12 hằng năm), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải báo cáo kết quả huy 

động nguồn vốn, tiến độ thực hiện dự án về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

để theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện. 
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám 

sát tình hình huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn huy động triển khai thực hiện 

các dự án; chấn chỉnh kịp thời những sai sót; đối với những vấn đề vượt thẩm 

quyền, báo cáo cấp trên để xử lý. Định kỳ tháng 6 (chậm nhất ngày 05/6 hằng 

năm) và tháng 12 (chậm nhất ngày 05/12 hằng năm), Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện lồng ghép vào báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia gửi về cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia. 

3. Định kỳ tháng 6 (chậm nhất ngày 10/6 hằng năm) và tháng 12 (chậm nhất 

ngày 10/12 hằng năm), các cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia tổng 

hợp số liệu báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia gửi về 

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Sở Kế hoạch và Đầu tư để 

tổng hợp./. 
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