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Nam Định, ngày       tháng 9 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn gắn với nhu cầu thị trường của Chương trình mục tiêu 

quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2022 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành;  

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ 

lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

NTM giai đoạn 2021-2025; 

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

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính về việc 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực 

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

Căn cứ Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh 

Nam Định ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức và phương án phân bổ 

vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông 

thôn mới năm 2022; 

Theo đề nghị của Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tại Tờ trình số 

174/TTr-SLĐTBXH ngày 30/8/2022; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

văn bản số 2113/SNN-VPĐP ngày 07/9/2022; Sở Tài chính tại Tờ trình số 425/TTr-

STC ngày 09/9/2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn gắn với nhu cầu thị trường của Chương trình mục tiêu Quốc gia 

Xây dựng nông thôn mới năm 2022 đã phân bổ tại Quyết định số 1400/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh (có phụ lục chi tiết kèm theo); cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung 

Kinh phí tại  

Quyết định 

số 1400/QĐ-

UBND ngày 

04/8/2022 của 

UBND tỉnh 

Tăng/Giảm 

Kinh phí 

sau điều 

chỉnh 

A B 1 2 3=1+2 

  Tổng số 7.000 0 7.000 

1 
Kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp 

và đào tạo dưới 3 tháng 
4.860 -815 4.045 

2 Kinh phí kiểm tra, giám sát 260 -155 105 

3 

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên giảng dạy trình độ sơ cấp, 

đào tạo dưới 3 tháng 

130 -130   

4 

Kinh phí tư vấn học nghề, việc 

làm cho lao động nông thôn, 

người khuyết tật 

150   150 

5 

Kinh phí tuyên truyền đào tạo 

trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 

3 tháng 

200   200 

6 
Kinh phí rà soát, cập nhật, bổ 

sung nhu cầu đào tạo nghề 
400   400 

7 Kinh phí mua sắm trang thiết bị 1.000 1.100 2.100 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương Binh và Xã 

hội, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định và UBND các huyện, thành 

phố Nam Định có trách nhiệm quản lý, sử dụng khoản kinh phí nêu tại Điều 1 Quyết 

định này đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả và đúng chế độ tài chính hiện hành của 

Nhà nước.  

2. Các nội dung khác giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 1400/QĐ-

UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định. 



3 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc 

Nhà nước tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.   

Nơi nhận:                                                

- Như Điều 3;   

- Cổng TTĐT tỉnh;                            

- Lưu: VP1, VP3, VP7, VP6.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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