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Số: 105/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

THÔNG T ư
Hướng dẫn CO’ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg
ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tưóìig Chính phủ phê duyệt
chính sách đặc thù hỗ trợ phát triến kinh tế - xã hội vùng
dân tộc thiêu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 nẫm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hùnh một so điển của Luật Nợán sách Nhà nưrrr ■
I^an cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ
Tài chính;
Thực hiện điểm c khoản 1 Điểu 6 Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31
tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù ho
trợ phát triển kinh tế-xã hội vừng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20172020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài
chính thực hiện Ouyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của
Thủ tướtĩg Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thủ hô trợ phát triên kinh tê - xã
hội vũng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 (sau đây viết tắt là
Quyết định số 2085/QĐ-TTg).
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tưọììg áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán ngân sách, phân bổ, quản lý, cấp
phát, thanh toán, báo cáo kế toán, quyết toán ngân sách thực hiện Chính sách đặc
thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2017 - 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg.
2. Đối tượng áp dụng
ủ y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi
là ủ y ban nhân dân cấp tỉnh); ủ y ban nhân dân các huyện, quận, thành phố trực

thuộc tỉnh (sau đây gọi là ủ y ban nhân dân cấp huyện); ủ y ban nhân dân các xã,
phường, thị trấn (sau đây gọi là ủ y ban nhân dân cấp xã) và các cơ quan, tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách đặc thù hỗ
trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20172020 quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg.
Điều 2. Lập dự toán, phân bổ ngân sách giao dự toán

Việc lập dự toán, phân bổ ngân sách thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất
sản xuất, nước sinh hoạt phân tán, bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho đối tượng
thụ hưởng chính sách tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg được thực hiện theo quy
định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện; ngoài ra
hướng dẫn thêm một số nội dung sau:
1. ủ y ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức rà
soát, xác định đối tượng thụ hưởng, nhu cầu kinh phí thực hiện đối với từng
chính sách (chia theo vốn đầu tư, vốn sự nghiệp, phần ngân sách trung ương,
ngân sách địa phương và phần vốn lồng ghép), lập và phê duyệt Đe án để thực
hiện theo quy định của Quyết định số 2085/QĐ-TTg cho giai đoạn 2017 - 2020,
kế hoạch thực hiện từng năm gửi ủ y ban Dân tộc để tổng hợp nhu cầu kinh phí
thực hiện gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ chủ chương trình
mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu có liên quan để lồng ghép bố trí vốn.
2. Hằng năm, căn cứ Đe án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của địa
phương và kế hoạch thực hiện Đề án đã được phê duyệt, cơ quan làm công tác
dân tộc cấp tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Ke hoạch và Đầu tư xây dựng dự
toán kinh phí thực hiện Đe án ở địa phương (chi tiết vốn đầu tư, thường xuyên,
phần ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương đảm bảo, nguồn lồng
ghép) theo từng chính sách, báo cáo ủ y ban nhân dân cấp tỉnh gửi ủ y ban Dân
tộc, tổng hợp gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ có liên quan
để tổng hợp kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm trình Chính phủ, trình
Quốc hội quyết định.
3. Căn cứ dự toán số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho
ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao, nguồn ngân sách địa
phương, vốn lồng ghép khác để thực hiện các chính sách theo quy định tại Quyết
định số 2085/QĐ-TTg, cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp
với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phân bổ vốn chi tiết đến từng chính
sách gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tồng họp. Trên cơ sở dự toán
kinh phí do cơ quan dân tộc cấp tỉnh, Sở Ke hoạch và Đầu tư gửi, Sở Tài chính
2

chủ trì tổng hợp, báo cáo ủ y ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân
cùng cấp quyết định cùng với dự toán ngân sách địa phương hằng năm.
4. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ủ y ban nhân dân
cấp tỉnh giao dự toán ngân sách cho cấp huyện (chi tiết vốn đầu tư, thường
xuyên). Căn cứ số bổ sung có mục tiêu được ủ y ban nhân dân cấp tỉnh giao và
nguồn ngân sách cấp huyện, cơ quan tài chính cấp huyện trình ủ y ban nhân dân
cấp huyện, trình Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định cùng với dự toán ngân
sách cấp huyện hằng năm.
5. Căn cứ dự toán được Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định, ủ y ban
nhân dân cấp huyện quyết định phân bổ vốn và thông báo cho từng xã, phường,
thị trấn (sau đây gọi là xã) chi tiết theo từng chính sách hỗ trợ cho các hộ dân
được hưởng theo danh sách đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp
kinh phí ủy quyền cho ủ y ban nhân dân cấp xã hoặc giao dự toán cho ủ y ban
nhân dân cấp xã theo hình thức bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho
ngân sách cấp dưới để thực hiện.
Trường hợp ủ y ban nhân dân cấp huyện thực hiện bổ sung có mục tiêu,
ủ y ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định kinh phí hỗ
trợ cho từng chính sách. Sau khi Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định, ủ y ban
nhân dân cấp xã thông báo công khai mức hỗ trợ đến từng thôn, bản, điểm định
canh, định cư, từng hộ dân theo từng chính sách.
Điều 3. Quản lý, cấp phát, thanh toán

Việc quản lý, cấp phát, thanh toán ngân sách thực hiện các chính sách quy
định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg được thực hiện theo quy định của Luật
Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn thực hiện và các
văn bản khác có liên quan; đảm bảo chặt chẽ, đúng mục tiêu, đúng đối tượng,
nhất là những khoản thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt (hoặc hiện vật) cho các
đối tượng, ủ y ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập danh sách cho từng hộ ký
nhận và thực hiện đầy đủ thủ tục, chứng từ theo quy định:
1. Đối với hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán
a)

về hỗ trợ đất ở

Căn cứ phương án giải quyết về đất ở cho các hộ chưa có đất ở hoặc chưa
đủ đất ở và tùy theo phương thức thực hiện, ủ y ban nhân dân cấp tỉnh quy định
cơ chế cấp phát thanh toán cho phù hợp.
b)

về hỗ trợ đất sản xuất
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- Trên cơ sở phương án giải quyết về đất sản xuất cho các hộ chưa có hoặc
chưa đủ đất sản xuất, mức thanh toán tương ứng với số diện tích thực tế đã khai
hoang hoặc chuyển nhượng và tối đa không vượt quá mức quy định hỗ trợ của
nhà nước cho từng hộ dân được cấp có thâm quyền phê duyệt. Tùy theo phương
thức thực hiện để có cơ chế cấp phát thanh toán cho phù hợp và đảm bảo các
nguyên tắc sau đây:
+ Đối với đất dân tự khai hoang: ủ y ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo ủ y
ban nhân dân cấp xã phối hợp với cơ quan chuyên môn của cấp huyện được giao
nhiệm vụ hướng dẫn các hộ tổ chức khai hoang theo đúng quy hoạch sử dụng đất
của từng xã và phù hợp tập quán canh tác của đồng bào. Căn cứ kết quả khai
hoang của các hộ dân, ủ y ban nhân dân cấp xã và cơ quan chuyên môn được ủ y
ban nhân dân cấp huyện giao nhiệm vụ thực hiện nghiệm thu khối lượng, lập
biên bản nghiệm thu. Căn cứ danh sách các hộ dân tự tổ chức khai hoang, biên
bản nghiệm thu diện tích khai hoang, giấy đề nghị của ủ y ban nhân dân cấp xã;
cơ quan chuyên môn của cấp huyện được giao nhiệm vụ hướng dẫn các hộ tổ
chức khai hoang, phối họp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện kiểm tra,
báo cáo ủ y ban nhân dân cấp huyện quyết định mức hỗ trợ, ủ y ban nhân dân cấp
xã thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước đề thanh toán cho hộ dân;
+ Đối với đất nhận chuyển nhượng: ủ y ban nhân dân cấp huyện giao một
đơn vị chuyên môn phối hợp với ủ y ban nhân dân cấp xã, cùng với các hộ dân
xác định diện tích đất chuyển nhượng của các hộ, lập biên bản bàn giao (có xác
nhận của các bên liên quan). Căn cứ định mức chi, danh sách và diện tích đât
chuyển nhượng của các hộ dân, biên bản bàn giao; Phòng Tài chính - Kế hoạch
cấp huyện kiểm tra, báo cáo ủ y ban nhân dân cấp huyện quyết định mức hỗ trợ
cho từng hộ dân làm cơ sở để ủ y ban nhân dân cấp xã thực hiện rút dự toán tại
Kho bạc Nhà nước, thanh toán cho các hộ dân có đất chuyển nhượng.
- Đối với các công trình khai hoang tập trung: Việc tạm ứng, thanh toán
vốn cho các công trình khai hoang tập trung được thực hiện theo quy định đối
với các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã thuộc Chương trình 135
(dự án 2) theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vữ n g giai đoạn 2016 - 2020.

c) v ề thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán
Căn cứ danh sách các hộ dân được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán đã được
câp có tham quyền phê duyệt, đăng ký của các hộ dân về phương thức thực hiện;
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ủ y ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu và phân loại theo từng phương thức
thực hiện (các hộ dân nhận lu, stéc, vật dụng chứa nước; tự làm bể chứa nước; tự
đào giếng hoặc tự tạo nguồn nước khác) gửi Phòng Tài chính - K Ì hoạch huyện
và cơ quan làm công tác dân tộc cấp huyện, cơ quan làm công tác dân tộc cấp
huyện kiểm tra, báo cáo ủ y ban nhân dân cấp huyện quyết định mức hỗ trợ cho
từng hộ dân. Mức hỗ trợ không vượt quá mức quy định hỗ trợ của Nhà nước cho
từng hộ dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc cấp phát, thanh toán cho
các đối tượng được hưởng chính sách theo các phương thức thực hiện như sau:
- Đối với các hộ dân được cấp lu, stéc, vật dụng chứa nước: Căn cứ danh
sách đăng ký của các hộ dân, hợp đồng cung ứng giữa đơn vị được cấp có thẩm
quyền giao nhiệm vụ với đơn vị cung ứng lu, stéc, vật dụng chứa nước; khối
lượng lu, stéc, vật dụng chứa nước thực tế cấp cho các hộ dân theo biên bản bàn
giao giữa đơn vị cung ứng và từng hộ dân (có ký nhận của chủ hộ), ú y ban nhân
dân cấp xã kiểm tra, thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước thanh toán cho
các đơn vị cung cấp lu, stéc, vật dụng chứa nước theo quy định sau khi thống
nhất với đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ ký hợp đồng với đơn vị
cung ứng;
- Đối vơi các hộ dân tự làm bể chứa nước, tự đào giếng hoặc tự tạo nguồn
nước khác: Căn cứ định mức hỗ trợ theo quy định và danh sách đăng ký của các
hộ dân, ủ y ban nhân dân cấp xã vận động các tố chức chính trị - xã hội tại địa
phương phối hợp với cộng đồng dân cư hướng đẫn, giúp đỡ các hộ thực hiện.
Sau khi có biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành (có chữ ký xác nhận của
hộ gia đình và ít nhất một tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương), ủ y ban nhân
dân cấp xã kiểm tra, thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để thanh toán
cho các hộ.
d)
Hỗ trợ hộ có lao động, có nhu càu vốn để mua sắm nông cụ, máy móc
làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp hoặc cần vốn để làm ngành nghề khác, tăng
thu nhập
Căn cứ danh sách các hộ được duyệt, ủ y ban nhân đân cấp xã tổng hợp
gửi cơ quan làm công tác dân tộc và Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện,
kiểm tra báo cáo ủ y ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ, làm cơ sở để ủ y
ban nhân dân cấp xã thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước, thanh toán cho
các đối tượng thụ hưởng.
đ) v ề hồ sơ chứng từ gửi Kho bạc Nhà nước khi thực hiện rút dự toán
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Dự toán năm được cấp có thẩm quyền giao; giấy rút dự toán theo quy
định; Quyết định của ủ y ban nhân dân cấp huyện về mức hỗ trợ cho từng hộ dân
theo từng chính sách.
e) v ề trách nhiệm kiểm soát chi
Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán đảm bảo số tiền hỗ trợ theo đúng
chính sách và danh sách phê duyệt theo Quyết định của ủ y ban nhân dân cấp
huyện, ủ y ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm về tính chính xác của biên bản
nghiệm thu và việc sử dụng số tiền hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng.
2. v ề hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh
du cư
a) Đối với hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng
- Hỗ trợ vốn đầu tư: Tạm ứng, thanh toán vốn cho các dự án, công trình
(bồi thường, giải phóng mặt bằng, san gạt đất ở, khai hoang đất sản xuất; xây
đựng đường giao thông, điện, thủy lợi nhỏ, hệ thống nước sinh hoạt, lóp học, nhà
mẫu giáo và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, bản và một số công trình thiết yếu
khác theo nhu cầu thực tế) được thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu,
Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
- Quản lý, cấp phát, thanh toán kinh phí hỗ trợ cho cán bộ phát triển cộng
đồng và áp dụng khoa học kỹ thuật, giống mới thực hiện theo quy định của Luật
Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
b)

về hỗ trợ trực tiếp hộ du canh, du cư thực hiện định canh, định cư

- về hỗ trợ làm nhà ở, công trình nước sinh hoạt, phát triển sản xuất và
mua lương thực:
+ Đối với làm nhà ở và công trình nước sinh hoạt: Trường hợp các hộ tự
làm nhưng có nhu cầu tạm ứng kinh phí để mua vật liệu, Ưỷ ban nhân dân cấp xã
tổng hợp danh sách các hộ đề nghị tạm ứng và làm thủ tục tạm ứng cho các hộ để
thực hiện chính sách đó. Mức tạm ứng tối đa 60% mức ngân sách Nhà nước hỗ
trợ cho từng hộ. Khi công trình hoàn thành, căn cứ kết quả nghiệm thu đối với
từng hộ, Ưỷ ban nhân dân cấp xã thanh toán cho các hộ; đồng thời làm thủ tục
th u hồi số đã tạm ứ ng.

Trường họp các hộ có nhu cầu cung ứng vật liệu, Uỷ ban nhân dân cấp xã
tổng hợp nhu cầu vật liệu của các hộ. Căn cứ số lượng vật liệu các hộ đã đăng
ký, điều kiện cụ thể của từng thôn, bản trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân cấp xã sau
khi có ý kiến thống nhất của các hộ dân ký họp đồng với các đơn vị cung ứng vật
6

liệu, đơn vị này thực hiện việc cung ứng cho các hộ tại thôn, bản. Căn cứ biên
bản bàn giao giữa nhà thầu và từng hộ (có ký nhận của chủ hộ, xác nhận của đại
diện thôn, bản), ư ỷ ban nhân dân cấp xã thanh toán cho nhà thầu theo chế độ quy
định hiện hành.
Trường hợp các hộ không có khả năng tự làm nhà ở, công trình nước sinh
hoạt. Trên cơ sở số hộ đăng ký, điều kiện cụ thể của từng thôn, bản, Ưỷ ban nhân
dân cấp xã (hoặc đơn vị được Ưỷ ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ) ký hợp
đồng với nhà thầu (hoặc giới thiệu, hướng dẫn các hộ dân ký hợp đồng với nhà
thầu) để làm nhà, công trình nước sinh hoạt cho các hộ. Căn cứ biên bản bàn
giao giữa nhà thầu và từng hộ (có ký nhận của chủ hộ, xác nhận của đại diện
thôn, bản), Ưỷ ban nhân dân cấp xã thanh toán cho nhà thầu theo chế độ quy
định hiện hành.
+ v ề hỗ trợ phát triển sản xuất, mua lương thực
Căn cứ danh sách hỗ trợ các hộ dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt,
đăng ký của các hộ dân về phương thức thực hiện, Uỷ ban nhân dân cấp xã tổng
hợp nhu cầu và phân loại theo từng phương thức thực hiện (nhận bằng hiện vật
hoặc nhận bằng tiền) làm căn cứ kiểm tra, kiểm soát, cấp phát kinh phí để thực
hiện. Việc cấp phát, thanh toán theo các phương thức sau:
Đối với các hộ nhận bằng hiện vật: Trên cơ sở danh sách đăng ký của các
hộ, hợp đồng cung ứng giữa đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ với
đơn vị cung ứng; biên bản bàn giao khối lượng thực tế cấp cho các hộ giữa đơn
vị cung ứng và từng hộ (có ký nhận của chủ hộ, xác nhận của đại diện thôn, bản),
Ưỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra, thanh toán cho các đơn vị cung cấp theo chế
độ quy định hiện hành.
Đối với các hộ nhận bằng tiền: Căn cứ danh sách các hộ đăng ký có xác
nhận của đại diện thôn, bản, ư ỷ ban nhân dân cấp xã thanh toán tiền cho các hộ
dân theo chế độ quy định hiện hành.
- v ề hỗ trợ tạo nền nhà (ở những điểm định canh, định cư xen ghép) và hỗ
trợ kinh phí đi chuyển: Căn cứ danh sách các hộ đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt, Ưỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tại địa
phương phối hợp với cộng đồng dân cư hướng dẫn giúp đỡ các hộ dân thực hiện,
ủ y ban nhân dãn cấp xã căn cứ kết quả kiểm tra, nghiệm thu khối lượng, dự án,
thẩm định và thực hiện thanh toán cho các hộ dân theo quy định.
3.
Đối với các nội dung, chính sách của Quyết định số 2085/QĐ-TTg nằm
trong các nội dung, dự án, hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia,
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chương trình mục tiêu thì lồng ghép nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc
gia, chương trình mục tiêu để thực hiện. Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát,
thanh toán, tổ chức thực hiện phải phù hợp với các quy định hiện hành liên quan
áp dụng đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu.
Điều 4. Báo cáo kế toán và quyết toán

1. Kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chính sách quy định
tại Quyết định sổ 2085/QĐ-TTg được hạch toán, quyết toán thu, chi ngân sách
địa phương theo quy định hiện hành.
a) Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề,
nước sinh hoạt phân tán cho hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã khu vực
III, thôn, bản đặc biệt khó khăn được hạch toán, tổng hợp vào ngân sách nhà
nước như sau:
- Đối với nội dung chính sách hỗ trợ, kinh phí giao cho các cơ quan, đơn
vị cấp tỉnh thực hiện được hạch toán, tổng hợp và quyết toán vào chi ngân sách
cấp tỉnh;
- Đối vói các nội dung chính sách hỗ trợ, giao dự toán hoặc ngân sách cấp
tỉnh cấp bồ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để thực hiện:
+ Trường hợp kinh phí hỗ trợ giao cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện thực
hiện hoặc ngân sách cấp huyện cấp ủy quyền cho ngân sách cấp xã thực hiện thi
được hạch toán, tổng hợp quyết toán vào chi ngân sách cấp huyện;
+ Trường hợp ngân sách cấp huyện cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách
cấp xã thực hiện, được hạch toán và tổng hợp vào chi ngân sách cấp xã.
b) Ưỷ ban nhân dân cấp xã, phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có
trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan tố chức
theo dõi tình hình cấp phát vốn thực hiện.
Hằng tháng, Ưỷ ban nhân dân cấp xã, phòng Tài chính —Kế hoạch cấp
huyện báo cáo ư ỷ ban nhân dân cấp huyện kết quả, tiến độ thanh toán vốn để gửi
Sở Tài chính, cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo ư ỷ ban
nhân dân cấp tỉnh, ư ỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ
06 tháng, kết thúc năm và báo cáo quyết toán ngân sách gửi ủ y ban Dân tộc, Bộ
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Các trường hợp hỗ trợ bằng tiền trực tiếp cho hộ dân, người lao động:
Hạch toán Mục 7100 “Chi hỗ trợ kinh tế tập thể và dân cư”, Tiểu mục 7149
“Khác” của Mục lục ngân sách nhà nước.
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Điều 5. Tổ chức thưc
hiên
•
•

1. ủ y ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ nội dung chính sách theo quy định tại
Quyết định số 2085/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư này, tổ chức triển khai
việc rà soát, xác định đối tượng và nhu càu vốn, xây dựng và phê duyệt Đe án
thực hiện chính sách của địa phương giai đoạn 2017 - 2020 (theo Biểu 01, Biểu
02, Biểu 03, Biểu 04 ban hành kèm theo Thông tư này) và kế hoạch hằng năm
(theo Biểu 05, Biểu 06, Biểu 07, Biểu 08 ban hành kèm theo Thông tư này) gửi
ủ y ban Dân tộc thẩm tra trước khi phê duyệt.
2. Nội dung Đe án phải làm rõ được tổng số hộ được hưởng chính sách, số
hộ và số vốn cần hỗ trợ cho từng nội dung chính sách, có báo cáo thuyết minh và
văn bản đề nghị, gửi ủ y ban Dân tộc thẩm tra, cho ý kiến (theo Biểu mẫu ban
hành kèm theo).
ủ y ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về mẫu biểu và chế độ báo cáo ở
địa phương để phục vụ cho công tác rà soát, tổng hợp xây dựng Đê án và thực
hiện chế độ báo cáo với Trung ương.
3. Căn cứ Đề án được duyệt và kết quả thực hiện hằng năm, ủ y ban nhân
dân cấp tỉnh tổng‘hợp kế hoạch nhu cầu vốn thực hiện chính sách theo Quyết
định số 2085/QĐ-TTg gửi ủ y ban Dân tộc cùng với thời điểm lập kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách hằng năm theo hướng dẫn của Bộ Tài
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
4. Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh
chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân
cấp tỉnh:
a) Hướng dẫn Ưỷ ban nhân dân cấp huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện
các chính sách trên địa bàn, triển khai thực hiện theo kế hoạch hằng năm;
b) Tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng
Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước thực hiện các chính sách của tỉnh báo cáo
Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh;
c) Ban hành các quy định về lồng ghép nguồn vốn của các chương trình
mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu để thực hiện các nội dung, chính sách
tương tự được quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg và các nguồn vốn khác
để thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;
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d)
Tồ chức thực hiện và kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các
chính sách theo kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và bền vững; tổng hợp kết quả thực
hiện chính sách, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
5.
Hằng năm, ư ỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các
chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg về ủ y ban Dân tộc, Bộ Ke hoạch
và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo (Biểu 04, Biểu 05, Biểu 06, Biểu
07, Biểu 08, Biểu 09, Biểu 10 ban hành kèm theo Thông tư này).
Điều 6. Hiêu
lưc
thi hành
•
•

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Bộ Tài chính để
xem xét giải quyết J ỉ t
Nơi nhận:
Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
-V ă n phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao;
Kiểm toán N hà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; các Tổng Công ty,
Tập Đoàn kinh tế nhà nước;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW ;
- Sở Tài chính; KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW ;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ T ư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN, (400).
-

KT. B ộ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải
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BIÊU 01
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (TP)

TỞNG HỌP SÓ ĐỐI TƯỢNG Đ ư ợ c HÒ TRỌ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ
THEO QUYÉT ĐỊNH SỚ 2085/QĐ-TTG NGÀY 31/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Kèm theo Thông tư số Ỉ05/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chỉnh)
Đvt: Hộ gia đình.

Stt

Huyện, thị xã,
thành phố
thuộc tình

A

B

Số hộ được hỗ trọ1
đất ờ giai đoạn
2017-2020
/

Trong đỏ:

Số hộ đirực hỗ trợ
đ ất ỉả n xuất giai
đoạn 2017-2020

Trong đó: s ổ hộ
được hỗ trợ chiiycn
đồi nghề

Số hộ đuyc hỗ trọ- nuức
sinh hoạt (phân tán) giai
đoạn 2017-2020

Sổ hộ đưọrc hỗ trợ định
canh, định cư giai đoạn
2017-2020

Sổ hộ thuộc các dự án
đã hoàn thành (*)

Sổ hộ thuộc các
dự án mới (**)

2

3

4

5-6+7

6

7

Trong đó:
Tổng số hộ đurợc hỗ
trợ vay vén giai đoạn Số hộ được vav vốn Sổ hộ được vay vốn cho
2017-2020
ho trợ sàn xuất
mục đích khác (***)
8^9+10

9

1
2
3
4
5
6
7
8

TÒNG SÓ

(*): Dự ủn đã hoàn thành đưa vào sư dụng nhưng còn thiếu vốn.
(**): Dự ân dung đầu lư dớ dang và các dự án khới công mới.
(***): Chi tiết theo mục đích vay vốn.

........ n g à y ....... th á n g .....năm ....
T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (T P ) ......

(ký, ghi rõ họ tên)
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B IÊ U 02
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈN H (TP )

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ THựC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẬC THÙ THEO
QUYÉT ĐỊNH SÓ 2085/QĐ-TTG NGÀY 31/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
KÉ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Kèm theo Thông tư sỗ 105/2017/TT-BTC ngày 05/ỈÙ/20Ỉ7 cùa Bộ Tài chinh)
Đvt: Triệu đồng.
Bao gôm:
stt

A

Huyện, thị xâ, Tổng nhu cầu kinh phí
thực hiện giai đoạn
(hành phố
thuộc tỉnh
2017 - 2020
B

]=2+3+5+6-i-I0

Trong dó:
HỖ trợ
đất ờ

Hỗ trự đất
sản xuất

Trong đó: Hỗ (rợ
chuyến đoi nghề

Hỗ trự nước sinh
hoạt(phân tán)

Hỗ trợ định
canh, dịnh CU'

2

3

4

5

6=7+8+9

Hỗ trự dâu tư
theo kế hoạch

Hỗ trợ thanh toán
dự án hoàn thành

Hỗ trợ chi trà các
khoán khác

Hỗ trự khác (*)

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8

TỎNG SÓ
(*): Cht tiết khoán hỗ (rợ cụ thế (nếu có).
...........n g à y ..........th ả n g ........ năm ....

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (T P).....
(ký, ghi rõ họ tên)

BIÉU 03
ỦY BAN NHÂN DÂN TĨNH (TP)

TỎNG HỢP NGUỒN VỎN THựC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẬC THÙ THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2085/QD-TTG NGÀY 31/10/2016 CỦA THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ
KÉ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2017 2020
(Kèm theo Thông tư sổ 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính)
Đvt: Triệu dồng.
Trong dò:
H uyện,(hị
x ỉ, (hành
S lt
pho thuộc
tinh

A

H

Nguồn vắn
NSNN giai
đoạn 2017 2020

1=2-10

Trong đỏ:

Bao g ôm:
véo
NSTW

2^3+5+6

Trong dó:

Hỗ trọr đát
Chuyên đãi
lãn xuất
nghé
3

4

Hỗ trự nước
sinh hoạt
(p h in tân)

Hỗ trợ
định
canh,
định cư

5

6 --7 -S -9

Trong dó:

Bao gồm:

Trong đù:
Vón hoản
Vỏn thanh toán các
ihành DA Iheo DA hoàn thánh đã
ké hoạcli
dim vào s ừ dọng
7

8

Thanh toán
các khoán

vén NSĐP
(*)

Hổ trợ
đắt o

Hỗ trợ
khác ‘)

u

12

Vốn vay từ
NH CSXH
Vay phuc vụ
giai đoạn
sàn xuất
2017 - 2020

Vay khác

Von lồng ghép giai
(loạn 2017 - 2020

Dẩt à.
đái sán
xuãl

Ntrirc sinh
hoạt
(phân
tàn)

J6-I7+18+19+20

17

1S

(*•*)

khác
9

W = ll+ I2

13^14*15

14

15

Định

Lòng
ghép
khác

Von k h ic

canh,
định cư

19

20

21

1
2
3
4
5
6
7
8

TÒNCSỏ

(*): Tntớng hợp địa phương quy đĩnh c h u ẩ n nghèo cao hmt hoặc bó tri m úc /ló trạ cao hơn: Thuvềt minh chi tiểt phán vồn 1)0 trợ lủng thêm so quy định Ok u
( " ) : Chi tilt khoán h ỗ trợ cụ thể (nếu cà).

có).

(***): Chi hét mục dich vay (nếu có).
Chi liél liguổn vốn khác (nếu có).

........................ tháng,.... năm
T/M ỦY BAN NHÂN DÀN TỈNH ( IP) .
(ký, ghi rõ họ tẽn)

(****)

BIÉL' 04
ỦY BAN NHÂN DÂN TÌNH (TP)

TỔNG HỢP CHI TIÉT NGUỒN VỐN T H ựC HIỆN CHÍNH SẢCH ĐẶC TIIÙ THEO
QUYẾT ĐỊNH SÓ 2085/QĐ-TTG NGÀY 31/10/2016 CỦA TIỈỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Kèm theo Thông tư sô 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 Cỉid Bộ Tài chinh)
Đvt: Triệu dồng.

Stt
A

Huyện, thi xá, Tổng nguồn
vồn thực hiện
thành phố
giai đoạn
thuộc tình
R

1 '4 + lI+ N

Trong đỏ:
Vồn đầu tu (*)
2-6+9+12* ỈS

Trong đó:

rv

Nguồn vốn
NSNN giai
đoạn

Vốn
NSTW

vón đàu lư

Vốn sự nghiệp

3-7410+13+16

4-5-rS

■I-ố+7

6

7

Vốn sụ nghiệp

Bao gôm:

Bao gầm:
Vốn NSĐP
8-9*10

Trong đó:

Trong, đó:

vổn đáu lư

Vốn sự nghiệp

9

10

Vốn lồng gbẽp giai
Vốn đầu
đoạn
lư
11 12+13

12

vón sự

Vốn khác

nghiệp

(***)

13

14-15 <16

vón dầu

1
2
3
4
5
6
7
8

TÓNG SỐ

(*): Hỗ trợ đát ờ. đắt san xuất, mrủc sinh hoọt; hổ trợ dầu tư các công trình định canh, định cư.
(**): Các khoán hỗ trợ theo quy đinh lợi Quvết định sổ 33/2007/QĐ-TTg.
(***): Chi tiét nguồn vón cụ thê (nếu có).

.........n g à y ....... th á n g .....năm ..

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNII (TP)...
(ký, ghi rỏ họ tên)

tư

Vốn sif
nghiệp

15

16

BIÊU 05
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (TP)

TÓNG HỢP SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỎ TRỌ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ
THEO QUYÉT ĐỊNH SÓ 2085/QĐ-TTG NGÀY 31/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
N Ă M ........ ..............

(Kèm theo Thông tư sổ 105/20ì 7/TT-BTC ngày 05/10/2017 cùa Bộ Tài chính)

Stt
A

Huyện, thị xẳ,
thành phổ
thuộc tỉnh
B

Số hộ được hỗ trợ
đất ở

Sổ hộ được hỗ trợ
đất sàn xuất

1

2

Trong đổ: số hộ
được hô irợ chuyến
đổi nghề
3

Số hộ được hỗ trợ nước
sinh hoạt (phân tán)

Số hộ được hỗ trợ định
canh, định cư

■1

5-6+7

Trong đó:
Số hộ thuộc các ảự án Sổ hộ thuộc các
đã hoàn thành (*)
dự án mới (* *)
6
7

Số hộ đuực hỗ trọvay vốn
Ẩ=p+/o

Trong đỏ:
s ồ hộ được vav vốn Sô hộ được vay vòn cho
hỗ Irư sàn xuầt
mục đích khác (***)
10
9

1
2
3
4
5
6
7
8

TÓNG SỐ
(*): Dự Ún đã hoàn thành đưa vào sư dụng nhung còn thiếu vốn.
(* *): Dự Ún đang đau tư dớ dang vò càc dự ủn khởi công mới.
(***): Chi tiết theo mục đích vay vốn.

....... n g à y ...... tháng.... năm ....
T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (T P )......
(kỷ, ghi rõ họ tên)

B IỂ U 06

ủv BAN N H Â N

DÂN T ỈN H (T P )

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ THựC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ THEO
QUYÉT ĐỊNH SÓ 2085/QĐ-TTG NGÀY 31/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
N Ă M ....................
(Kèm theo Thông lư số ỉ 05/2017/TT-BTC ngày 05/10/20] 7 cùa Bộ Tài chỉnh)
Đvl: Triệu đồng.
Bao gôm:
stt

Á

ỉĩuyện, thị xã,
Tổng nhu cầu kinh phí
thảnti phố
thực hiện
thuộc tỉnh
B

1=2+3+5+6+10

Trong đó:
Hỗ trự
dất ở

Hỗ trợ đất
sản xuất

Trong đủ: Hỗ trợ
chuyển đổi nghề

Hỗ trợ rnrớc sinh
hoạt (phân tán)

HỖ trợ định
canh, định cư

2

3

4

5

6=7+8+9

Hỗ trợ đầu tư
theo ké hoạch

Ho trợ thanh toán
dự án hoàn thành

HỖ trợ chi trà các
khoàn khác

HỖ trợ khác (*)

7

s

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8

TỎNG SỔ

■

(*): Chi tiél khoản hỗ (rợ cụ thế (nếu có).

......... n g à y .........th á n g ....... năm
T /M ỦY BAN N H Â N DÂN T ỈN H (T P ) .
(ký, ghi rố họ ten)

BIÊU 07
ỦY BAN NIIÂN DÂN TĨNH (TP)

TÓNG HỢP NGUỒN VÓN THựC HIỆN CHÍNII SÁCH ĐẠC THÙ THEO
QUYÉT ĐỊNH SÓ 2085/QĐ-TTG NGÀY 31/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
NĂM ...................
(Kèm theo Thông tu sổ 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 cùa Bộ Tài chính)
Đvt: Triệu đồng.
Trong, đò:

Stt

Huyện, thị
xã, thành Nguồn vốn
pho Ihuộc
NSNN
tinh

Ả

B

1-2+10

Trong đó:

Dao xóm:

vén
NSTW

2 -3-5+ 6

Trong đó:
Hỗ trọ- đất
Chuyến đổi
sàn xuất
nghề
3

4

HÔ trọr nuửc
sinh hoạt
(phân tỉin)

H Ỉ trợ
định
canh,
định cư

5

5-7+S-9

Trong đó:

Bao gồm:
Trong đó:

Vồn llianh toán
Von hoàn ihành
các DA đà hoàn
DA theo ké hoợch thành dua vào sứ
dụng
7
s

Vốn NSĐP
Thanh loàn các
khoàit khác

<*)

H6 r ợ
đâlớ

9

10-11+12

II

Hú trợ
khác (**)

12

Vốn vay lừ
NH CSXH

I3-I-I+IS

Vay phục
vụ sàn xuất

Vay khác

N

ti

v ố n lồng ghép

(**•)

16-17-18-19*20

i)ât ờ,
đất sàn
xuất

Nirờc
sinh hoại
(phân
tán)

Định
canh,
định cư

Lồng
ghép
khác

Vốn khác

n

IS

19

20

21

t
1

3
4
5
6
7
8

TÒNG SỎ
(*): Tntinig hựp đ/a phương quy định chuẩn nghèo cao hơn hoậc bi5 tri mitc ho trợ cao hơn: Thuyét minh chi tĩit plĩản vẻn h ỗ irợ lủng thim so quy định (nếu có).
(**): Chi tìitk h o ả n h S ir ợ c ụ lliề (niucó).
(***): Chi tiét mục đích vay (néu có).
(■ •** ‘).

('hi nét nguồn vÁn khác (nén có).

........ ngàv ...... tháng .... năm ....
T/M ỦY BAN NHẤN DÂN TÌNH (T P )......
(ký, ghi rỏ hộ tẽn )

(***•)

BIÉU 08
ỦY BAN NHÂN DÂN TÌNH (TP)

TÓNG HỢP CHI TIÉT NGUỎN VÓN THựC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẬC THÙ THEO
QUYẾT ĐỊNH SÓ 2085/QĐ-TTG NGÀY 31/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
NÃM..............
(Kèm theo Thông tư số 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 cùa Bộ Tài chinh)
Đvt: Triệu đồng.
H uyện, thị x ỉ,

stt
A

th ành phố
thuộc tình
B

Vốn đầu lư (*)
2 - Í I P I lĩ+ 1 5

Vốn s ự nghiệp

H

3*7+10+13+16

N guồn v án
NSNN
4 -5 * 8

S ố hộ được vay vốn hâ trợ sàn xuất

Bao gôm:
NSTVV

vón đầu tir

Vồn s ự nghiệp

5*6+7

6

7

V ốn N S D P
8 -9 + 1 0

Trong đó:

Trong dó:

Trong đó:

Trong đó:
T ồng nguần
vốn th ự c hiện

vón đầu lư

Vốn s ự nghiệp

9

10

Vốn lồng ghcp

Jl~12+ 13

Vốn dầu

vón sự

tư

nghiệp

12

13

V ồn khác
<***)

Vồn đầu
lu

Vốn s ự
nghiệp

/4=13+16

15

16

l
2
3
4
5

6
7
8

T Ò N G SÒ

(*): H ỗ trự đdt ớ, đất san xuẩt, nư ớ c sinh ho ạ t; h ỗ Irợ đầu ỉu cá c cô n g trinh đ ịn h canh, định ar.

(**): Các khoán hỗ trợ iheo quy định tại Quyél đinh sỏ 33/2007/QĐ-TTg.
(***): Chi tiết nguồn vón cự thế (nếu có).

........n g à y ....... tháng......năm .....
T/M ỦY BAN NIIẢN DÂN TỈNH (T P)......
(ký, ghi rỗ họ ten)

BIẾU 09
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (TP)

TÓNG HỢP NGUỎN VÓN HỎ TRỌ ĐỊNH CANH, ĐỊNH c ư THUỘC CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ
THEO QUYÉT ĐỊNH SÓ 2085/QĐ-TTG NGÀY 31/10/2016 CỦA THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ
ĐÃ ĐƯỢC BÓ TRÍ ĐÉN N Ă M .....................................
(Kèm theo Thông tư sổ 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 cùa Bộ Tài chính)
Đvt: Triệu đồng.
H uyện, thị xã,
Stt

thành phố
thuộc tinh

A

B

Vốn N SN N đã
đư ợc bố trí

Vốn

1=2+6

2=3+4+5

NSTVV

Đâu tư các công

Trong đó:
Bao gôm:
Thanh toán vón công trình đã

Chi trà các

trình mới
3

hoàn thành đưa vào sứ dụng
4

khoản khác
5

Trong đó:

NSĐ P (*)

V ốn vay từ NH
CSXH đă được
bố trí

Vay đầu tu các công
trình ĐCĐC

So hộ được vay vón
hỗ trợ sàn xuất

6

7=8+9

8

9

Vốn

Vốn lồng ghép Vốn khác đă
đă bổ trí
bổ trí

1

2
3
4
5
6
7

8

TỐNG SỐ
(*): Đổi với địa phương qu\ định chuẩn nghèo cao hơn hoặc bố tri mức ho trợ cao hơn theo quy định (nếu có).

........ n g à y ........ th á n g .....năm ....
T/M ỦY BAN NHAN DÂN TỈNH ( T P )......
(ký, ghi rổ họ tên)

10

u

BIÊU 10
ỦY BAN NHÂN DÂN T ỈN H ( T P ) ................................

TỎNG HỢP NGUỎN VỐN HỎ TRỌ ĐẤT Ở, ĐẮT SẢN XUẤT, NƯỚC SĨNH HOẠT TH UỘ C CH ĨN H SÁCH ĐẶC THỦ
TH EO QUYÉT ĐỊNH SÓ 2085/QĐ-TTG NGÀY 31/10/2016 CỦA THỦ TƯỞNG CH ÍN H PHỦ
ĐẢ ĐƯỢC BÓ TRÍ ĐẾN N Ă M .....................

(Kềm theo Thổng tư sổ 105/20Ị 7/TT-BTC rìgờy 05/10/2017 rùa Rộ Tài chính)
Đvt: Triệu dồng.

stt

Huyện, thị xả,
thành phố thuộc
tinh

Vốn NSNN
đã bố trí

B

1-2*6

A

Trong đỏ:

Trong, đó:
vổn
NSTYV
2-J+J

Bao gôm:
Hồ trợ đất
sán xuất
3

Trong đó: Hủ trợ

Hô trợ nước sinh hoại

chuyên đoi nghè

(phân tản)

4

5

Vồn vay đã được bố
tr ítừ N H C S X H

Bao gồm:

Vốn
NSĐP

HỖ trợ đất ớ

HỒ trợ khác

6"7+8

7

8

9-10+11

Vay phục vụ sán
xuất
10

Va)1khác (*)

Vốn lồng
ghép đã bổ
tri

v á n khác
đã bố trí

11

12

13

1
2
3
4
5
6
7
8

TỐNG SỐ
(*): Chi tiết nguồn vón khóc (nếu có).

........ngày....... tháng...... năm
T/M ỦY BAN NIIÂN DÂN TỈNH (T P )...
(ký, ghi rõ họ tên)

