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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo 

Quyết định số 1719/QĐ-TTg trên địa bàn huyện năm 2022 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA AN 

 

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

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 Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ 

Tài chính về quy định quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp 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; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban dân tộc về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc 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 Hướng dẫn số 2086/HD-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

Ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về hướng dẫn 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 

đoạn2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Hòa An về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và 

mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (nguồn 

vốn sự nghiệp); 

Xét Tờ trình số 01/TTr-DT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của  Phòng Dân tộc huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 

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

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-1719-qd-ttg-2021-chuong-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dan-toc-thieu-so-491217.aspx
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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 trên địa bàn huyện Hòa An năm 2022, gồm 197 hộ thuộc 

hộ nghèo. 

(chi tiết như danh sách đính kèm) 

Điều 2. Các hộ có tên trong danh sách tại Điều 1 có trách nhiệm phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện hỗ trợ đảm 

bảo đúng quy định hiện hành: 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Dân tộc, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và các hộ dân có tên trong danh sách tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, DT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 Đàm Thanh Hưởng 
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