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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 4À tháng 8 năm 2022 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC 
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống 

mục lục ngân sách nhà nước 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chỉ tiêt thi hành một sô điêu của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sổ điều 
của Thông tư sổ 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định hệ thong mục lục ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư 
sổ 324/2016/TT-BTC). 

Điều 1. Bổ sung mã số Chương trình mục tiêu và dự án quốc gia quy 
đinh tai Phu luc IV Thông tir số 324/2016/TT-BTC như sau: • • • • ~ 

1. Bổ sung mã số Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021-2025, như sau: 

- Mã 0470 "Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2021-2025". 

- Mã số tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án thành phần thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: 

a) Mã 0471 "Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện 
nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo"; 

b) Mã 0472 "Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo"; 

c) Mã 0473 "HỖ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng"; 

d) Mã 0474 "Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững"; 

đ) Mã 0475 "Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các 
huyện nghèo"; 
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e) Mã 0476 "Truyền thông và giảm nghèo về thông tin"; 

g) Mã 0477 "Nâng cao năng ỉực và giám sát, đánh giá Chương trình". 

2ễ Bổ sung mã số Chưcrng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mói giai đoạn 2021-2025, như sau: 

- Mã số 0490 "Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2021-2025"; 

- Mã số tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án thành phần thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: 

a) Mã số 0491 "Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông 
thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn 
với quá trình đô thị hóa"; 

b) Mã số 0492 "Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện 
đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền"; 

c) Mã số 0493 "Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triến khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình 
chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông 
thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác 
xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào 
tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo 
hướng bền vững"; 

d) Mã số 0494 "Giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo"; 

đ) Mã số 0495 "Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe 
người dân nông thôn"; 

e) Mã số 0496 "Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân 
nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền 
vững gắn với phát triển du lịch nông thôn"; 

g) Mã số 0497 "Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan 
truyền thống của nông thôn Việt Nam"; 

h) Mã số 0498 "Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính 
công; nâng cao chât lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình 
chuyên đối số trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, 
công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh; bảo đảm và tăng cường khả 
năng tiếp cận pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình 
đắng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới"; 
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i) Mã số 0499 "Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ 
quôc Việt Nam và các tố chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới"; 

k) Mã số 0501 "Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông 
thôn"; 

1) Mã số 0502 "Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương 
trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới; truyền thông về xây dựng 
nông thôn mới; thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông 
thôn mới". 

3. Bổ sung mã số 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, như sau: 

- Mã số 0510 "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 
năm 2021 đến năm 2025". 

- Mã số tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án thành phần thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triến 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: 

a) Mã số 0511 "Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước 
sinh hoạt"; 

b) Mã số 0512 "Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi 
cần thiết"; 

c) Mã số 0513 "Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy 
tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị"; 

d) Mã số 0514 "Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công 
lập của lĩnh vực dân tộc"; 

đ) Mã số 0515 "Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực"; 

e) Mã số 0516 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 
các dân tộc thiểu số gắn với phát triến du lịch"; 

g) Mã số 0517 "Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm 
vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em"; 

h) Mã số 0518 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp 
thiết đối với phụ nữ và trẻ em"; 

i) Mã số 0519 "Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và 
nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn"; 



4 

k) Mã số 0521 "Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực 
hiện chương trình". 

Điều 2ẳ Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng từ năm ngân sách 
2022. 

Điều 3. Tổ chức thưc hiên 
• • 

1. Đối với số liệu dự toán, chi NSNN thuộc Chương trình mục tiêu quốc 
gia năm 2021, năm 2022 bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ được tích hơp trong 
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, nhưng đã được hạch toán 
theo mã số Chương trình mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2016-2020 ban 
hành tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC, các Bộ, cơ quan 
trung ương và địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan tài 
chính các cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hạch toán điều chỉnh số dự toán, 
số đã chi NSNN sang mã số Chương trình mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 
2021-2025, ban hành tại Thông tư này. Thời hạn thực hiện trước ngày 15 tháng 
10 năm 2022. 

2. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, 
kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới thực hiện theo quy 
định tại Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn cụ 
thể./ 

Nơi nhận: 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Cơ quan TW các đoàn thể; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND các tinh, TP trực thuộc TW; 
- Sở TC, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, TP 
trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, KBNN ( z bản ). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 


