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Số 422/TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Hà Tĩnh, ngày  04 tháng 11 năm 2022 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp 

từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh  
 

 

      Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

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

Căn cứ 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 Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 về chính sách khuyến 

khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy 

định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước; 

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 nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 hướng dẫn một 

số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

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

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 và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan; 
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Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025; 

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 về 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 (sau đây gọi tắt là Thông tư). Trong 

đó: Tại các điều, khoản, cụ thể như sau: Khoản 2 Điều 7, Điều 8, Điều 9, Khoản 2 

Điều 10, Điều 11, Điều 12, Khoản 2 Điều 14, Điều 15, điểm a khoản 2 Điều 20, 

Điều 26, Điều 32, Điều 34, khoản 1 Điều 39 và các điều khoản khác giao Hội đồng 

nhân dân tỉnh căn cứ quy định tại Thông tư này, điều kiện thực tế tại địa phương 

và khả năng ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định cụ thể mức hỗ trợ trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.   

Do đó, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết 

Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương để thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết) là cần thiết và đúng thẩm 

quyền. 

II. Mục đích xây dựng Dự thảo Nghị quyết   

Xây dựng, ban hành Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ từ 

nguồn ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhằm đảm 

bảo cơ sở pháp lý, tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện và 

nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung 

ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2022 - 2025. 

III. Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết   

UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng, trên cơ sở đề xuất của các sở, 

ngành liên quan (Một số nội dung Thông tư chưa quy định, phân cấp cho HĐND 

cấp tỉnh ban hành), các nội dung, mức hỗ trợ khác thực hiện theo các văn bản quy 

định hiện hành; Sau 03 lần dự thảo, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan và tổ chức 

họp dự thảo 2 lần, tiếp thu các ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương liên 

quan, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo thẩm định số 349/BC-STP ngày 

26/10/2022 của Sở Tư pháp), ý kiến của các đại biểu, thành viên Ban Kinh tế-

Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 03/11/2022 hoàn thiện Dự 

thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị quyết   

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 3 Chương, 21 Điều. 

2. Nội dung cơ bản.  
Chương I. Quy định chung. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng. 
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Điều 3. Nguyên tắc thực hiện. 

Chương II. Những quy định cụ thể. 

Điều 4. Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 

Điều 5. Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng của đài truyền 

thanh xã; Hỗ trợ đầu tư các phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên 

truyền cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện. 

Điều 6. Hỗ trợ một lần mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia 

đình. 

Điều 7. Hỗ trợ một lần kinh phí thực hiện xây dựng mô hình xử lý nước thải 

sinh hoạt quy mô cấp thôn. 

Điều 8. Hỗ trợ xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập 

trung, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông 

nghiệp. 

Điều 9. Hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm 

nông nghiệp.  

Điều 10. Hỗ trợ một lần kinh phí thực hiện cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ 

cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại cho tổ chức, cá nhân.  

Điều 11. Hỗ trợ một lần kinh phí thực hiện bảo tồn và phát huy các làng 

nghề truyền thống ở nông thôn có nguy cơ mai một, thất truyền; Hỗ trợ các làng 

nghề truyền thống ở nông thôn đã được công nhận và đang hoạt động hiệu quả để 

phát triển và nhận rộng. 

Điều 12. Hỗ trợ đẩy mạnh, sản xuất chế biến muối theo chuỗi giá trị. 

Điều 13. Hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong 

xây dựng nông thôn mới. 

Điều 14. Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, 

thể thao cơ sở. 

Điều 15. Hỗ trợ một lần kinh phí xây dựng mô hình phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt (Hố ủ chất thải thực phẩm tạo phân hữu cơ quy mô cấp xã) 

Điều 16. Hỗ trợ một lần kinh phí xây dựng mô hình: Xã thông minh; thôn 

thông minh; xã thương mại điện tử cho sản phẩm nông nghiệp, nông thôn chủ lực 

của đại phương (liên kết hợp tác giữa trung ương, địa phương, các doanh nghiệp 

thương mại điện tử, ngân hàng và người dân). 

Điều 17. Hỗ trợ một lần kinh phí xây dựng mô hình, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của các Chi, Tổ hội nghề nghiệp theo hướng dẫn của Trung 

ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất 

kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.  

Điều 18. Hỗ trợ thành lập mới mô hình và duy trì mô hình hỗ trợ phụ nữ 

khởi nghiệp. 

Điều 19. Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm và nhân rộng các mô hình sẵn có để 

xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. 

Chương  III. Tổ chức thực hiện. 

Điều 20. Điều khoản thi hành. 

Điều 21. Hiệu lực thi hành. 

 (Có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 
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Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua 

“Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ”./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Lưu: VT, NL5. 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Đặng Ngọc Sơn 
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