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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng 

thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025 

 

       Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh. 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 

Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc Phê duyệt chủ 

trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025; Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, 

giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm 

xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”; Thực hiện ý 

kiến Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 200-TB/TU ngày 

07/12/2021 về một số nội dung trình Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

XVIII. Xét đề Nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tại Văn bản số 

859/VPĐP-KHNVGS ngày 09/112/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số cơ chế, chính sách 

hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, 

giai đoạn 2022-2025, với nội dung như sau: 

I. Đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách đã thực hiện giai đoạn 2016-

2021 

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành hệ thống các cơ chế, chính sách khá 

đồng bộ, đã giúp các địa phương huy động, thu hút nguồn lực, nhất là nguồn lực 

trong dân khá lớn và tạo động lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 

mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, nhất là đã thúc đẩy phát triển kinh tế, 

bảo vệ môi trường, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất 

và dân sinh (đường giao thông, trường học, thiết chế văn hóa, y tế,…) và góp phần 

quan trong trong việc đảm bảo sự ổn định phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.  
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- Về các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới: Giai đoạn 2016-2021, 

thông qua các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới được quy định tại 

các Nghị quyết: số 32/2016/NQ-HĐND, số 123/NQ/2018/NQ-HĐND, số 

194/2020/NQ-HĐND, đã phát huy hiệu quả cao, góp phần hỗ trợ người dân và 

cộng đồng dân cư tham gia tích cực vào thực hiện Chương trình nông thôn mới, 

đưa Chương trình ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu và bền vững, cụ thể:  

+ Chính sách hỗ trợ lắp đặt thiết bị xử lý nước sinh hoạt hộ gia đình: Đã góp 

phần giải quyết nhu cầu sử dụng nước sạch tại các địa phương, đặc biệt ở các địa 

phương miền núi, không có công trình cấp nước tập trung, các vùng nước bị 

nhiễm phèn nặng. Sau 02 năm thực hiện, toàn tỉnh hỗ trợ lắp đặt được 5.994 thiết 

bị xử lý nước sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cho người dân, góp phần tăng 

thêm 2% tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, từng bước nâng cao 

chất lượng đời sống của người dân.  

+ Chính sách di dời, phá bỏ hố xí 1 ngăn, 2 ngăn bất hợp lý, xây dựng hố xí 

tự hoại sau 02 năm thực hiện chính sách, toàn tỉnh đã hỗ trợ phá bỏ 4.116 hố xí 1 

ngăn, 2 ngăn để xây dựng hố xí tự hoại, góp phần thay đổi tập quán của người dân, 

hình thành tập quán mới đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan và thuận tiện trong 

sinh hoạt, cải thiện chất lượng môi trường sống cho cư dân nông thôn.  

+ Chính sách thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Đã khuyến khích các địa phương đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện Chương trình nông thôn mới để đạt chuẩn trước hoặc đúng hạn, nâng 

tổng số đến nay có 171 xã đạt chuẩn, 19 xã nâng cao và 02 xã kiểu mẫu, góp phần 

củng cố, nâng cấp các tiêu chí tại các xã đạt sau khi chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo xây dựng nông thôn mới 

bễn vững hơn, ngày càng đi vào chiều sâu. 

+ Chính sách hỗ trợ khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu: Đã kích hoạt mạnh mẽ 

việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới tại các cộng đồng thôn xóm, 

tạo động lực tích cực, trực tiếp cho người dân và cộng đồng dân cư tham gia. Để 

xây dựng thành khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu, vườn mẫu là sự nỗ lực rất 

lớn của cộng đồng dân cư, sự nhiệt huyết của cán bộ cấp thôn, xóm, của xã, phần 

kinh phí hỗ trợ chỉ là mang tính kích hoạt để huy động nguồn lực lớn gấp nhiều 

lần, cụ thể: để xây dựng 01 vườn mẫu đạt chuẩn, cần phải đầu tư khoảng 100 triệu 

đồng, có những vườn lên đến trên 200 triệu đồng, trong khi ngân sách chỉ thưởng 

theo kết quả đầu ra 05 triệu đồng trực tiếp cho hộ dân (chiếm 2-5%), cơ bản chỉ có 

ý nghĩa là phần thưởng khuyên khích, động viên các hộ; xây dựng 01 khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn, cần nguồn lực khoảng 3-5 tỷ đồng (bao gồm 

cả nguồn lực Nhân dân bỏ ra để chỉnh trang nhà cửa, phát triển kinh tế vườn,…), 

trong khi nguồn ngân sách tỉnh chỉ thưởng theo kết quả đầu ra 300 triệu đồng 

(tương đương 5-10%), tuy nhiên kinh phí ngân sách bỏ ra ít nhưng mang lại kết 
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quả lớn, hiệu quả cao, đến sát với người dân. Tính từ năm 2017 đến 2020, đã hỗ 

trợ xây dựng 604 khu dân cư kiểu mẫu, nâng tổng số khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu đạt chuẩn lên 747 khu; hỗ trợ được 5.656 vườn mẫu đạt chuẩn, nâng 

tổng số vườn đạt chuẩn lên 7.224 vườn, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu 

nhập, đời sống cho người dân và gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần xây dựng 

xã đạt chuẩn nông thôn mới bền vững và thuyết phục hơn. 

- Về thực hiện cơ chế hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát 

nước, kiên cố hóa kênh mương nội đồng: Trong giai đoạn từ năm 2017-2020, toàn 

tỉnh đã đầu tư bê tông hóa được khoảng 2.309,5 km đường giao thông với tổng 

kinh phí xây dựng khoảng 4.619 tỷ đồng, trong đó phần kinh phí ngân sách tỉnh hỗ 

trợ xi măng là 146,8 tỷ đồng (chỉ chiếm khoảng 30%); 904,1 km rãnh thoát nước, 

với tổng kinh phí xây dựng khoảng 1.085 tỷ đồng, trong đó phần kinh phí ngân 

sách tỉnh hỗ trợ xi măng là 41,14 tỷ đồng (chiếm khoảng 38%); phục hồi nâng cấp 

mặt đường BTXM được khoảng 107,1 km, với tổng kinh phí xây dựng khoảng 

144 tỷ đồng, trong đó phần kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ xi măng là 21,4 tỷ đồng 

(chiếm khoảng 15%); thực hiện kiên cố hóa 306 km kênh mương nội đồng theo cơ 

chế, tăng tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương nội đồng từ 56,8% (đầu năm 2017) lên 

66,6% (năm 2020);  phần kinh phí ngân sách huyện, xã hỗ trợ đối với các công 

trình xây dựng theo cơ chế nhà nước và dân cùng làm cũng được tiết kiệm, chiết 

giảm tối đa (so với công trình theo đầu tư công) do thực hiện cơ chế đặc thù trong 

quản lý, thực hiện dự án theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của 

Chính phủ. Như vậy, mức hỗ trợ từ ngân sách là rất nhỏ, không đáng kể so với 

suất đầu tư trung bình theo cơ chế đầu tư công thông thường, trong khi hiệu quả 

mang lại rất lớn, huy động được lớn nguồn đóng góp từ Nhân dân. 

- Về chính cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới: Trong điều kiện ngân sách trực tiếp hỗ trợ thực hiện Chương trình nông 

thôn mới còn hạn chế, cơ chế tạo nguồn lực đối với các huyện Nghi Xuân, Đức 

Thọ, Can Lộc, Vũ Quang, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Hương Sơn được ban hành đã 

phát huy hiệu quả, tạo thêm nguồn lực giúp các địa phương thực hiện xây dựng 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu đề ra. Đến nay, các huyện 

Nghi Xuân, Can Lộc, Đức Thọ, Vũ Quang, Cẩm Xuyên đã được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới; huyện Hương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương 

thẩm định, công nhận đạt chuẩn; huyện Lộc Hà đã có Văn bản đề nghị tỉnh xét, 

công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn thôn mới. Ngoài nguồn lực được huy động 

từ cơ chế, còn huy động được kinh phí từ nguồn xã hội hóa để tăng nguồn lực cho 

các địa phương thực hiện Chương trình, cụ thể:  

+ Tổng nguồn lực các huyện huy động giai đoạn 2017-2020 tăng thêm theo 

cơ chế, chính sách tạo nguồn lực tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 

15/12/2016; Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND 
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tỉnh cho các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Can Lộc, Lộc Hà và Vũ Quang là 1.409 

tỷ đồng (trong đó, huyện Vũ Quang 47 tỷ đồng, huyện Can Lộc 154 tỷ, huyện Lộc 

Hà 193 tỷ đồng, huyện Đức Thọ 230 tỷ đồng và huyện Nghi Xuân 785 tỷ đồng) và 

955 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa để cùng thực hiện các mục tiêu của cơ chế 

được ban hành. 

+ Tổng nguồn lực các huyện huy động tăng thêm giai đoạn 2020-2021 theo 

cơ chế, chính sách tạo nguồn lực tại Nghị quyết số 173/2019/NQ-HĐND ngày 

15/12/2019 của HĐND tỉnh cho các huyện Hương Sơn, Cẩm Xuyên là: dự kiến là 

312 tỷ đồng (trong đó: huyện Hương Sơn 90 tỷ đồng, huyện Cẩm Xuyên 222 tỷ 

đồng) và 463 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa để cùng thực hiện các mục tiêu của 

cơ chế được ban hành. 

Như vậy, có thể thấy từ một tỉnh khó khăn, nguồn lực trong cộng đồng dân 

cư và đa số các xã còn hạn chế, nguồn ngân sách cấp tỉnh, huyện còn nhiều khó 

khăn, để thực hiện hiệu quả Chương trình giai đoạn 2010-2020 tỉnh đã ban hành 

đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách đủ mạnh, đồng thời có sự chung tay, góp sức 

của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là vai trò chủ thể của người dân, 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2020 đã đạt được những kết 

quả nổi bật (từ tỉnh có xuất phát điểm rất thấp năm 2010, vươn lên trở thành tỉnh 

nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước năm 2020), được Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới lựa chọn thí 

điểm xây dựng Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, làm cơ sở để 

Trung ương nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về tỉnh đạt chuẩn nông 

thôn mới, áp dụng cho cả nước (tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh 

đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”). 

II. Sự cần thiết ban hành cơ chế, chính sách giai đoạn 2022-2025 

- Thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã minh 

chứng là Chương trình mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, là chương trình 

hiệu quả nhất đối với nông thôn từ trước đến nay. 

- Xây dựng Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới là thực hiện nhiệm vụ của Thủ 

tướng Chính phủ tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 và Nghị quyết 

Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

- Để hoàn thành được mục tiêu Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới cần phải thực 

hiện khối lượng lớn, như: có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tối thiểu 70% 

số thôn đạt chuẩn kiểu mẫu; tối thiểu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 100% số huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới, có tối thiểu 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện 

Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thiện 10 tiêu chí cấp tỉnh. 
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- Nguồn lực trong cộng đồng dân cư và các địa phương còn rất hạn chế, 

ngân sách tỉnh còn những khó khăn nên cần cơ chế kích hoạt để vừa tạo điều kiện 

giúp đỡ người dân và các địa phương còn khó khăn, vừa tạo thêm được nguồn lực 

xã hội hóa. 

Vì vậy, để đạt được mục tiêu tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025, cần phải ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây 

dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2025 

mới góp phần cân đối được nguồn lực để đạt được yêu cầu tối thiểu tỉnh đạt chuẩn 

nông thôn mới. 

III. Cơ sở đề xuất các cơ chế, chính sách: 

1. Xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ chính sách: Hiện nay, nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi đang 

gây ô nhiểm lớn đến môi trường sống, toàn tỉnh tỷ lệ hộ gia đình có áp dụng biện 

pháp xử lý phù hợp mới đạt khoảng 15-20%, trong đó xử lý bằng mô hình khoa 

học công nghệ mới đạt khoảng 2,3%. Trong khi yêu cầu để đạt chuẩn tỉnh nông 

thôn mới phải có trên 80% số hộ gia đình có nước thải sinh hoạt được xử lý bằng 

các biện pháp phù hợp, trong đó có 35% xử lý theo mô hình khoa học công nghệ. 

2. Phá bỏ, di dời công trình vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn không hợp vệ sinh, 

xây dựng công trình vệ sinh tự hoại: Đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo hộ cận nghèo, 

hộ gia đình chính sách điều kiện rất khó khăn, cần phải có chính sách hỗ trợ nhằm 

đảm bảo mục tiêu có tối thiểu 80% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà vệ sinh tự 

hoại. 

3. Xây dựng thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Đây 

là chính sách có tính thiết thực cao, tác động hiệu quả đến từng hộ gia đình, tạo 

động lực tích cự nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư trong 

xây dựng nông thôn mới, kích hoạt huy động được nguồn lực lớn từ công đồng 

dân cư, xây dựng 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn, cần nguồn lực 

khoảng 5 - 6 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn lực Nhân dân bỏ ra để chỉnh trang nhà 

cửa, phát triển kinh tế vườn,…), trong khi nguồn ngân sách tỉnh chỉ thưởng theo 

kết quả đầu ra 300 triệu đồng (tương đương 5-6%). Trong khi yêu cầu để đạt 

chuẩn tỉnh nông thôn mới phải có tối thiểu 70% số thôn đạt chuẩn Khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu (đến nay, toàn tỉnh mới có 47% thôn đạt chuẩn Khu dân 

cư nông thôn mới kiểu mẫu). 

4. Phục hồi, nâng cấp mặt đường: Hiện nay hệ thống giao thông đã bị 

xuống cấp nhiều, cần phải nâng cấp phục hồi để duy trì đạt chuẩn theo quy định. 

Vì vậy, cần có chính sách duy trì mức độ đạt chuẩn của tiêu chí Giao thông. 

5. Lắp đặt thiết bị xử lý nước sinh hoạt cho các hộ gia đình thuộc xã 

chưa đạt chuẩn: Là những xã có điều kiện khó khăn, nhiều vùng hiện tại đang rất 
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khó khăn không có quy hoạch xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch tập trung, kể 

cả một số địa phương có quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng, chính sách 

hỗ trợ nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân và đảm bảo sự công bằng xã 

hội. 

6. Hỗ trợ kinh phí mua xi măng làm đường giao thông, rãnh thoát 

nước, kênh mương nội đồng cho các xã chưa đạt chuẩn: Hệ thống giao thông 

tại các xã chưa đạt chuẩn nhiều tuyến chưa đảm bảo, xuống cấp, để hoàn thành 

tiêu chí Giao thông cần nguồn lực lớn. Cơ chế hỗ trợ xi măng với mức hỗ trợ từ 

ngân sách là rất thấp so với suất đầu tư trung bình theo cơ chế đầu tư công thông 

thường, trong khi hiệu quả mang lại rất lớn, huy động được nhiều nguồn đóng góp 

từ Nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ giao thông. Vì vậy, cần có chính sách hỗ 

trợ kinh phí mua xi măng làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội 

đồng cho các xã chưa đạt chuẩn. 

7. Thưởng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu: Để đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới phải có 100% số 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 50% số xã đạt chuẩn nâng cao, 10% xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và tối thiểu 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu, để tạo động lực, khuyện kích các xã, các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cần có chính sách thưởng theo kết 

quả đầu ra. 

8. Cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu 

Để đảm bảo tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới phải có 100% huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới, có tối thiểu 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện 

Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát 

triển du lịch. Đối với huyện Hương Khê và Kỳ Anh để đạt chuẩn huyện nông thôn 

mới cần phải hoàn thành khối lượng công việc lớn với yêu cầu nguồn lực nhiều, 

không có cơ chế tạo nguồn lực rất khó có khả năng đạt chuẩn. Trong điều kiện 

ngân sách khó khăn cần có cơ chế kích hoạt tạo nguồn lực xây dựng huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới. Đối với các huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Can Lộc phấn đấu 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu, qua soát xét, nếu không có cơ chế tạo nguồn lực thì khả năng cân đối 

của các huyện không đảm bảo tính khả thi. 

Đối với chính sách xây dựng vườn mẫu giai đoạn trước đã phát huy hiệu 

quả, tuy nhiên giai đoạn này cần phát huy vai trò của các địa phương, vì vậy cấp 

huyện, cấp xã cần ban hành Nghị quyết hỗ trợ đảm bảo phù hợp với điều kiện địa 

phương mình. 
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3. Nội dung chính cơ chế, chính sách đề xuất ban hành 

* Chính sách, cơ chế chung:  

- Hỗ trợ xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp, đảm 

bảo đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Hỗ trợ phá bỏ, di dời công trình vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn không hợp vệ sinh, 

xây dựng công trình vệ sinh tự hoại đảm bảo yêu đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ có đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Hỗ trợ xây dựng thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Hỗ trợ kinh phí mua xi măng làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh 

mương nội đồng. 

- Hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường. 

- Thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu; thưởng huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

* Chính sách, cơ chế đối với các xã chưa đạt chuẩn: 

 Lắp đặt thiết bị xử lý nước sinh hoạt đối với những vùng không có quy 

hoạch cấp nước tập trung hoặc có quy hoạch nhưng chưa có dự án đầu tư xây 

dựng trong kỳ. 

* Cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Hương Khê, Kỳ Anh 

đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà đạt chuẩn nâng 

cao; huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 

- Cơ chế ưu tiên hỗ trợ từ tiền sử dụng đất phát sinh trên địa bàn huyện. 

- Hàng năm, trên cơ sở nguồn tăng thu tiền sử dụng đất phần ngân sách tỉnh 

được hưởng phát sinh trên địa bàn các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ và Nghi 

Xuân; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh; điều kiện thực tế và khả năng cân 

đối ngân sách để xem xét ưu tiên, hỗ trợ thêm nguồn lực cho các huyện phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Đối với các huyện Hương Khê, Kỳ Anh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới: 

+ Hỗ trợ kinh phí để thực hiện xây dựng NTM mỗi năm cho các huyện 

Hương Khê, Kỳ Anh  để làm đường giao thông và kênh mương thủy lợi nội đồng; 

+ Hỗ trợ thêm kinh phí phấn đấu các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. 

+ Hỗ trợ lại 100% phần ngân sách tỉnh được hưởng từ số vượt thu ngân sách 

(nếu có) so với kế hoạch của tỉnh giao thu hàng năm của huyện Hương Khê, huyện Kỳ 

Anh để thực hiện nhiệm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn. 

+Ưu tiên phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện: Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững. 

+ Hàng năm ưu tiên hỗ trợ từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn kinh 

phí hợp pháp khác từ ngân sách tỉnh hỗ trợ cho địa phương thực hiện nhiệm xây 

dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

 (Chi tiết có dự thảo Nghị quyết và dự toán kinh phí kèm theo) 
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Ủy ban Nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, ban 

hành Nghị quyết một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành 

công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025./. 

 

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; 

- Văn phòng Chương trình NTM tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Lưu: VT, TH, NL5. 
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