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BÁO CÁO 

Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phẩn bổ ngân sách Trung ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân 

sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng  

nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 

 

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra 

Tờ trình số 248/TTr-UBND ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự 

thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách 

Trung ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

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

như sau: 

I. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết và thẩm quyền ban hành 

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19/4/2022 của Chính phủ; khoản 2 Điều 6 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg 

ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phẩn bổ ngân sách 

Trung ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

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

cần thiết và đúng thẩm quyền. 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đã có đầy đủ hồ sơ, thủ tục1, đã tổ chức 

lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, địa phương và được cơ quan tư pháp 

thẩm định2 theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Tuy vậy, một số căn cứ pháp lý có liên quan chưa được đưa vào nghiên cứu3. 

                                           
1 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; Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật 

Đầu tư công ngày 13 tháng 6  năm 2019; Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQD xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; 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; Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phẩn bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 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; Quyết 

định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 về phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025…  
2 Văn bản số 186/BC-STP ngày 15/6/2022 
3 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015, Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 
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II. Về nội dung Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết 

Qua nghiên cứu nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các quy định của 

Trung ương, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉnh sửa, bổ 

sung một số nội dung sau: 

1. Về tên gọi Nghị quyết, đề nghị sửa thành “Nghị quyết quy định nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phẩn bổ ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2022-2025”.  

2. Tại Điều 2, Dự thảo Nghị quyết, đề nghị sửa thành: 

“1. Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thực 

hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách Nhà nước 

thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.” 

3. Tại khoản 3 Điều 3, Dự thảo Nghị quyết, đề nghị bổ sung cụm từ “…, 

nhất là các xã đạt dưới 15 tiêu chí”. 

4. Tại Điều 4, Điều 5, Dự thảo Nghị quyết, đề nghị xây dựng nguyên tắc, 

tiêu chí phân bổ phần vốn Trung ương bố trí cho chương trình nước sạch, phần 

vốn sự nghiệp và phần ngân sách tỉnh. Phần ngân sách tỉnh ngoài nhiệm vụ thực 

hiện các nội dung thiết yếu thuộc Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới như dự 

thảo Nghị quyết, cần quan tâm bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng ít 

nhất 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Nghi Xuân đạt nông 

thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch theo Quyết 

định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

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

đoạn 2021-2025”. 

5. Khẩn trương xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các 

nội dung quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều 40 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 gia4. 

                                                                                                                                    
40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị 

quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. 
4 b) Cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc 

gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn theo quy định tại Điều 10 Nghị định này. 

c) Cơ chế huy động các nguồn lực khác quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này. 
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Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về Tờ trình và 

dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách 

Trung ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

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

kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ5. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Nga 
 

                                                                                                                                    
d) Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị 

đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 

Nghị định này. 
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