
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /TTr-UBND Hà Tĩnh, ngày          tháng        năm 2022 

 
 

TỜ TRÌNH 

V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập 

trung từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 
 

Thực hiện Thông báo số 597-TB/TU ngày 17/8/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về kết luận Hội nghị lần thứ 18, UBND tỉnh đã trình và Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung 

ương, ngân sách tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2022-2025 tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 25/8/2022 và thông qua kế 

hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tại Nghị quyết 

số 85/NQ-HĐND ngày 25/8/2022. Trong đó, số kinh phí 350.000 triệu đồng vốn 

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

thôn mới giai đoạn 2022-2025 để đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn 

tập trung chưa thực hiện phân bổ chi tiết đến danh mục dự án. 

Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường và UBND các huyện, thị xã rà 

soát lại nhu cầu, quy mô và hoàn chỉnh phương án, danh mục dự án đề xuất đã 

được UBND các huyện, thị xã thống nhất.  

Ngày 28/9/2022 Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Văn bản số 18-

CV/BCS trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xin ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư các 

công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung từ nguồn vốn chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 và năm 2022, Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất thông qua tại Thông báo số 647-TB/TU ngày 

05/10/2022; trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

2618/SKHĐT-TH ngày 19/9/2022; ý kiến thống nhất của các Ủy viên UBND tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch 

đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung từ nguồn vốn chương 

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

2022, như sau: 

1. Căn cứ phân bổ: 

- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia NTM giai đoạn 2021-2025; 

Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
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Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-

2025; 

-  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 ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-

2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định 

653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân 

sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia;  

- Nghị quyết số 75/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh 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 MTQG xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025; 

- Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 25/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh 

giai đoạn 2022-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 

85/HĐND ngày 25/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ vốn ngân sách trung 

ương và ngân sách tỉnh năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

2. Tiêu chí lựa chọn 

Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 75/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh, tiêu chí lựa chọn các công trình cấp nước như sau: 

- Đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung theo quy hoạch tại địa bàn 

các huyện có điều kiện khó khăn về nguồn nước, các vùng ô nhiễm (xăng dầu, thuốc 

bảo vệ thực vật…), nhiễm mặn, hạn hán, các vùng khó kêu gọi xã hội hóa đầu tư;  

- Mở rộng mạng lưới để phát huy hiệu quả công trình, thay thế nguồn nước đối 

với các công trình nguồn nước không đảm bảo; nâng cấp sữa chữa các công trình cấp 

nước hư hỏng nặng; 

- Đầu tư các cụm cấp nước tập trung để đáp ứng chỉ tiêu nước sạch theo yêu 

cầu của Bộ tiêu chí nông thôn mới tại một số xã khó khăn, địa hình xa của huyện 

Hương Khê chưa thể sử dụng công trình cấp nước tập trung;  

- Xây dựng các công trình cấp nước tại các xã phấn đấu đạt chuẩn xã nâng cao, 

kiểu mẫu đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chí;  

- Căn cứ tỷ lệ số hộ đã được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập 

trung (ưu tiên các vùng có tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập 

trung thấp), nhu cầu sử dụng, mật độ dân cư và đảm bảo tối thiểu theo yêu cầu của 

Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. 

3. Danh mục và phương án phân bổ 

3.1. Danh mục và phương án phân bố giai đoạn 2022-2025 

- Tổng số kinh phí đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 

số 84/NQ-HĐND ngày 25/8/2022 là 350.000 triệu đồng. 
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- Danh mục: Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, căn cứ tiêu chí quy định 

tại Điều 4 Nghị quyết số 75/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát về quy mô, công suất, 

phạm vi cấp nước, thống nhất đề xuất đầu tư 17 công trình cấp nước, gồm: 08 công 

trình mở rộng mạng lưới, 01 công trình thay thế nguồn nước, 08 công trình cấp 

nước tập trung.  

- Phương án phân bổ: Căn cứ tỷ lệ quy định mức sử dụng ngân sách nhà 

nước đối với với các công trình cấp nước tập trung tại Nghị quyết số 

114/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1
: “ngân sách 

trung ương, tỉnh không quá 75%”, đề nghị áp dụng mức hỗ trợ từ ngân sách trung 

ương cho các công trình cấp nước ở mức bình quân 75% so với dự kiến tổng mức 

đầu tư
2
.  

(Chi tiết danh mục và phương án phân bổ như Phụ lục kèm theo). 

3.2. Phương án phân bổ năm 2022 

- Tổng số kinh phí đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị 

quyết số 85/NQ-HĐND ngày 25/8/2022 là 38.000 triệu đồng. 

- Phương án phân bổ: Thực hiện phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực hiện 

dự án cho 17 công trình thuộc danh mục các công trình cấp nước sạch nông thôn 

tập trung giai đoạn 2022-2025. (Chi tiết như Phụ lục kèm theo). 

Nhằm đảm bảo đủ điều kiện phân bổ chi tiết hết số kinh phí thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 cho các địa 

phương, đơn vị theo đúng quy định
3
; kịp thời giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 

2022 đúng thời hạn; UBND tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét, tổ chức Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, để 

thông qua kế hoạch vốn đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung 

từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2022-2025 và năm 2022./.  

  (Có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 
 

Nơi nhận: 
- TTr HĐND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Lưu VT, NL5. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

   Võ Trọng Hải 

                                           
1
 Nghị quyết quy định thời gian áp dụng giai đoạn 2015-2020, tuy nhiên do hiện nay trung ương và địa phương 

chưa có quy định cụ thể khác đối với mức sử dụng ngân sách trung ương, tỉnh cho các công trình cấp nước. Do đó, 

đề xuất vẫn áp dụng tỷ lệ quy định tại Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND. 
2
 Riêng 02 công trình mở rộng mạng lưới tại huyện Nghi Xuân, UBND huyện Nghi Xuân đề nghị ngân sách hỗ trợ 

ở mức 50% so dự kiến tổng mức đầu tư, số còn lại UBND huyện Nghi Xuân trích ngân sách huyện và huy động 

đóng góp của nhân dân đối ứng để hoàn thành công trình (Văn bản số 284/BC-UBND ngày 04/8/2022 của UBND 

huyện Nghi Xuân). 
3
 Điều 53 Luật Đầu tư công. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /NQ-HĐND 

 

 Hà Tĩnh, ngày    tháng    năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

V/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tập 

trung từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

KỲ HỌP THỨ 10, KHÓA XVIII 

 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 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; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019;  

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chỉnh phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia NTM giai đoạn 2021-2025; Quyết 

định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; 

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 ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai 

đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; 

Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao 

dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc 

gia. 

Căn cứ Nghị quyết số 75/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung 

DỰ THẢO 
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ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022- 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 25/8/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương, 

ngân sách tỉnh giai đoạn 2022-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia; Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 25/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

phân bổ vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia; 

 Xét Tờ trình số ..../TTr-UBND ngày     tháng    năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư các công trình cấp nước sạch nông 

thôn tập trung từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2022-2025 và năm 2022; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân 

sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ số tiền 350.000 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 để đầu tư các công 

trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; trong đó năm 2022 là 38.000 triệu đồng. 

(Chi tiết như phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội 

dung đã được phân bổ tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo đúng quy định, phát 

huy hiệu quả.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, Kỳ họp thứ 10 

thông qua ngày  tháng    năm 2022 và có hiệu lực từ ngày kỳ./.  
 
Nơi nhận: 
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh uỷ; Đoàn ĐBQH, 

HĐND và UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trang thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Hoàng Trung Dũng 
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