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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành 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 
 

 

        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; Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 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, thực hiện 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, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu 

ban hành 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 mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025; ngày 01/7/2022 

UBND tỉnh đã có Tờ trình số 235/TTr-UBND trình HĐND tỉnh ban hành 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 MTQG 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, ngày 05/7/2022 Ban Kinh tế Ngân 

sách, HĐND tỉnh họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết (UBND tỉnh đã giao Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, 

hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết). Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới tỉnh tại Văn bản số 311/VPĐP-KHNVGS ngày 07 tháng 7 năm 2022, Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua 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 MTQG xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, với các nội dung như sau:  

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết: 

Theo quy định tại 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, trong đó có nội dung giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định Mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia tại địa phương; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định nguyên 
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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 mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2022 – 2025, để có cơ sở phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách 

trung ương, tỉnh hằng năm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, cần ban hành 

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 mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025.    

II. Nội dung Nghị quyết đề xuất ban hành: 

1. Về nguyên tắc phân bổ vốn:  

Thực hiện các nguyên tắc theo quy định tại Quyết định 07/2022/QĐ-TTg 

ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và đối với tỉnh ta bổ sung thực hiện 

nhiệm vụ Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, vì vậy trong nguyên tắc ưu tiên, 

ngoài ưu tiên hỗ trợ các xã, huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới như quy định 

của Trung ương, tỉnh bổ sung ưu tiên nội dung: xây dựng các công trình cấp nước 

tập trung. 

2. Về tiêu chí, định mức phân bổ vốn: 

2.1. Đối với vốn đầu tư phát triển: 

2.1.1. Đối với vốn ngân sách Trung ương:  

- Phân bổ 50% tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương xây 

dựng công trình nước sạch tập trung nhằm thực hiện tiêu chí nước sạch, trong bộ 

tiêu chí xã đạt chuẩn, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, 

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

thôn mới đều yêu cầu phải đảm bảo tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy 

chuẩn; theo Đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 quy định tỷ lệ hộ 

dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung 

tối thiểu 50%, hiện nay tỉnh ta mới đạt 20,77%, vì vậy để đạt tỷ lệ theo quy định 

cần ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình cấp nước trong giai đoạn 2021-2025. 

Tuy nhiên, do nguồn ngân sách hỗ trợ hạn chế nên cần thực hiện xây dựng theo lộ 

trình, xây dựng theo hướng đảm bảo ở mức tối thiểu, trước mắt ưu tiên xây dựng 

công trình đầu mối, các tuyến đường ống chính và 1 số xã khó khăn, cụ thể:  

Tính đến nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có 24 công trình cấp nước sinh hoạt nông 

thôn tập trung với công suất thiết kế 23.892 m
3
/ngày đêm, tỷ lệ người dân được sử 

dụng nước máy từ các công trình cấp nước tập trung đạt 20,77%. Hiện nay có một 

số công trình đang thi công (kể cả vốn ODA, xã hội hóa) khi hoàn thành sẽ nâng 

tỷ lệ sử dụng nước từ công trình tập trung lên khoảng 30,06%; theo chủ trương của 

tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa, dự kiến các công trình kêu gọi xã hội hóa nếu thực hiện 

được thì tăng thêm được khoảng 6%. 

Để đạt được chỉ tiêu đến năm 2025 có 50% người dân được sử dụng nước từ 

công trình cấp nước tập trung theo Đề án thí điểm xây dựng tỉnh nông thôn mới; 

giai đoạn 2022 – 2025, từ các nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và 

đóng góp của người dân vùng hưởng lợi, dự kiến trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai xây 
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dựng 14 công trình cấp nước sạch nông thôn (6 dự án mở rộng mạng lưới cấp 

nước, 01 dự án thay thế nguồn nước thô, 7 công trình xây dựng mới) sẽ tăng thêm 

được 12,01%, nâng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch từ các công trình cấp 

nước nông thôn tập trung lên khoảng 48%. 

Như vậy, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch từ các công trình cấp 

nước nông thôn tập trung trong giai đoạn 2021 – 2025 từ tất cả các nguồn vốn sẽ 

đạt được khoảng 48%; để đạt được chỉ tiêu 50% người dân nông thôn được sử 

dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung, thời gian tới UBND tỉnh sẽ 

xem xét cân đối các nguồn vốn, tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí các 

nguồn vốn và tăng cường xúc tiến đầu tư để triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu 

mức tối thiểu theo quy định.  

- Phân bổ kinh phí còn lại (sau khi phân bổ xây dựng các công trình cấp 

nước tập trung) cho các xã, huyện theo hệ số như quy định tại Quyết định 

07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau: 

+ Phân bổ cho các xã theo hệ số như sau:  

++ Xã đạt dưới 15 tiêu chí: Hệ số 5,0;  

++ Xã đạt từ 15-19 tiêu chí: Hệ số 3,0 (theo Quyết định 07/2022/QĐ-TTg 

ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ là Xã đạt từ 15-18 tiêu chí, tuy nhiên do 

Hà Tĩnh có thêm 1 tiêu chí) 

++ Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới để tiếp tục nâng cao 

chất lượng các tiêu chí: Hệ số 1,0. 

+ Tiêu chí, hệ số phân bổ theo đối tượng huyện: Phân bổ cho 2 huyện chưa 

đạt chuẩn (Hương Khê và Kỳ Anh): hệ số phân bổ mỗi huyện hằng năm bằng 20 

lần một xã đã đạt chuẩn (bằng 4 lần một xã đạt dưới 15 tiêu chí).  

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5 của Quyết định 07/2022/QĐ-

TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho mỗi tỉnh tối đa không 

quá 02 huyện chưa đạt chuẩn, hiện nay Hà Tĩnh còn 3 huyện chưa đạt chuẩn gồm: 

Lộc Hà, Kỳ Anh và Hương Khê, trong đó huyện Lộc Hà đã cơ bản hoàn thành các 

tiêu chí huyện đạt chuẩn và có văn bản đề nghị thẩm định, xét công nhận huyện 

đạt chuẩn nông thôn mới, vì vậy phân bổ cho 2 huyện còn lại là Hương Khê và Kỳ 

Anh. 

2.1.2. Đối với vốn Ngân sách tỉnh:  

Phân bổ thực hiện các nội dung thiết yếu thuộc Đề án tỉnh đạt chuẩn nông 

thôn mới theo Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, ưu tiên đối với các huyện, 

xã chưa đạt chuẩn theo mức độ đạt chuẩn, khối lượng cần phải hoàn thành để đạt 

chuẩn và thời gian đạt chuẩn của từng huyện, xã; đối với 2 xã Kỳ Lạc, Kỳ Tây của 

huyện Kỳ Anh được cấp bù kinh phí năm 2021 từ vốn năm 2022 theo hệ số của xã 

đạt từ 15-19 tiêu chí là hệ số 3. 

Nội dung này sẽ căn cứ vào khối lượng cần hoàn thành để đạt chuẩn của các 

huyện, xã để phân bổ. 

Đối với việc cấp bù kinh phí năm 2021 cho 2 xã Kỳ Lạc, Kỳ Tây của huyện 

Kỳ Anh: do 2 xã này đạt chuẩn năm 2021 nhưng năm 2021 trung ương không 
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phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện chương trình nông thôn mới nên 2 xã này 

chưa được hưởng hệ số ưu tiên của nhóm xã từ 15-19 tiêu chí trong năm 2021, nếu 

sử dụng nguồn kinh phí trung ương sẽ chưa phù hợp với nguyên tắc của Trung 

ương quy định, vì vậy sử dụng ngân sách tỉnh để bố trí. 

2.2. Đối với vốn sự nghiệp: thực hiện đúng như các nội dung và thứ tự ưu 

tiên đã được quy định tại Quyết định 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

3. Về 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: 

- Bố trí ngân sách địa phương thực hiện Chương trình theo đúng quy định 

của Trung ương tại Quyết định 07/2022/QĐ-TTg với tỷ lệ là: 1:1 so với nguồn 

vốn Ngân sách Trung ương bố trí do Hà Tĩnh thuộc nhóm nhận hỗ trợ từ ngân 

sách trung ương từ 60% đến dưới 80%. 

- Đối với quy định tỷ lệ đối ứng cấp huyện: quy định đối ứng cấp huyện 

theo tỷ lệ nhận bổ sung từ ngân sách cấp trên tương ứng tỷ lệ đối ứng của trung 

ương quy định cho tỉnh.  

(Chi tiết có Dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

 

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 Điều phối NTM tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NL5..  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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