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NGH! QUYET 
Ban hành Quy d!nh  nguyen tAc, tiêu chI, dnh  mu'c phân bô vn 

ngân sách trung tro'ng, vn di frng ngân sách dla  phiro'ng và co ch h trçr 
thirc hin chiro'ng trInh mIc tiêu quc gia xãy drng nông thôn m&i 

giai don 202 1-2025 trên dla  bàn tnh Quãng TrI 

HO! BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR 
iuiO& VIII, KY HQP TH1 8 

Can th Lut Td chzIc chInh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015; 
Can c& Lut tha ddi, bd sung int sá diu cia Lut Td chic GzInh phi và 

Lut T chtc chInh quyn dja phiwng ngày 22/11/2019; 
Can thLuatNgan  sách nhà nithc ngày 25/6/2015; 
Can cii' Lu2t Dcu tu cOng ngày 13/6/2019, 
Can cü' Nghj quyé't sO' 25/2021/QHJ5 ngày 28/7/2021 cüa Quo'c h3i phê 

duyt chü trtrcmg dá'u tu Chucmg trInh myc tiêu quO'c gia xáy dyng nOng thOn 
mái giai dogn 202 1-2025, 

C'án c& Nghj quye't so' 517/NQ-UBTVQH15 ngây 22/5/2022 cüa Uy ban 
Thw&ng vy Quo'c hi v vic phân ho' ngOn sách trung ucYng giai dogn 2021-
2025 và nám 2022 cho các B5, cci quan trung itcing và dja phitcing thy'c hin 03 
chwcrng trInh myc tiêu quO'c gia; 

Can cz' Nghj djnh sO' 27/2022/ND-CT ngày 19/4/2022 cña ChInh phi quy 
djnh cci cho' quán l•j, to' chj'c thy'c hin các chuv'ng trInh myc tiêu quó'c gia; 

Can ci' Quyé't djnh so' 07/2022/QD-TTg ngày 25/3/2022 cza Thz tithng 
ChInh phz quy djnh nguyen tà'c, tiêu chI, djnh mtc phán ho' vO'n ngán sách trung 
10ng và tj' l dO'i áng cza ngân sách dja phuvng thyv hin Chu'cmg trinh MTQG 
xáy dyng nOng thOn m&i giai dogn 2021-2025; 

Thyc hiçn Quyê't djnh so' 263/QD-TTg ngày 22/02/2022 cüa Thz tw&ng 
ChInh phi phê duyçt Chuoiig trInh MTQG xOy dy'ng nOng thOn mái giai dogn 
2021-2025; 

Xét TO' trinh sO' .../TTr-UBND ngày .../.../2022 c1a UBND tinh v vic dé 
nghj ban hành Ngh/ quyê't v nguyen to'c, tiêu chI, djnh mic phán bó von ngán 
sách trung u'cing, yIn dli img cia ngOn sách d,ia phwo'ng và cct ché' ho tr thyn 
hiçn chuvng trInh myc tiêu quO'c gia xáy dy'ng nOng thOn mài giai dogn 2021-
2025 trên dja bàn tinh QuOng Trj; Báo cáo thdm tra so' .. ./BC-HDND ngày 
.../.../2022 cia Ban Kinh té' - Ngán sách HDND tin/i; j5 kiln thOo lun cüa dgi 
bilu H5i do'ng nhán dOn tinh khóa VIII. 
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QUYET NGH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Nghi quyt nay Quy djnh nguyen täc, tiêu chI, 
dnh mirc phân bô vOn ngân sách trung ung, von dôi irng ngân sách dja phi.wng 
và Co chê ho trçY thrc hin chucmg trInh miic tiêu quôc gia xây dirng nông thôn 
mOi giai doan  202 1-2025 trên dja bàn tinh Quâng Trj. 

Diu 2. TO chrc thrc hin 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh to chic thirc hin Nghj quyêt. 
2. Thi.thng trçrc Hi dông nhân dan, các Ban cUa Hi dông nhân dan, To 

di biêu và dai  biêu Hi dông nhân dan tinh phOi hçp vâi Ban Thuing trirc Uy 
ban Mt tr.n To quôc Vit Nam tinh và các to chi.irc chInh trj - xà hi giám sat 

vic thi,rc hin Nghj quyêt nay. 

Nghj quyt nay dã duçc Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj khóa VIII, k' 
h9p thir 8 thông qua ngày 31 tháng 5 nàm 2022 và có hiu lirc tir ngày 11 tháng 
6 nãm 2022.!. 

Ntii nhân: 
- VPQH, VPCP, VPCTN; 
- Các B: NN&PTNT, KH&DT, TC; 
- Ciic KTVBQPPL - BO T,s pháp; 
- Viii Pháp chê - B NN&PTNT; 
- TVTU, TF HDND, UBND, UBMflQVN tinh; 
- Doàn DBQH, TAND, VKSNDtinh; 
- Các S&, ban, ngành, doàn the cap tinh; 
- TT HDND, UBND cp huyn; 
- Di biêu I-IDND tinh; 
- Cong báo tinh; 
- Luu: VT, KTNS. 

CHU T!CH 

Nguyn Bang Quang 
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HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Doe 1p - Tr do - Hnh phüc 

QUY DINH 
Nguyen tc, tiêu chi, djnh mfrc phãn bô vn ngân sách trung u'o'ng, 

vn di frng ngân sách dja phwrng và co' ch h trçr thtyc hin 
chirong trInh mt,ic tiêu qu6c gia xây diyng nông thôn mó'i 

giai do,n 2021-2025 trên dja bàn tinh QuãngTrj 
(Kern theo Nghj quyét 56 /2022/NQ-HDND ngày /5/2022 

cza Hç5i dóng nhán dan tinh Quáng Tn) 

Diu 1. Phim vi diu chinh 

Quy djnh nay quy djnh nguyen täc, tiêu chI, djnh mirc phân bô von ngân 
sách trung twng, von dôi üng cüa ngân sách dja phuong và Co chê ho trq th?c 
hin Chiiong trInh mic tiêu quôc gia (MTQG) xây dirng nông thôn mâi giai 
don 2021-2025 trén dja bàn tinh Quâng Trj (sau day gi tat là Chuong trInh); là 
can cir dê các cap, các ngành và các don vj lien quan 1p kê hoch trung hn và 
hang näm tr nguôn ngân sách nhà nurc thirc hin Chuong trinh. 

Diu 2. Di ttrqng áp diing 

1. Các Sâ, ban, nành, doàn th cp tinh; các huyn, thj xã; các xâ và các 
&m vj khác sr dung von ngân sách nhà nuâc giai doan  2021-2025 dê th%rc hin 
Chucng trInh trén dja bàn tinh Quãng Trj (sau day gi tat là các Sà, ban, ngành, 
dja phucrng). 

2. Co quan, t chirc, cá nhân tharn gia hoc có lien quan dn l.p k hoach 
dâu tu trung han  va hang näm tir nguôn ngân sách nhà nithc cüa Chuong trinh 
trong giai doan 2021 - 2025. 

Diu 3. Nguyen tiie phân b vn ngân sách nhà nu*c thrc hin Chirong trInh 

1. Ngun vn ngân sách trung uong phân bi cho tinh, ngun vn ngân sách 
dja phuong thrc hin các miic tiêu, nhim vii cüa Chuong trInh duçc cap có 
thâm quyên phé duyt; bão dam tInh cong bAng, cong khai, minh b.ch và phái 
tuãn thu theo quy djnh cüa Lut Dâu tu công, Lut Quân 1 ng công, Lut Ngân 
sách nba nuóc và các vAn bàn pháp lut có lien quan. 

2. Du tu' có trçng tam, trçng dim và b&n vüng; bão dam quân l tp trung, 
thông that ye mvc  tiêu, co ché, chInh sách; thrc hin phãn cap trong quãn 1 dâu tu 
theo quy djnh cua pháp 1ut; tao  quyên chti dng cho các Sâ, ban, ngành, dja 
phuong; bâo dam cOng khai, minh bach,  don gián, d hiêu, d tInh toán, dê áp ding; 
bão dam hiu qua si:r ding von dâu tii, gop phan day mnh cãi each hành chInh và 
thng cu1ng phông, chông tham nhing, thuc hành tiêt kim, chông lang phi. 

3. IJu tiên ho trcl cho các xA, các huyën chua dat  chuân nông thôn mâi, nhât 
là các xã an toàn khu (tth các xà an toãn khu thuc khu vtrc I, khu virc II, khu 
virc III vüng dan tôc thiêu so và mien niii dã duqc bô tn von ngân sách trlmg 
uong cüa Chuong trInh m11c tieu quôc gia phát triên kinh tê - xA hi ving dông 
bào dan tc thiu s và min nüi giai doan  2021 - 2030), xA dat  duOi 15 tiêu chI. 
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4. H trçi các xâ d dat  chun nông thôn mâi tip tVc  hoàn thin các tiêu chI 
dà dat  chuãn nhung a mrc thâp dê nâng cao chat lucing các tiêu chI và bâo dam 
ben vng. Cap tinh, cap huyn can dôi nguôn von ngân sách dja phsng và huy 
dng các nguôn 1irc hqp pháp dé thirc hin m1ic tiêu dat  chuân nông thôn mâi 
nâng cao và nông thôn mai kiôu mu. 

5. Ngân sách dja phucmg dam bão bô trI dU von dôi irng cho Ca Chtrcmg 
trInh theo ti  1 di.rccc quy djnh tai  dim b khoân 2 Diu 8 Quyt djnh s 
07/2022/QD-TTg ngày 25/3/2022 cüa Thu t.ràng Chinh phü quy djnh nguyen 
täc, tiêu chi, dnh mrc phân bô vOn ngân sách trung irnng và t 1 dôi irng cüa 
ngân sách dja phtrcing thirc hin Chi.rang trInh miic tiêu quôc gia xây drng nông 
thôn mOi giai doan 202 1-2025. 

IJiu 4. Tiêu chI, djnh mfrc phãn bi vn ngân sách trung irong, vin di 
üng cüa ngãn sách da phuong thy'c hin Chtro'ng trInh 

1. Tiêu chI, h so phân bô von dâu tu phát triên ngân sách trung i.rong 

a) Phãn b cho di tuqng các xâ 

V6n dAu tu phát trin ngân sách trung i.rcing nàm 2021 (chuyên sang thirc 
hin näm 2022) phân bô cho 101 xã theo h so nhu sau: xâ d.c bit khó khän: h 
so 4,0; các xâ dat  tir 15 tiêu chI trâ len: h so 1,3; các xâ con lai  không thuc dôi 
tuçmg ixu lien nêu lien (bao g3m cá các xâ dã dzrcic cong nhn dgt chuán nông 
thOn mó'i, dé tiêp tyc náng cao chat lwng các tiêu chI và dgt chuán ben vng1): 
hs 1,0. 

Vn du ui phát trin ngân sách trung ixclng giai doan 2022-2025 phãn bô 
cho 71 xã 'tth các xâ dc biét khO k/ian ving dOng bào dan tc3c  thiêu so và mien 
nái, xâ dc bitt  khó k/ian vüng bâi ngang yen biên,) theo h so nhi.r sau: xâ dat 
diiói 15 tiêu chI: h so 5,0; xã dat  tr 15 den 18 tiêu chI: h so 3,0; xã dä di.rçic 
cOng nhn dat  chuân nông thôn mói: h sO 1,0. 

b) Tiêu chI, h s phân b theo di tuqng huyn 

Phân b ngân sách trung ucing cho 02 huyn có khã näng dat  chuân vào 
näm 2023: H so 20,0. 

c) Phân b cho các ni dung khác 

Phân b vn thirc hin các chuung trInh chuyên d thuc chucmg trInh 
MTQG xây drng nông thOn mâi (bao gOm: Chucing trinh mOi xâ mt san phám; 
chiwng trinh khoa hQc và cOng ngh phyc vy xáy dyng nOng thOn mái; Chiwng 
trinh tang cu'ông báo v mOi trir&ng, an toàn thyv phám và cap nu&c sQch nOng 
thOn trong xáy dyng nóng thOn mài; Chitcing trInh phát trién du ljch nOng thOn 
trnng xay dyng nông thôn mái; Chiw'ng trinh chuyên dOi sO trong xáy dyng 
nOng thOn mái, hu'&ng tó'i nOng thOn mài thông minh; Chtrcmg trinh ndng cao 
chth' lwctng, hiu quO tiêu clii an nm/i, trt tr trongxOy dyng nông thón mái); hO 
trg thrc hin chung trInh h trg phát triên kinh tê tp the, hçp tác xa giai don 
2021-2025 dã duçc phe duyt tai  Quyêt djnh so 1804/QD-TTg ngày 13/11/2020 
cua Thu tng ChInh phi1; h trg thirc hin de an lira ch9n, hoàn thin, nhan 
rng mO hInh hçip tác xã kiu mâi hiu qua tai các dja phucmg tren câ nithc giai 
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dotn 2021-2025 dà duçc phê duyt tti Quyt djnh s 167/QD-TTg ngày 
03/02/202 1 cüa Thu tithng ChInh phU: ti da 10% vé,n dâu tu phát triên ngân 
sách trung uong. 

2. Phuong an phân b vn sir nghip ngân sách trung wxng 
Hang näm, can cir vao hithng dn thirc hin các ni dung thành phân cüa 

Chuiing trInh, UBND tinh xay drng phucmg an phân bô cii the cho các cap 
(tinh, huyn, xâ), các ngành dê triên khai hiu qua ngun von duçic giao và hoàn 
thành các miic tiêu theo thir t1r u'u tiên duçc quy ctjnh tai  diem b khoàn 2 Diêu 6 
Quyêt djnh so 07/2022/QD-TTg ngày 25/3/2022 cüa Thu tuóng ChInh phU. 

3. Quy djnh von dôi 1rng cüa ngân sách dja phuang th%rc hin Chucng trInh 
Hang nàm ngân sách dja phuong (tinh, huyn, xã) dôi irng tôi thiêu bang 

tong von ngân sách trung ucing h trçi thrc hin Chuung trInh cho tinh (t 1 dOi 
üng tôi thiêu 1:1), trong do: 

a) Ngân sách tinh 

H trq cho 02 huyn chua duçic ngân sách trung uccng h trg dê thirc hin 
mijc tiêu phn du dn nãm 2025 có them 4 huyn (tat chuân nông thôn mâi, 
dam bào müc ngân sách h trçY cho các huyn phn du dat  chun trong giai 
doan 202 1-2025 trên da bàn tinh là bang nhau. 

H trçl cho 02 huyn duçc ngân sách trung uccng h trçY a dim b khoàn 1 
Diêu 4 dê dôi ring ngân sách tinh theo quy djnh tai  diem a, khoàn 2, Diêu 5 Quy 
djnh nay và dam bão khã näng dat  chun (bao gôm ngân sách h tr cho xay 
dirng nông thôn mâi tai  Nghj quyt s6 137/NQ-HDND ngày 30/8/2021 cüa 
HDND tinh kê hoach dâu tu cong trung han  ngun ngân sách dja phung giai 
doan 202 1-2025). 

H trçy cho huyn Cam L phn du dat  chun huyn nông thôn mói nâng 
cao, kiêu mu giai doan 202 1-2025. 

H trçi các xã nm trong k hoach,  1 trInh phn du dat  chun nông thôn 
mOi, nông thôn mOi nâng cao, nông thôn mai kiêu mu giai doan  2021-2025; 
chInh sách khen thu&ng bang cong trInh phüc 1çi dôi v&i các dja phi.wng dat 
chuân nông thôn mOi các cap d; chInh sách h6 trçi lãi suât vOn vay phát triên 
san xuât, kinh doanh trong xây dirng nOng thôn mói; chumg trInh mi xà mt 
san phâm; h trçi thrc hin chinh sách khuyên khIch phát trién nông nghip 1rng 
diing cOng ngh cao và nông nghip hthi co, h trV lien két san xuât và tiéu thi 
san phâm nông nghip tren dja bàn tinh. 

b) Ngân sách c.p huyn 
Các huyn bô trI nguOn von dôi irng dam bão theo quy djnh tai  diem a 

khoãn 2 Diu 5 cUa Quy djnh nay. DM v&i các huyn (tang k phãn dâu (tat 
chun nông thOn mâi, nông thOn mOi nâng cao, nông thôn mâi kiu mu, các dja 
phuang chü dng b trI them tü ngân sách cap huyn dê thirc hin (tat miic tiêu 
kê hoach d ra; bô trI them ngân sách huyn de dam bào rniic tiêu xà dat  chuan 
nOng thôn mài, nông thôn mOi nâng cao, nOng thOn mâi kiêu mau. 
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Diu 5. Co ch h trçr chiro'ng trInh 
Quy djnh mirc h trçl tü ngân sách nhà nuic d thirc hin các ni dung, 

cong vic thuc Chwng trInh miic tiêu quôc gia xây drng nOng thôn mâi trén 
dja bàn tinh. 

1. H trçi 100% tiir ngân sách nhà niiâc 
a) Rà soát, diu chinh 1p mâi quy hoach cap xâ và quy hoach vüng huyn; 

cong tác tuyên truyn, dào tao,  tp hun, ph bin kin thirc, nâng cao näng 1c 
cho cong dông, ngu?i dan và can b các cp; kinh phi quàn 1 thrc hin Chung 
trInh các cap; nâng cao chat luçing, phát huy vai trô cüa chInh quyên, doàn the, 
to chüc chInh trl - xã hi trong xây dirng nông thôn mâi; thirc hin các phong 
trào thi dna trong xây dirng nông thôn m&i. 

b) Dào tao  ngh cho lao dng nông thôn (cac d6i tuçing h trçl thuc dja 
bàn vüng dan tc thiu s và min nUi, vüng bi ngang yen bin, huyn nghèo 
bô tn tr kinh phi cüa Chixang trInh MTQG phát trin kinh t - xã hi vi1ng dng 
bào dan tc thiêu s và rnin nüi, Chucing trinh MTQG giãm nghèo ben vffiig dê 
thirc hin). 

2. H trg mt phn t1r ngân sách nba nixâc 
a) H trçr xây dçmg nông thôn mOi cp huyn 
Nôi dung h trçl: H trq các huyn phn dâu dat  chun nông thôn mdi, 

nông thôn mâi nâng cao, kiêu miu hoàn thành ha tang giao thông kêt nôi xã, 
huyn; ha thng phiic viio san xut và các hoat dng cüa cong dông; phát triên y 
tê - van hóa - giáo diic; cong trinh thu gom, xi~ l, chat thai ran, nuOc thai sinh 
boat; xir l 0 nhim môi tnthng khu cOng nghip, ciim cong nghip, lang nghê; 
cOng trInh nuâc sach  tp trung. 

Djnh müc h trg cho mt cong trmnh, dir an dircc b tn ti'r ngân sách trung 
ucing, ngân sách tinh thirc hin Chixong trinh MTQG xây drng nông thôn mói 
nhix sau: 

COng trinh, dir an h trq tü ngân sách trung uGng: Ngân sách trung irong 
h trcl không qua 50%, ngân sách tinh h trçl không qua 30%, ngân sách huyn 
và các nguOn vn khác t& thiêu 20%. 

Cong trinh, dr an h trçl tir ngân sách tinh: Ngân sách tinh hO trçY khOng 
qua 80%, ngân sách huyn vâ các ngun vn khác ti thiêu 20%. 

b) H trçi xây dirng nOng thôn mri c.p xã 
Ni dung và djnh mirc h trçY tr ngân sách nba nuâc cho các ni dung, 

cOng vic thuc Chuong trInh MTQG xây dirng nông thOn mi trén dja bàn tinh 
thixc hin theo Phi 1iic ban hành kern theo Quy djnh nay. 

c) Các ni dung h trçl con lai thirc hin theo quy dnh hin hành. 

3. Co ch khen thu&ng trong xây dirng nông thOn mâi 

Thirc hin chinh sách khen thu&ng bang cong trInh phüc lçii tü ngân sách 
tinh di vi các da phuong dat chun nông thôn mdi, nOng thôn rn&i nâng cao, 
nOng thOn mOi kiu mu và có n1iiu n lirc trong xây dimg nOng thOn mâi, cv 
th nhu sau: 



------.-...-. --.':i 
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a) Dôi vOi cap huyn 

Huyn dat  chun nông thôn mOi thrçic tng thithng cong trInh phüc lqi trj 
giá 2.000 triu dong. 

Huyn dat  chun nông thôn mói nâng cao dirgc tang this&ng cong trInh 
phüc igi trj giá 3.000 triu dOng. 

Huyn dat  chun nông thôn mâi kiu mu dugc tang thix&ng cong trInh 
phüc igi tr giá 5.000 triu dông. 

b) D& vOi cp xà 

Xã dat  chun nông thOn mOi dâ duçc ThU tuâng Chinh phU tang B&ng 
khen, Co thi dua vi có nhieu thành tIch xuât sac trong phong trào thi dua "Ca 
nisOc chung sirc xây dçrng nông thôn mOi giai doan 20 16-2020" di.rçic tng 
thuOng cong trinh tr giá 500 triu dông. 

Xä dat  chun nông thôn mOi 0 các cp d giai doan 2021-2025 nhu sau: 
xã dat  chuân nông thôn mOi dixgc tang thuOng cOng trInh phUc igi trj giá 300 
triu dông; xã dat  chuân nông thôn m0i nâng cao duqc tang thu&n cOng trInh 
phUc igi trj giá 400 triu dông; xâ dat  chuân nông thôn mOi kiêu mâu dirgc tng 
thuOng cOng trInh phUc igi trj giá 500 triu dOng. 

Xã dc bit khó khãn có nhiu n 1irc yuan len trong xây dijng nông thôn 
mOi (co mirc tang mOi 08 tiêu chI trO len trong giai don 202 1-2025, trong do cO 
tiêu chI thu nhtp và h ngheo) tang thuOng cong trInh phUc igi trj giá 300 triu 
dông (tOng kêt giai doan ch9n tôi da 03 xâ tiêu biêu dé khen thuOng),I. 



- - ______ -- 



Phii luc 
QUY D!NH  MUC HO TR T NGAN SACH NHA NIXOC CHO CAC NQI DUNG, CONG VIC 

THUOC CHUtNG TRINH MTQG XAY DIJTNG NONG THON Mfl TREN DIA BÀN TINH QUANG TR! 
(Ban hành kern theo Nghj quyt s /2022/NQ-HDND ngày /5/2022 cüa Hç$i dng nhán dan tinh Quáng Tn) 

TT Ni dung h trç DVT 

Ola bàn và dinh mirc h trçr 

Xã DBKK vüng dng bào 
dan tc th • . ieusovamiennui 

(xa khu vuc III) 

Xã DBKK vüng bãi ngang 
yen bin; xã vüng dng bào 
dan tc thieu so va mien nui 
(xa khu virc I, khu vy'c II) 

Xãcônlai 

Ngân sách 
nhànu*c 

tôi da 

Nhân dan 
dóng gop và 

cac nguon von 
khác ti thiu 

Ngân sách 
nhànu*c 

ti da 

Nhân dan dóng 
gop và các 
nguon von 

khác ti thiêu 

Ngân sách 
nhà nirórc 

ti da 

Nhân dan dóng 
gop Va CáC 
nguon von 

khác ti thiéu 
I Cong trInh giao thông nông thôn 

1 
Duing xA và duông ti trung tam X 

dn duäng huyn 
95 5 95 5 90 10 

2 
Dithng thôn, bàn; dx?mg lien thôn, 
bàn; du&ng ngO, xóm 

95 5 80 20 50 50 

Duông triic chInh ni dng, &thng 
vào khu san xut tp trung 

95 5 80 20 70 30 

4 Cng,rnhthoátnuOc % 95 5 80 20 70 30 

CAu qua dithng giao thông nông 
thôn 

95 5 90 10 80 20 

Cong trInh thüy lçi, cong trInh 
phông chng thiên tai 

6 
Du tu kiên c hóa kênh mrcmg Va 

cong trInh trên kênh 
95 5 90 10 50 50 

Cong trInh phông chng thiên tai 
cap xA 

95 5 90 10 90 10 
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TT Ni dung h tm DVT 

Dia bàn và dinh mfrc h tm 

ao Xã DBKK vüng ding b' 
dan toe thiu so va mien nui 

(xa khu vtrc III) 

Xa DBKK vüng bãi ngang 
- yen bien; xa vung dng bào 

dan tc thieu so va mien nui 
(xa khu vic I, khu viyc II) 

Xãcônlai 

Ngân sách 
nhà nu'O'c 

ti da 

Nhân dan 
dóng gOp và 
, cac nguon von 

khác tôi thiu 

Ngân sách 
nhà ntrO'c 

ti da 

Nhân dan dóng 
gOp và các 
nguon von 

khác ti thiu 

Ngân sách 
nhà nu*c 

ti da 

Nhân dan dóng 
gop và các 

x nguon von 
khác tôi thiêu 

III Cong trInh giáo dtic 

8 

Co sâ 4t chit trung hQc (tru?mg 
mm non, tiu h9c, THCS; hoc 
tnr?Yng phô thông có nhiu cp h9c 
Co cp hoc cao nht là THCS) 

95 5 95 5 80 20 

IV Cong trInh y 
Xây mài, sira chüa, náng cap tr?m 
y tê xã 

95 5 95 5 90 10 

V Cong trInh van hóa 

10 
Trung tam th thao (san th thao), 
nhà van hóa xà hoc hi trix?ng da 
näng 

% 95 5 95 5 80 20 

Khu th thao, nhà van hóa thôn, 
bàn 

95 5 95 5 80 20 

12 
Dim vui choi giãi trI và th thao 
cho tré em và ngu?i cao tui 

95 5 80 20 70 30 

VI Cong trInh cp nir&c sinh hoit 

13 
Cong trInh, h tMng vt tu, thit bj 
cp nu&c sinh hot tp trung khu 
we nông thôn 

% 95 5 90 10 80 20 
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TT Ni dung h trq DVT 

D!a bàn và dinh mile h tro' 

Xã DBKK vilng dung bào 
dan tôc thiu so va mien nui 

(xa khu virc III) 

Xã DBKK vüng bãi ngang 
yen bin; xã vüng dung bào 
dan tôc thieu so va mien nui 
(xã khu vlrc I, khu vire II) 

Xã con lai 

Ngân sách 
nhà nirOc 

tôi da 

Nhân dan 
dóng gop và 

cac nguon von 
khác ti thiêu 

Ngân sách 
nhà niroc 

toi da 

Nhân dan dóng 
gop và các 
nguon von 

khác ti thiu 

Ngân sách 
nhà nirO'c 

ti da 

Nhân dan dóng 
gop và các 
nguon von 

khác ti thiu 

Co s& hi tng bão v môi truong 
nông tliôn 

14 
H thng thu gom, xü 1 cht thai, 
nxc thai vüng chän nuôi t.p trung, 
vüng nuôi trung thüy san 

% 95 5 90 10 80 20 

15 
h thSng thu gom, vn chuyn va 

xir 1 rác thai cüa citm xã, xâ và các 
thôn 

% 95 5 90 10 80 20 

16 Thu gom, xü 1 bao gói thuc bão 
v thirc vt sau 51 diing 

95 5 90 10 80 20 

VIII 
Co s& vt cht cho h thong 
thông tin và truyn thông co sr 

17 Du tr mó'i dài truyn thanh xã % 95 5 95 5 90 10 

IX H thng hrOi din nông thôn 

18 
H thng din chiu sang các tric 
duOng nông thôn 

95 10 80 20 70 30 

X Ha tng thiroiig mi nông thôn 
19 Chq nông thôn % 95 5 90 10 80 20 

20 Dim mua ban, trao di hang hóa 
t.p trung 

80 20 70 30 50 50 
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TT Ni dung h trq DVT 

J3a bàn và dinh mfrc h trçr 

Xã DBKK vüng d1ng bào 
dan tic thiu so và mien nüi 

(xa khu vi'c III) 

Xâ DBKK vüng bài ngang 
yen bin; xä vñng d1ng bào 
dan toe thiu so va mien nui 
(xa khu virc I, khu virc II) 

Xä con lai 

Ngân sách 
nhàntr!rc 

tôi da 

Nhân dan 
dóng gop và 

cac nguon von 
khác ti thiu 

Ngân sách 
nhànu'c 

toi da 

Nhân dan dOng 
gop Va CáC 
nguon von 

khác ti thiu 

Ngãn sách 
nhàntró'c 

t6i da 

Nhan dan dong 
gop và các 
nguon von 

khác t6i thiu 

XI 
Ha tng các khu san xuât tp 
trung, tiêu thu cong nghip, thuy 
san 

21 
Ht tang các khU an xuat 
tiêu thu cong nghip, thüy san 

95 5 80 20 70 30 

XII Cãi tio canh quan nông thôn 

22 
Các cong trlflh cái tto Caflh quan 
nông thôn 

80 20 70 30 50 50 
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