
u'c BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Dc Ip  - Tir do - Hinh phiic  

S&  30  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày  Othang 5nam 2022 

TO TRiNH 
Dir thão Nghj quyt ciia HOND tinh ban hành quy dnh nguyen tác, tiêu 
chi, d!nh  mire phan ho von ngan sach trung tro'ng, von doi trng ngan sach 

d!a phuong và co ché ho trçr thrc hin chtro'ng trInh mile tiêu quc gia xây 
drng nông thôn m&i giai doin 202 1-2025 trên dla  bàn tInh Quãng Tr 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh 

Thrc hin quy djnh ciia Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut näm 
2015, Luât sra di, b sung mt s diu cüa Lut Ban hành van bàn quy phm 
pháp 1ut näm 2020 và Kt qua phiên h9p cüa Thu&ng tr1rc HDND thir 16 ngày 
27/5/2022 cüa HDND tinh; UBND tinh kInh trinh HDND tinh ban hành Nghj 
quyt quy dnh nguyen tc, tiêu chI, djnh mirc phân b vn ngân sách trung uo'ng, 
v6n di irng ngân sách dja phucrng va c ch h trV thirc hin chi.wng trInh mic 
tiêu quc gia xây dmg nông thôn mâi giai don 2021-2025 trên dja bàn tinh 
Quãng Trj vi các nOi  dung nhix sau: 

I. SIJ' CAN THIET BAN HANH VAN BÀN 
1. Can cii' pháp 1 xãy drng Ngh quyt 
- Nghj quy&t s 25/2021/QH15 ngày 28/7/202 1 cüa Quc hi phê duyt chU 

tnrong du tu Chucing trInh m1c tiêu quc gia xây dirng nông thôn mi giai doan 
202 1-2025; 

- Nghj quyt s 51 7/NQ-UBTVQH 15 ngày 22/5/2022 cüa Uy ban Thu&ng 
vii Quc hi v vic phân b ngân sách trung ung giai don 202 1-2025 và näm 
2022 cho các B, co quan trung wing và dja phuang thrc hin 03 chuong trmnh 
m1ic tiêu quôc gia; 

- Ngh dnh s 27/2022/ND-CP ngày 19/4/2022 cUa ChInh phü quy dn1i Co 
ch quàn 1, t chirc thirc hin các chu'cing trInh mic tiêu quc gia; 

- Quy& djnh s 263/QD-TTg ngày 22/02/2022 cüa Thu tuàng ChInh phü 
phê duyt Chuong trinh MTQG xay dirng nông thôn mOi giai doan 2021-2025; 

- Quyt djnh s 07/2022/QD-TTg ngày 25/3/2022 cüa Thu tuàng ChInh 
phü quy dnh nguyen tic, tiêu chI, dinh mirc phân b vn ngân sách trung wing 
và t 1 di t'rng cUa ngân sách dja phuo'ng thyc hin Chuo'ng trInh MTQG xây 
dirng nông thôn mi giai doan 202 1-2025; 

- Nghj quyt so 03-TU/NQ ngày 04/11/2021 cüa Tinh üy thirc hin Chuong 
trInh MQTG xay drng nông thôn mdci giai doan 202 1-2025, djnh huàng dn nàm 
2030 trên da bàn tinh Quàng Trj. 
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2. Sr cn thit xây drng Nghj quyt 
Giai dotn 2021-2025 vi djnh hithng tip tVc  thirc hin xay dmg nông 

thôn m&i ngày càng bn virng, toàn din, di vào chiu sâu, chit luçing. Các dja 
phuong trén dja bàn tinh dà xác djnh xây dirng nông thôn mOi là giãi pháp then 
chat d phát trin kinh t - xä hi & nông thôn; các mic tiêu và nhim vi trçng 
tam v xay dirng nông thôn mOi dâ duçic &ra vào Nghj quy& Dti hi Dàng b 
các cp giai doan 2021-2025 d tp trung chi dao  thirc hin; trong do, Nghj quyt 
s 03-TU/NQ ngày 04/11/202 1 cüa Tinh üy dã d ra miic tiêu dn näm 2025 
phn du có them 04 huyn dat  chun nông thôn mâi và 01 huyn dat  chun 
nông thôn mâi kiu mu; 80% s x dat  chun nông thôn mOi, trong do có 09 xâ 
vüng dng bào dan tc thiu s và min nüi; 25% s xâ dat  chun nông thôn mOi 
nâng cao, kiu mu; không cOn xâ dat  duOi 13 tiêu chI; có It nht 40% s thôn 
thuc các xã d.c bit khó khan vüng dng bào dan tc thiu s và min nài dat 
chun nông thôn mâi; thu nhtp bInh quân du ngu&i khu vrc nông thôn tang It 
nht 1,5 lAn so vOi 11am 2020; và phAn dAu dn näm 2030 có them 01 huyn dat 
chuAn nông thôn mói, 01 huyn nông thôn m&i nâng cao, duy trI bn ving huyn 
dat chuAn nông thôn m&i kiu mAu; 85% s xa dat  chuAn nông thôn m&i. 

Thiic hin Nghj quy& s 25/2021/QH1S ngày 28/7/202 1 cüa Quc hi phê 
duyt chü trucing dAu ti.i Chucing trInh mvc  tiêu quc gia xây d%rng nông thôn mOi 
giai doan 2021-2025, Quyt djnh s 263/QD-TTg ngày 22/02/2022 cüa Thu tuOng 
ChInh phü phé duyt Chucing trInh miic tiêu quc gia xay dirng nông thôn mói 
giai doan 2021-2025, Quyt dnh s 07/2022/QD-TTg ngày 25/3/2022 cüa Thu 
tu&ng ChInh phü quy djnh nguyen tc, tiêu chi djnh mirc phân b von ngân sách 
Trung wing và t' 1 di rng cüa ngân sách dja phuong thirc hin Chumg trInh 
MTQG xay dmg nông thôn mâi giai doan 202 1-2025, Nghj djnh s 27/2022/ND-
CP ngày 19/4/2022 cUa Chinh phü quy djnh co ch quân 1, t chirc th%rc hin các 
chwmg trInh mc tiêu quc gia, trong do giao UBND tinh trInh HDND tinh quyt 
djnh các nQi dung sau: 

- Tai dim d khoàn 4 Diu 1 Nghj quyM s 25/2021/QH15 ngày 28/7/202 1 
cüa Quc hi phê duyt chü trucing dAu tu Chwing trInh mic tiêu quc gia xây 
drng nông thôn mOi giai doan  2021 - 2025 quy djnh: Can cir tng müc vn ngân 
sách trung ucmg h trçi, cüng v&i ngun vn ngân sách dja phuang, Hi ding nhân 
dan cAp tinh quyt djnh phân b, bão dam dng b, không chng chéo, tràng 1p 
v&i Chumg trInh miic tiêu qu6c gia giãm nghèo bn vimg giai doan 2021 - 2025 
và Chucrng trInh miic tiêu quc gia phát trin kinh t - xä hi vUng dng bào dan 
tOc thiu s6 và min nüi giai doan  2021 — 2030; 

- Tai diem b khoàn 1 Miic V Quyêt djnh so 263/QD-TTg ngày 22/02/2022 
cüa Thu tithng ChInh phü quy djnh: 
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+ Di vi H trçr huyn phn du dit chun nông thôn mâi: Ngân sách 
Trung uang h trq tôi da cho mt cong trInh, dr an không qua 70% dái vi các 
huyn mien nüi, khOng qua 50% di vâi các huyn con lai•  Can cut k hoach  vOn 
trung han  giai  doan  2021-2025 dà duqc cp có thm quyn phê duyt, diêu kin 
th%rc te cüa các dja phu'ang và nhu cu h trçY, Hi dng nhân dan cp tinh quyt 
djnh mirc h trçi ti'r ngân sách nhà ni.thc cho tmg ni dung, cong vic cii th; 

+ Di v&i cp xã: Các xã thuOc dja bàn vüng dng bào dan tc thiu s và 
mien nüi, vüng bãi ngang yen bin và hãi dão, các huyn nghèo: Kinh phi thirc 
hin Chiicmg trInh chi h trçl nhü'ng ni dung không thuc di tuçing, ni dung h 
trq cüa chuGng trInh MTQG phát trin kinh t xà- hi vüng dng bào dan tc thiu 
s và min nüi, Chung trInh MTQG giãm nghèo bn vng d thirc hin. Các xâ 
cOn laj,  can cur k hoach  vn trung han  giai doan 202 1-2025 dã &rcic c.p có thâm 
quyn phê duyt, diu kin thtrc t cUa các dja phucrng và thu cu h6 trçi, Hi 
dng nhân dan cp tinh quy& djnh mute h trçY ti'r ngân sách nhà nuâc cho tüng 
ni dung, cong vic ci th. 

- Tai diem a khoãn 2 Diu 6 Quyt djnh s 07/2022/QD-TTg ngày 
25/3/2022 cüa Thu tithng ChInh phü quy dnh: Di vói k hoach vn d.0 tu phát 
trin: Can cur vào mic tiêu phn du thirc hin Chucing trInh dn näm 2025 và 
diu kiên thuic t, các tinh xây dimg nguyen t&c, tiêu chI, djnh müc phân b ngun 
vn cho các huyn, xã bâo dam thng müc vn d.0 tii phát trin phân b cho các 
xà, huyn trong cã giai doan  2021 - 2025 disçc thirc hin theo các nguyen tc iru 
tiên h trçi quy djnh tai  khoàn 3 Diu 3 cüa Quyt djnh nay; b trI vn thirc hin 
các chuiang trInh chuyên d; Chuang trmnh vn vay ADB (nu có); ho trçl thiic 
hin Chucrng trInh h trg phát trin kinh th tp th, hçp tác xã giai doan 2021 - 
2025 dã ducic phé duyt tai  Quyt djnh s 1 804/QD-TTg ngày 13 tháng 11 näm 
2020 cüa Thu tuâng ChInh phü; D an 1ira chQn, hoàn thin, nhân rng mô hInh 
hçTp tác xâ kiu mói hiu qua tai  các dja phrcrng trên câ nithc giai doan  2021 - 
2025 dã duçrc phê duyt tai  Quyt djnh s 1 67/QD-TTg ngày 03 tháng 02 näm 
2021 cüa Thu tuàng ChInh phü. 

- Tai khoàn 1 Diu 40 Nghj djnh s 27/2022/ND-CP ngày 19/4/2022 cüa 
ChInh phü quy djnh: Trách nhim cüa UBND tinh xây dirng, trInh HDND cp 
tinh quy& djnh müc vn di üng tur ngn sách dja phucrng; nguyen täc, tiêu chI, 
djnh murc phân b vn ngân sách nba nuàc thirc hin các chuang trInh m%uc tiêu 
qu6c gia tai  da phuong. 

Tü nhng 1 do nêu trén, UBND tmnh kInh trInh I-IDND tinh xem xét, ban 
hành Nghj quy& quy djnh nguyen t&c, tiêu chI, djnh mute phân b vn ngân sách 
trung uong, vn di Cmg ngân sách dja phucing và Co ch h trçv thirc hin chuong 
trinh miic tiêu quc gia xay dirng nOng thôn mói giai doan 2021-2025 trên dja bàn 
tinh Quãng Trj, lam co s& cho các don vj, dja phuong trin khai thirc hin, phn 
du hoàn thành các m1ic tiêu, chi tiêu nông thôn mth cia d ra. 
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II. MUC D'CH, QUAN DIEM xA DING DV THAO VAN BÀN 
1. Miic dIch 
Vic xây dirng quy djnh v nguyen ttc, tiêu chI, djnh murc phân bô von 

ngân sách trung umg, vn di rng cüa ngân sách dja phtrcing và Ca ch h6 trçi 
thirc hin Chuang trInh miic tiêu quôc gia xây dmg nông thôn mói giai doan 
202 1-2025 trên dja bàn tinh Quàng Tn d lam co s& cho các cap, các ngành Va 
dan vj lien quan l.p k hoach trung han  và h.ng näm t1r ngun ngãn sách nhà 
nuOc thçrc hin Chucmg trInh. 

2. Quan dim xãy dirng dr thão van bàn 
- Vic xay dirng nguyen tic, tiêu chI djnh mirc phân bc vn ngân sách trung 

uang, von dôi üng cüa ngân sách dja phisang và ca chê h trçY cña tinh dam bâo 
tInh hçTp hiên, hqp pháp, thng nh.t và phü hcp vâi các quy dnh hin hành d tao 
khung pháp 1 cho vic thirc hin Chixang trInh; 

- Khuyên khIch cá h thông chInh trj và toàn the nhân dan trén dja bàn tinh 
tham gia xây drng nông thôn mói, tao  diu kin chü dng, lam can c1r pháp 1 cho 
các Sâ, ban ngành, dja phuang trong trin khai thrc hin Cht.rang trInh; 

- Dam bão tInh khà thi cao trong trin khai thirc hin Chuang trInh. 
III. QUA TR!NH XAY D1NG DT THAO VAN BÀN 
Dr thào Nghj quyt dã duçic t.p trung nghiên cüu, xây drng; dàng tài trên 

Cong thông tin din tü cüa tinh; lay kin ci.ia Uy ban MTTQ Vit Nam tInh, các 
Sâ, ban, ngành, doàn th cp tinh, UBND các huyn, thj xâ và dâ ducc tng hcip 
hoàn thin theo dCing quy djnh Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut. 

IV. BO CJC VA NO! DUNG C BÀN CUA DJ THAO VAN BAN 
1. B ciic 
D%r thão Nghj quyt cüa HDND tinh quy djnh v nguyen tic, tiêu chI, dnh 

müc phân bô von ngân sách trung u'ang, von dôi üng càa ngân sách dja phuang 
và co ch h trq thijc hin chuang trInh mic tieu quôc gia xây dirng nông thôn 
mói giai doan  2021-2025 trên dja bàn tinh Quàng Trj gôm có 02 Diêu (co dir thão 
Nghj quyêt gài kern theo) và Quy djnh ban hành kern theo Ngh quyêt gôm có 05 
Diu. 

2. Ni dung co' ban cüa dir thão van bàn 
Dir thâo Nghj quyt de cp dn 03 ni dung chInh, gOm: 
1) Nguyen the phân b vn ngân sách nhà nrnc thirc hin chuong trInh 
2) Tiêu chI, djnh mirc phân b vn ngân sách trung Jxang, von dOi irng ngân 

sách dja phiiang th%rc hin Chtrong trInh 
- Tiêu chI, h s phân bô vn du tis phát trien ngân sách tnung uang; 
- Phuong an phân b vn si.r nghip ngân sách trung iiang; 
- Quy djnh v6n di rng ngân sách da phuong thrc hin Chuong trInh. 
Trong do, ngun vn ngân sách tinh du tu trrc tiêp cho Chircmg trInh 

MTQG xây drng nông thôn mói tai  Nghj quyet nay bô trI tôi thieu 70 t' 
dngInäm. 
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3) Ca ch h trV chuang trmnh 
- Ho trçl 100% tr ngân sách nhà nuOc; 
- Ho trçimt phân tü ngân sách nhà nuâc; 
- Ca chê khen thu&ng trong xây drng nông thôn mOi. 
UBND tinh kInh dê nghj HDND tinh xem xét, ban hành Nghj quyêt quy 

dinh ye nguyen tAc, tiêu chi, dnh müc phân bô von ngân sách trung uong, von 
dôi rng ngân sách da phuang và ca ch h trq th1rc hin chi.rcmg trInh miic tiêu 
quôc gia xây drng nông thôn mOi giai doan 2021-2025 trên dja bàn tinh Quàng 
Trj dê lam ca sâ cho các dan vj, da phuang triên khai thirc hin. 

Xin g'i kern theo: Dt tháoNghj quyêt cza HDND tin/i quy djnh ye nguyen 
tàc, tiêu chI, djnh rnü'cphán bô von ngán sách trung u'ung, vOn dOi iiig ngân sách 
dja phutrng và cci chê hO trçl thirc hin chu'cing trInh rnc tiêu quOc gia xáy drng 
nOng thôn rnái giai dogn 202 1-2025 trên df a bàn tinh Quáng Trj. 

('T& trInh nay thay thE TO' trInh sO' 78/11 -UBND ngày 11/5/2022 cia UBIVD tfr1h)< 

Noinhân: 
- Nhu trén; 
- CT, các PCI UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các S&: NN&PTNT, KH&DT, TC, TP; 
- VPDP NTM tinh; 
- UBND các huyn, th xä; 
- Ltru: VT, TH.' 
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