
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TR! Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc 

S&  .t36  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày . tháng  44  nám 2022 

TO TRINH 
• • A A • • A Dir thao Ngh quyet Quy d!nh  mtrc ho trçr m9t so nçn dung thirc hiçn 

Chiro'ng trInh mic tiêu qu6c gia xây drng nông thôn mói giai doin 202 1- 
2025 trên dla  bàn tinh Quãng Trj 

KInh gri: Hi dng nhân dan tinh 

Thirc hin Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut näm 2015, Lut s1ra 
di, b sung mt s diu cüa Lut Ban hành van bàn quy phtm pháp 1ut nàm 
2020; Thông tu so 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 nàm 2022 cüa B Tài chinh 
quy djnh quãn 1, sir diing Va quy& toán kinh phi sir nghip tir ngun ngân sách 
trung uang thirc hin chucrng trInh m1ic tiêu quc gia xây dirng nông thôn mâi 
giai dotn 202 1-2025; Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh ban 
hành Nghj quy& Quy dnh mirc h trg mt s ni dung thirc hin Chucing trInh 
mvc tiêu quc gia xây dirng nông thôn mâi giai dotn 2021- 2025 trén dja bàn tinh 
Quâng Trj vi các ni dung cii th nhu sau: 

I. S! CAN THIET BAN HANH VAN BAN 

1. Can cü pháp 1 xây dirng Ngh quyt 

Can ctr Lutt T chirc chinh quyn dja phi.rcmg ngày 19/6/2015; 

Can cr Lut Sira dM, b sung mt sé, diu cüa Lut To chrc ChInh phü và 
Lut T chirc chInh quyn dja phi.rang ngày 22/11/2019; 

CAn cü Lut Ngân sách Nba nuôc ngAy 25/6/2015; 

CAn cüNghj dnh s 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa Chinh phü quy 
djnh chi tit thi hAnh mt s diu cüa Lut Ngân sách Nhà nuOc; 

CAn cr Nghj djnh s 27/2022/ND-CP ngày 19/4/2022 cüa ChInh phü quy 
djnh Ca ch quàn 1,2, t chIrc thirc hiên các Chu'o'ng trInh miic tiêu quôc gia; 

CAn cir Quyt djnh s 07/2022/QD-TTg ngày 25/3/2022 cüa Thu tuóng 
ChInh phü quy djnh nguyen tc, tiêu chI, djnh mrc phân b vn ngân sách trung 
uang và t' 1 di ing cüa ngân sách da phuang thirc hin Chuo'ng trInh MTQG 
xây drng nông thôn mi giai don 202 1-2025; 

CAn cir Thông tu s 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 cUa B Tài chinh 
quy djnh quân 1, sir dçing và quyt toán kinh phi sr nghip tü ngun ngân sách 
trung uang thrc hin chuang trInh mic tiêu quc gia xây dirng nông thôn mói 
giai dotn 2021-2025. 
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2. Sr cn thit xây ding Nghj quyt 

Tai các Diu 8, 9, 10, 14, 20, 26 Thông tu s 53/2022/TT-BTC ngày 

12/8/2022 cüa B Tài chInh quy djnh Uy ban nhân dan cp tinh trInh Hi dng 
nhan dan cüng cp quyt djnh ci th müc h trq trong phm vi dr toán duçc cAp 

có thAm quyn giao, cii th nhu sau: 

2.1. Tang cuäng Co s& vt chAt cho h thng thông tin và truyn thông co 

si d dam bão yêu cAu cüa cong tác thông tin, tuyên truyn theo hung dn cUa 
B Thông tin và Truyn thông. 

2.2. Chi h trçi phát trin các mô hInh xà 1 nuic thai sinh hot quy mô h 
gia dinh, cAp thôn theo dr an duqc cAp có thAm quyn phê duyt theo hithng dn 

cüa B Nông nghip và Phát trin nông thôn. 

2.3. Chi h tro xay drng và phát triên hiu qua các ving nguyen 1iu tp 

trung, chuyn dM co cAu san xuAt, gop phn thic dAy chuyn dôi s trong nông 

nghip 

2.4. Chi phát trin tiu thu cong nghip, ngành ngh và djch vi nông thôn; 

bâo tn và phát huy các lang ngh truyn th6ng nông thôn. 

2.5. Chi thirc hin Chuong trInh phát trin du ljch nông thOn trong xây dmg 

nông thôn mói 

2.6. Chi nâng cao hiu qua hot dng cüa h thng thit ch van hóa, the 

thao co sâ 

II. MuC  DCH, QUAN DIEM XAY DIXNG  DIY THAO VAN BÀN 

1. Mic dIch 

Vic xây drng Nghj quyt "Quy dnh mi.irc h trçv mt s ni dung thirc hin 

Chuong trInh mvc  tiêu qu& gia xây dxng nOng thôn mth giai don 2021- 2025" 

nhm cii th hóa ni dung, müc h6 trg theo yêu cAu cüa trung l.rong, d xuât müc 
h trçY phü hçip vài tInh hInh thirc t cüa dja phuong nhàm sam triên khai thirc 

hin cac hoat dng cita Chuong trInh mvc  tiêu quc gia xây dimg nông thôn mâi 

giai dotn 2021-2025, gop phAn phát trin kinh t xã hi tai  dja phuong và nâng 

cao thu nhp cho nguai dan. 

2. Quan dim 

- Xây drng Nghj quyt phài tuân thu cht chê các trInh tir, thu tVc  quy djnh 

ti Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut; 

- PhU hçp vâi khã näng b6 tn ngun 1irc vã tuong thIch vâi các chuong 

trInh, d an dang trin khai trên dja bàn tinh; 

- Dam báo tInh khã thi khi trin khai thuc hiên. 



3 

III. PHAM VI DIEU CHfNH, DO! TU'çING AP DIJNG 

1. Phm vi diu chinh 

a) Nghj quyt nay quy djnh müc h trç mt s ni dung chi tü ngun kinh 
phI si1 nghip ngân sách trung uong thirc hin Chiicng trInh mJic tiêu quc gia 
xây dmg nông thôn mOi giai doan 202 1-2025 trên dja bàn tinh; 

b) Các ni dung thuc Chucmg trInh có 1ng ghép von sir nghip tr nguôn ngn 
sách trung uong, ngân sách dja phuong và các ngun vn huy dng hçp pháp khác. 

2. D6i ttrçrng áp ding 

Các co quan, don vj, th chüc, Ca nhân quán 1, sü diing, quyt toán và thii 
hi.thng ngun kinh phi s1r nghip thirc hin Chuong trInh mlic tiêu quc gia xây 
drng nông thôn mâi. 

III. QUA TR1NH XAY DçNG NGHJ QUYET 

Thrc hin chi dao  cüa UBND tinh tai  cong van s 4069/UBND-TH ngày 
23/8/2022 v vic trin khai xây drng m1rc ho trq theo quy djnh ti Thông tu so 

53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 cüa B Tài chInh; các co quan, don vj dâ chü 
dng xây drng müc h trçY các ni dung; hoàn thành, 1y kin thng nhât cUa 
các don vj, dja phuong lien quan, giri Sâ Tài chInh dê tng hçp, tham muu UBND 
tinh trInh HDND tinh theo quy djnh. 

Dr thão Nghj quyt dä duçic Si Tài chinh g11i 1y kin tham gia cüa US' 
ban M.t trn T qu& Vit Nam tinh; dang tãi len Chuyên mvc  "Lay  S' kiên vào 
dir thào van bàn quy phm pháp 1ut" trên Cong thông tin din t1r cüa UBND tinh 
d các co quan, th chtrc tham gia S' kin; 1.y S' kin thAm djnh cüa S& Ti.x pháp 
(Báo cáo s 2070/BC-STP ngày 14/11/2022). 

Trên co s S' kin tham gia cüa CáC co quan, don vj, Si Tài chInh dà tip 
thu, giâi trinh, hoàn chinh dçr tháo Nghj quyt, tham mini UBND tinh trInh HDND 
tinh ban hành mirc h trq CáC ni dung theo quy djnh tai  Thông tu s 53/2022/TT-
BTC ngày 12/8/2022 cUa B Tài chInh. 

IV. BO CUC VA NQI DUNG C(i BAN CUA D THAO NGHI QUYET 

1. Bô eye: 

Nghj quyt gm 02 phn chinh 

Phn can cü: Vin dn các co sâ pháp iS' cüa trung uong, dja phuting có lien 
quan 

Phn ni dung: Gm 02 Diu 

Diu 1. Ban hành kern theo quy djnh mi.rc h trçY mt sê, ni dung thrc hin 
Chuong trInh mic tiêu quc gia xây dmg nông thôn m&i giai don 202 1-2025 
trén dja bàn tinh. 

Diu 2. T chirc thuc hin 
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2. Ni dung co' ban: 

2.1. H tr tang cuông cci sâ vt chit cho h thng thông tin và truyên thông 
cc sâ (Diu 8, Thông tu s 53/2022/TT-BTC): 

D dam báo khã nàng can di ngân sách, phf hçp vOi mirc ngân sách h 
trg thiêt 1p mâi dài truyn thanh xã thuc ni dung "Tang ci.rng Co so v.t cht 
cho hoat  dng truyn thanh xã" thuc Chuong trInh mvc  tiêu quc gia xây drng 
nông thôn mOi; d nghj mi'rc h trçl nhu sau: 

a) Du tu mOi Dài truyn thanh xã 
- Di vOi xã dc bit khó khàn vüng dng bào dan tc thiêu s và min nüi (xâ 

khu vi.rc III), xa dc bit kho khãn vi1ing bãi ngang yen biên; xã vüng dng bâo dan 
tôc thiu s và min nüi (xä khu vu'c I, II): Mrc h trcY theo dir an dixcic ctp có thm 
quyên phê duyt, trong do h trçl tü ngân sách không qua 428 triu dng/dr an; 

- Di v0i xa cOn lai: Mirc h trçr theo dir an diiçic cap cO th.m quyên phê 
duyt, trong do h trçY tr ngân sách không qua 405 triu dng/dr an. 

b) H trçl nâng cp Dài truyn thanh FM len Dài truyn thanh IP 
- Di vOi xã dc bit khó khän vüng dng bào dan tc thiu s và min nüi (xà 

khu vrc III), xã dc bit khó khän vüng bãi ngang yen bin; xã vüng dng bào dan 
tc thiu s và min ni11 (xâ khu vrc I, II): Mrc h trçl theo di,r an nâng dtp dirge 
c.p có thm quyn phê duyt, trong do h trçl tü ngân sách không qua 250 triu 
dng/dir an; 

- Di vOi xâ cOn lai: MOe h trg theo dir an nâng cp duçc cp có thm quyên 
phê duyt, trong dO h trg tO ngân sách không qua 237 triu dông/dir an. 

2.2. H trçl chi phát trin các mô hInh xi:r 1 nuOc thai sinh hot quy mô h 
gia dInh, cp thôn theo dir an duçic cp cO thAm quyn phé duyt (Diu 9, Thông 
tu sé, 5312022/TT-BTC): 

a) Các mô hInh thc hin 0 huyn min nüi: Kinh phi s1r nghip tO ngân sách 
trung hong h trg là 70%; ngân sách dja phuong, dan dóng gop và các ngun vn 
hçip pháp khác 30%; 

b) Các mô hInh thirc hin 0 các huyn cOn 1i: Kinh phi sir nghip tO ngân 
sách trung i.wng h trg là 50%; ngân sách dja phuong, dan dóng gop và các nguOn 
vn hçrp pháp khác 50%. 

2.3. H trg chi xay dmg và phát trin hiu qua các vüng nguyen lieu t.p 
trung, chuyn di cci cau san xut, gop ph.n thOc dy chuyn di s trong nông 
nghip (Diu 10, Thông tu s 53/2022/TT-BTC): 

H trg chi phi tu v.n, giám sat và gn m01 ma s vüng trng cho các t chOc, 
cé nhân. llu tiên gn ma vüng trng cho vüng san xu.t dâ dugc dánh giá chOng 
nhn vOng trng thirc hành san xutt nông nghip tt (GAP) hoc nông nghip hru 
co; h trg truy xut ngun gc các san phm chü hrc cüa xã, huyn, tinh, th: 
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a) H trçv 100% chi phi tu vn, giám sat và gn mOi ma s vüng trng cho 
các t chi'rc, cá nhân. Müc h trV không qua 13 triu dng/ma so vüng trng. 

b) H trq 100% chi phi huâng dn 1p h sa truy xut ngun gc san phm 
chü hrc cüa xã g&n vâi v1ng nguyen 1iu duqc chimg nhin VietGAP hoc flrcmg 
dtrcing, không qua 2,0 triu dng/1 san phm; h trçl 100% chi phi thiêt 1p h 
thng, to ma truy xut ngun gc din t1r, không qua 10 triu dng/sãn phm. 

2.4. H trçl chi bâo ton và phát huy các lang ngh truyn thng a nông thôn 
(Diu 14, Thông tu so 53/2022/TT-BTC): 

a) Chi h trV du t.r, h trçl ap d%lng khoa h9c k5' thut, cong ngh mâi vào 
mt s cOng doan san xuAt kt hçp vai sir diing k thut, Cong ngh truyn thng 
ma không ánh hi..rông dn giá trj ngh thut, thm m và giá tr truyn thng cüa 
san phm: Thirc hin theo Nghj quyt s 163/2021/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 
näm 2021 cüa Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj v chinh sách h trçl irng diing, 
nhân rng các kt qua khoa h9c và cong ngh trên dja bàn tInh Quáng Trj giai 
doan 2021- 2025. 

b) Chi h trq cãi tin thit k mu ma, nâng cao chAt luçing, tim kim thj 
truang tiêu thi san phAm: Thirc hin theo quy djnh tai  Khoãn 5 Diu 5 Nghj quyêt 
so 162/2021Q- ngày 09 tháng 12 nàm 2021 cCia I-1DND tinh v vic quy 
djnh chInh sách h trçY phát trin mt s cay trng, vt nuOi tao  san phAm chü lirc 
có 1çi th canh  tranh trên dja bàn tinh Quãng Trj giai doan 2022-2026. 

c) Chi h trçl nâng cAp, hoàn thin các bin pháp và cong trInh xir 1 mOi 
tri.rang: Mirc chi h trV tir ngun ngân sách trung ung 70% kinh phi thirc hin 
các dr an, mô hInh dizçc cAp có thAm quyn phê duyt déd vâi các huyn mien 
nüi; 50% kinh phi thçrc hin các du an, mô hInh ducc cAp có thâm quyn phê 
duyt di vai các huyn con laj  trong phm vi dix toán duçc cAp có thAm quyn 
giao và khOng qua 3 t' dng/dr an, mô hInh. 

2.5. H trçl chi phát trin dim du ljch nông thôn (quy djnh tai  Diem a Khoãn 

2 Diu 20 Thông tu s 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 cüa B Tài chinh) 
a) Chi h trçl phat trin dim du ljch nông thôn và san phAm du ljch nông 

thôn mang dc inmg vOng min, gm: Chi nâng cAp, du tu phát trin dim du 
lch nông thôn gn vói vic thirc hin các tiêu chI nOng thôn mOi; Chi phát trién 
san phAm du ljch nông thôn mang dc trung vOng, min. Müc chi t1r nguôn ngân 
sách trung ung 70% kinh phi thirc hién các dr an, mO hInh duqc cAp có thAm 
quyn phê duyt di vai các huyn min nüi, h trçl 50% kinh phi thirc hin các 
di,r an, mO hInh duçic cAp cO thAm quyn phé duyt di vOi các huyn cOn li trong 
phm vi dir toán duçc cAp có thAm quyn giao. 
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b) Di vri các ni dung chi tai  Khoàn 1 Diu nay dâ ducic quy djnh cii th 
tai Nghj quy& s 12/2022/NQ-I-LDND ngày 15 tháng 4 nãm 2022 cüa Hi dông 

nhân dan tinh Quãng Trj v chInh sách h trçi phát trin du llch  trên dja bàn tinh 
Quàng Trj, giai doan 2022-2030 thI áp diing müc chi ci th dã duçic Hi dông 
nhân dan tinh quy djnh. 

2.6. H trçl chi nâng cao hiu qua hot dng cüa h thng thiêt ch van hóa, 
th thao co sâ (Diu 26 Thông tu s 53!20221TT-BTC) 

a) Chi mua s.m các trang thit bj phc vi các hott dng van boa, van ngh, 
th thao tai  các thit ch van hóa, th thao. Miic h trçi theo dir an duçc cap cO 
thm quyn phê duyt, cii th: 

- Trung tam Van hóa cp tinh: 1.000 triu dng/thit ch& 

- Trung tam Van hóa - Th thao c.p huyn: 500 triu dng/thit chê; 

- Trung tam Van hóa - Th thao cp xã: 80 triu dng/thit ch; 

- Nhà van hOa - Khu th thao thôn: 50 triu dngIthit ch. 

b) Chi h trçl xây drng tü sách cho Thu vin cp huyn; tü sách cho Trung 
tam Van hóa - Th thao cp xä, Nhà Van hóa - Khu th thao thôn. Mrc h trçl 
theo dir an duçc cp có thãm quyn phé duyt, ci the: 

- Thu vin, tO sách ti Trung tam Van hóa - Th thao cap huyn 100 triu 
dng/0 1 tO sách; 

- Thu viên, tO sách xä là 50 triu dng/01 tO sách; 

- TO sách thôn là 30 triêu dngI01tO sách. 

c) Chi h trçl kinh phi hoat dng di vOi thit ch van hóa, th thao xA, thôn 
và h trçY kinh phi t chirc giãi th thao c.p xä, thôn. Mirc h trq theo dir an dixçic 
cp cO thm quyn phê duyt, cii th: 

- Trung tam Van hóa - Th thao xâ: Kinh phi t chirc giãi th thao cAp xa là 
50 triêu dng/01 nãm; 

- Nba van hóa - Khu th thao thôn: Kinh phi t chüc giài the thao cap thôn: 
30 triu dng/01 nàm. 

V. NGUON KINH PHI THVC HIN 

Tr ngun kinh phi sr nghip ngân sách trung uong h trçi, ngun ngân sách 

dja phuong và ngun dóng gOp, h trçi khác thirc hin Chuong trInh miic tiêu quôc 

gia xây drng nông thôn m6i giai doan 202 1-2025. 

(Xin gi kern theo: Dir tháo Nghi quyé't Quy dinh mic ho trçt rnç5t so nói dung 
thrc hin Chirong trInh myc tiêu quo'c gia xáy dyng nOng thOn m&i giaidogn 202]-
2025 tren d.ia bàn tinh Quáng Trj và Quy djnh kern theo; Báo cáo thárn djnh cia 
Sà Tirpháp; bàn chyp j kién gop j và các tài lieu khác). 



BAN NHAN DAN, 
U TICH 
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Trên day là ni dung Nghj quy& Quy djnh mirc h trçl mt so ni dung thirc 
hin Chi.ning trInh mitc tiêu qu& gia xây drng nông thôn mi giai don 2021-2025 
trên dja bàn tinh. Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh khóa VIII, 
k' h9p thu 13 xem xét, quyêt nghj  ./7K 

Noinlzân: 
- Thi.rng trijc Tinh üy (Báo cáo); 
- Doãn Dai  biu Quc hôi (Báo cáo); 
- Thithng trirc Hi dng nhân dan tinh (Báo cáo); 
- Các dai  biu HDND tinh; 
- Các Si: Tâi chInh, TLr pháp, NN&PTNT; 
- UBND các huyn, thj xa và thânh ph; 
- Chánh VP, các Phó CVP; 
-Lisu: VT,TH. 

Vô Van Htrng 
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