
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR Boc 1p -  Tir do - Hnh phác 

St: /2022/NQ-HDND Quáng Tn, ngày tháng nãm 2022 

NGH QUYET 
Ban hành Quy dlnh  mirc h trq mt s ni dung thkrc hin Chirong trInh 

mic tiêu quc gia xãy drng nông thôn mói giai don 2021-2025 
trên dja bàn tinh Quãng Tn 

HQI BONG NHAN DAN TNH QUANG TRI 
KHOA VIII, K HQP THU 13 

Can c Lu2t T chic chInh quyn dja phuctng ngày 19/6/2015; 
Can c& Lugt Si'ra do2i, bó' sung mt s diu cia Lugt Td ch&c chinh phz và 

Lut Td chjc chInh quyn djaphztcrng ngày 22/11/2019, 
Can cz' Lut Ngân sách Nhà nzthc ngày 25/6/2015, 
Can cz' Nghj djnh sá 163/2016/ND-CT ngày 21/12/2016 cia ChInh phz 

quy djnh chi tiê't thi hành mt s diu cja Lu2t Ngán sách nhà nzthc, 
Can ci Nghj djnh sd 27/2022/ND-CF ngày 19/4/2022 cña ChInh phz quy 

djnh cci che' quán lj, td chic thy'c hiçn các chuang trmnh mzic tiêu quó'c gia, 
Can cii' Quylt dfnh sé' 07/2022/QD-TTg ngày 25/3/2022 cia Thi tiróng 

ChInh phz quy dfnh nguyen tá'c, tiêu chI, djnh mi'c phán be' vé'n ngán sách trung 
uv'ng và t)' 1 dé'i ing cia ngán sách dja phu'cing thitc hiçn Chutrng trInh myc 
tiêu qudc gia xáy dy'ng nóng thón mó'i giai doçin 2021-2025; 

Can ci Thông tu so' 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 cia B3 Tài chInh quy 
djnh quán lj, th dyng và quye't toán kinh phi sy' nghip tui ngun ngán sách 
Trung tro'ng thy'c hiçn chuv'ng trInh inyc tiêu qué'c gia xáy dy'n.g nOng thOn mài 
giai dogn 202 1-2025, 

Xét Ta trinh sé' ./TTr-UBND ngày / /2022 cia Uy ban nhán dan tinh 
ye' dy' tháo Nghj quyé't cza HDND tinh Quy djnh mt'rc hO trçt nut sO' ngi dung thy'c 
hin Chwrng trInh myc tiêu qué'c gia xáy dyng nOng thOn mái giai dogn 202 1-
2025 trên dja bàn tinh Quáng tni, Báo cáo tha1m tna cia Ban Kinh té' - Ngán sách 
và j kié'n tháo lugn cia các dcii biJu Hç5i dng nhán dan tinh tgi /g) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Ban hành kern theo Nghj quyt nay Quy djnh mirc h trg rnt s 
ni dung thirc hin Chuong trInh mi1c tiêu quc gia xây drng nông thôn mâi giai 
dotn 2021- 2025 trén dja bàn tinh Quãng Trj. 
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Diu 2. T chüc thirc hiên 
1. Giao Uy ban nhãn dan tinh t chrc trin khai thirc hin Nghj quyt. 
2. Thtrarng trçrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dng nhãn dan, 

cac To di biu cüa Hti ding nhãn dan vâ di biu Hi dng nhân dan tirih ph& 
hçip vâi Ban Thu&ng trrc Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh và các to 
chrc chInh trj - xâ hi giám sat thirc hin Nghj quyt. 

Nghj quyt nay dtrqc Hi dng nhân dan tinh Quáng Trj khóa VIII, K' h9p 
thu 13 thông qua ngày tháng näm 2022 và có hiu lirc thi hành k tr ngày 
tháng nãm 2022.!. 

Noi nhmn: 
- UBTV Quc hOl; 
- VP: Chü tjch ntrâe, Que hi, Chinh phü; 
- Vi Pháp eh - B Tài chInh; 
- Viii Pháp ch - B Nông nghip và PTNT; 
- Ciic kim tra vAn ban - B Tu pháp; 
- Thtr?ing vi Tinh ày; 
- HDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doãn DBQH tinh; 
- Các VP: Tinh ày, HDND, UBND tinh; 
- TT HDND, UBND các huyn, thj xA, TP; 
- Cng thông tin din ti'r tinh; 
- IT Cong báo tinh; 
-Luu: VT,KTNS. 

CHU T!CH 

Nguyen Bang Quang 
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HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Bc 1p- Tir do - Hnh phñc 

QUYBINH 
Mü'c h trçr mt s ni dung thrc hin Churo'ng trInh 

miic tiêu quôc gia xãy di'ng nông thôn mó'i giai don 2021- 2025 
trên d!a  bàn tinh Quãng Trj 

(Kern theo Nghi quyé't s * /2022/NQ-HDND ngày tháng nám 2022 
cüa H5i dóng nhán dan tinh Quáng Trj) 

Biu 1. Phtm vi diu chinh, di ttrqng áp dting 
1. Pham vi diêu chinh 
a) Nghj quy& nay quy djnh müc h trçl mt s ni dung chi t1r nguôn kinh 

phi sir nghip t1r ngân sách trung wing thixc hin Chuang trInh miic tiêu quôc gia 
xây drng nông thôn mOi giai don 2021-2025 trên dja bàn tinh; 

b) Các ni dung thuc Chucing trInh có thng ghép ngun vn sir nghip tü 
ngun ngân sách trung wing, ngân sách dja phwing Va CáC ngun vn buy dng 
hçip pháp khác. 

2. Dôi fl.rçlng áp diving 
Các co' quan, dcin vj, t chüc, cá nhân quãn 1, sir ding, quyt toán va thii 

hiRing ngun kinh phi sv nghip thirc hin Chuo'ng trInh mvc  tiêu quc gia xây 
dçrng nông thôn mâi. 

9 A A A S Then 2. Mtrc ho trçr tang clro'ng co' so' vklt  chat cho hç thong thong tin va 
truyn thông co' s& 

1. Du tu mOi Dài truyn thanh xâ 
a) DM vâi xã dc bit khó khän vüng dng bão dan tc thiu so và mien nüi 

(xã kbu virc III), xâ dc bit khó khan vüng bäi ngang yen biên; xã vüng dông 
bào dan tc thiu s và min nüi (xâ khu vuc I, II): Mirc h trçi theo dir an dixçic 
cAp có thAm quyn phê duyt, trong do h trçl tr ngân sách không qua 428 triu 
dng/dr an; 

b) Di vài xâ cOn 1i: Murc h trçl theo dir an ducic cAp có thAm quyn phê 
duyt, trong do h trci t1r ngân sách không qua 405 triu dng/dir an. 

2. Nâng cAp Dài truyn thanh FM len Dâi truyên thanh IP 
a) Di vi xã dc bit khó khän vOng dng bào dan tc thiu s và min nii 

(xâ khu v1rc III), xa dc bit khó khan vüng bâi ngang yen bin; xã vüng dông 
bào dan tc thiu s và min nüi (xà khu vi.rc I, II): Mirc M trçr theo dir an nâng 
cAp diiçic cAp có thAm quyn phê duyt, trong do h trçi tü ngân sách không qua 
250 triu dông/d an; 

b) Di vO'i xã cOn 1i: Mirc h trçv theo dir an nâng cAp di.rcic cAp có thAm 
quyn phê duyt, trong do h trçl tix ngân sách không qua 237 triu dng/dir an. 
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Diêu 3. Muc h trq phát trin các mô hlnh xfr 1 nu'oc thai sinh hot 
quy mô h gia dInh, cp thou theo dir an thrçrc cp có thãm quyn phê duyt 

1. Các mô hInh th%rc hin & huyn min nüi: Kinh phi sir nghip tü ngân 
sách Trung i..rong ho trçl là 70%; ngân sách dja phuong, dan dóng gop và các 
nguôn von hçip pháp khác 30%. 

2. Các rnO hmnh thixc hin a các huyn con li: Kinh phi sir nghip t1r ngân 
sách trung uong h trcY là 50%; ngân sách dja phuong, dan dóng gop và các 
nguôn von hcip pháp khác 50%. 

Diu 4. Mfrc h trçr xãy drng và phát trin hiu qua các vüng nguyen 
1iu tp trung, chuyn dôi c cu san xut, gop phn thác day chuyn di s 
trong nông nghip 

H trçl chi phi tu van, giám sat và gn m&i ma s vüng trng cho các to 
chüc, cá nhân. IJu tiên gn ma vOng trng cho vüng san xu.t dã duçic dánh giá 
chirng nh.n vüng trng thirc hành san xu.t nông nghip tt (GAP) ho.c nông 
nghip hü'u Ca; h trV truy xut ngun gc các san phm chü hrc cüa xä, huyn, 
tinh, cii the: 

1. H trçi 100% chi phi tu vn, giám sat và gn rnói ma s vOng trng cho 
các to chirc, Ca nhân. Mirc h trçY khOng qua 13 triu dng/ma so viing trông. 

2. H trçl 100% chi phi huàng din 1p h so truy xu.t nguôn gôc san phâm 
chü hrc cüa xã gn v&i vüng nguyen Iiu di.rcic chüng nhn VietGAP hoc tuong 
duong, không qua 2,0 triu dng/1 san phm; h trçY 100% chi phi thiêt 1p h 
thông, tio ma truy xut ngun gc din tcr, không qua 10 triu dng/sân phm. 

Diu 5. Mtrc h trq bão tn Va phát huy các lang ngh truyn thông & 
nông thôn 

1. Chi h trçi d.0 tu, h trg áp diing khoa h9c k9 thut, cong ngh mói vào 
mt so cOng don san xut kt hcrp vâi si:r diing k thutt, cong ngh truyn thng 
ma không ành htr&ng dn giá trj ngh thu.t, thm m' và giá trj truyn thng cüa 
san phtm: Thrc 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 trV tmg 
dung, nhân rng các kt qua khoa hçc và cong ngh trên dja bàn tinh Quãng Trj 
giai don 2021- 2025. 

2. Chi h tro câi tin thit k mu ma, nâng cao chat lucing, tim kiêm thj 
tru&ng tiêu thii san phm: Thirc hin theo quy djnh ti Khoán 5 Diu 5 Nghj quyêt 
s 162/2021/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 nãm 2021 cüa I-IDND tinh ye vic quy 
djnh chInh sách h trçY phát trin mtt s6 cay trng, vt nuôi to san phm chü hrc 
có igi th cnh tranh trén dja bàn tinh Quâng Trj giai doan 2022-2026. 

3. Chi h trg nâng cp, hoàn thin các bin pháp và cong trInh xü l môi 
tru&ng: MOc chi h trçY tir ngun ngân sách trung uong 70% kinh phi thc hin 
các dir an, mO hInh dugc cp có th.m quyn phê duyt dôi vâi các huyn mien 
nài; 50% kinh phi thirc hin cac dir an, mO hInh dugc c.p có thAm quyn phê 
duyt di vOi các huyn cOn 1i trong phm vi dir toan dugc cAp có thAm quyn 
giao và không qua 3 t dng!dr an, mO hinh. 
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Diu 6. Muc h trçr phát trin dim du ljch nông thôn 
1. Chi h trçc phát trin dim du ljch nông thôn và san phâm du ljch nông 

thôn mang dc trung vüng mien, gôm: Chi nâng cap, dâu ttr phát triên diem du 
ljch nông thôn gän vâi vic thirc hin các tiêu chI nông thôn mói; Chi phát triên 
san phâm du ljch nông thôn mang d.c tri.rng vüng, mien. Mirc chi t1r nguôn ngân 
sách trung 1rong 70% kinh phi thrc hin các dir an, mô hInh duçic cap có thm 
quyên phé duyt doi vOi các huyn min nüi, h trcl 50% kinh phi thirc hin các 
dir an, mô hInh duçc cap có thâm quyn phê duyt dôi vOi các huyn con lai 
trong phm vi dir toán thrçc cap có thâm quyên giao. 

2. Dôi vOi các ni dung chi tai  Khoán 1 Diêu nay dà dl.r?c quy djnh ci the 
ti Nghj quyêt so 1 2/2022/NQ-HDND ngày 15 tháng 4 näm 2022 cüa Hi dông 
nhân dan tinh Quãng Trj ye chInh sách h trq phát triên du ljch trên dja bàn tinh 
Quãng Tr, giai don 2022-203 0 thI ap diing müc chi cii the dâ duqc Hi dông 
nhân dan tinh quy djnh. 

A r A A 9 A 9 A • Dieu 7. Mire ho trq nang cao hiçu qua hoit d9ng cua hç thong thiet che 
van hóa, th thao co' s& 

1. Chi mua sam các trang thiêt bj phiic vii các hott dng van hóa, van ngh, 
the thao tai  các thiêt chê van hóa, the thao. Müc h trg theo dir an duçc cap có 
thâm quyên phé duyt, cii the: 

a) Trung tam Van boa cap tinh: 1.000 triu dông/thiêt chê; 
b) Trung tam Van hóa - The thao cp huyn: 500 triu dông/thiêt chê; 
c) Trung tam Van hóa - The thao cap xã: 80 triu dong/thiet chê; 
d) Nhà van boa - Khu the thao thôn: 50 triêu dông/thiêt chê. 
2. Chi ho trçi xây dmg ti:i sách cho Thu vin cap huyn; t11 sách cho Trung 

tam Van hóa - The thao cap xã, Nhà Van hóa - Khu the thao thôn. Müc h trçl 
theo dir an di.rçc cap có thâm quyên phê duyt, cii the: 

a) Thu vin, tü sách ti Trung tam Van hóa - The thao cap huyn 100 triu 
dông/0 1 tü sách; 

b) Thu vin, tñ sách xã là 50 triu dông/0 1 tü sách; 
c) Tü sách thôn là 30 triu dng/01tü sách. 
3. Chi ho trq kinh phi hot dng dôi vi thiêt ché van hóa, the thao xä, thôn 

và h trç kinh phI to chic giãi the thao cap xà, thôn. Mü'c ho trg theo dir an dtrc 
cap có thâm quyen phe duyt, cii the: 

a) Trung tam Van hóa - The thao xã: Kinh phi to chüc giái the thao cap xã 
là 50 triu dông/01 näm; 

b) Nhà van hóa - Khu the thao thôn: Kinh phi tO chirc giài the thao cap 
thôn: 30 triu dông/01 näm. 

A • P Dieu 8. Nguon kinh phi thc hiçn 
Tu nguôn kinh phi sir nghip ngân sách trung wing ho trçl, nguôn ngan sách 

dja phucmg và ngun dóng gop, h tr? khác thçrc hin Cht.rong trInh mic tiêu 
quôc gia xay dimg nông thôn mri giai doan  202 1-2025. 

Diu 9. Diu khoãn thi hành 
Trung hcip các van bàn dan chieu t.i Nghj quyêt nay sira dôi, bô sung, 

thay th thI áp diing theo quy djnh ti các van bàn mâi. 
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