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NGHỊ QUYẾT 

Phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022 

hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 9 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025; 

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ 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 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình 

mục tiêu quốc gia; 

Xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022 hỗ trợ thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế 

và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022 hỗ trợ thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với các nội dung như sau: 

1. Nguyên tắc phân bổ vốn tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật 

Ngân sách nhà nước; Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 
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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 2021-2025 và theo nguyên tắc, 

cơ chế phân bổ như sau: 

1.1. Hỗ trợ các xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn, 

nhưng mức đạt chuẩn của một số chỉ tiêu còn chưa cao để nâng cao chất lượng các 

tiêu chí và bảo đảm bền vững. 

2. Nội dung hỗ trợ: Xây dựng và nâng cấp đường giao thông nông thôn, xóm, 

giao thông nội đồng; trường học; trạm y tế xã; trung tâm thể thao, nhà văn hóa xã, 

khu thể thao, nhà văn hóa thôn; cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn; hạ tầng 

các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản; nâng cao chất lượng các 

tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn; xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề; hệ thống 

lưới điện nông thôn;... 

2. Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW năm 2022 là 108,89 tỷ đồng, phân 

bổ như sau:  

2.1. Hỗ trợ 30,0 tỷ đồng cho 07 xã theo nội dung Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 

ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm) 

2.2. Hỗ trợ 62,0 tỷ đồng cho 31 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn 

thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng mức đạt chuẩn của một số chỉ 

tiêu còn chưa cao để nâng cao chất lượng các tiêu chí và đảm bảo bền vững. 

Mức vốn hỗ trợ: 02 tỷ đồng/ xã. 

(Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm). 

2.3. Hỗ trợ 16,89 tỷ đồng cho 06 xã để nâng cấp, cải tạo hạ tầng các khu sản 

xuất tập trung và cải tạo đường làng nghề. 

(Chi tiết theo phụ lục 03 đính kèm). 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; quyết định 

giao kế hoạch vốn và ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết kế 

hoạch vốn NSTW năm 2022 cho từng công trình, dự án theo đúng quy định của pháp 

luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật hiện hành khác 

có liên quan đến quản lý, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quy định tại Nghị quyết 

này và triển khai thực hiện: 

1. Chỉ đạo UBND cấp huyện có trách nhiệm bố trí vốn ngân sách cấp huyện, 

vốn ngân sách cấp xã và huy động các nguồn vốn lồng ghép khác. Bảo đảm bố trí đủ 

vốn để sớm đầu tư hoàn thành đưa dự án vào sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư; 

không phát sinh nợ đọng XDCB.  

2. UBND cấp huyện trực tiếp chỉ đạo Chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện 

các thủ tục về đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án, 

bảo đảm chất lượng công trình và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân hết 100% 

kế hoạch vốn NSTW trong năm 2022 theo quy định của pháp luật hiện hành.  
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Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết. 

 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ họp 

thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban TV Quốc hội; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;                   

- Bộ Tài chính;                            (để báo cáo) 

- Ban Công tác Đại biểu;        

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Lãnh đạo và CV Văn phòng Đoàn ĐBQH 

  và HĐND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP và TX; 

- Báo Hải Dương, Trang TTĐT Đoàn ĐBQH 

   và HĐND tỉnh; 

- Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Thăng 

 


