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   Hải Dương, ngày 09 tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc phân bổ vốn NSTW năm 2022 hỗ trợ thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
(Tài liệu trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khoá XVII)

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;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ kinh phí cho 07 xã khó khăn chưa đạt chuẩn 
nông thôn mới của 02 huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang.

Để kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành chỉ tiêu Kế 
hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2021-2025, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư 
phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 (tại Quyết định số 653/QĐ-
TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ) với tổng số tiền: 108,89 tỷ đồng 
(Một trăm linh tám tỷ, tám trăm chín mươi triệu đồng) cho các địa phương để 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể như 
sau:

I. Nguyên tắc phân bổ
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 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. Chỉ hỗ trợ các 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 bảo đảm bền vững (theo khoản 



4 Điều 3 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ).

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...

II. Kế hoạch phân bổ 
Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 là 

108,89 tỷ đồng, đề nghị phân bổ như sau: 
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. 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)

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)
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu dự kỳ họp   
thứ 9 HĐND tỉnh khoá XVII; 
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VP, KTTC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Quân
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