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Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 103/HĐND-KTNS ngày 11/3/2020 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 và tình hình thực tế, Ủy 

ban nhân dân tỉnh báo cáo, giải trình bổ sung một số nội dung liên quan đến 

phương án phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2020 tại Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 10/3/2020 

như sau: 

1. Đối với nội dung đề nghị bố trí kinh phí hỗ trợ cho 02 huyện Bắc 

Sơn và Hữu Lũng mỗi huyện khoảng từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hỗ trợ 

sửa chữa, xây dựng các hệ thống biển báo chỉ dẫn, cổng làng văn hóa, hệ 

thống chiếu sáng của các mô hình Làng du lịch cộng đồng 

1.1. Về quy trình đề xuất phương án phân bổ 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, định hướng chỉ đạo của tỉnh, 

ngày 21/10/2019 Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã có công 

văn số 220/VPĐP-KTHT về việc đăng ký các mô hình phát triển sản xuất năm 

2020 gửi các huyện, thành phố. Sau khi nhận được văn bản đăng ký của các 

huyện, thành phố, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổng 

hợp và tiến hành khảo sát thực tế, trao đổi với các huyện, thành phố, thống nhất 

với các Sở, ngành liên quan đánh giá để có cơ sở tiến hành đề xuất phương án 

phân bổ nguồn vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định phương án 

phân bổ trên cơ sở, nguyên tắc, tiêu chí, định mức, nội dung phân bổ vốn đảm 

bảo theo các quy định hiện hành. 

Tại thời điểm xây dựng và trình phương án phân bổ nguồn vốn, U ND 

tỉnh chưa nhận được kiến nghị về hỗ trợ kinh phí thực hiện 02 nội dung trên của 

02 huyện, do vậy chưa có cơ sở để đưa vào tổng hợp đề xuất hỗ trợ. 

1.2. Về việc xem xét bố trí kinh phí cho 02 huyện Bắc Sơn và Hữu Lũng 

mỗi huyện khoảng từ  500 - 1.000 triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng các 

hệ thống biển báo chỉ dẫn, cổng làng văn hóa, hệ thống chiếu sáng của các mô 

hình Làng Du lịch cộng đồng 

Qua nắm bắt thông tin cho biết, nội dung đề xuất thực hiện tại thôn Đồng 

Lâm xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng và thôn Hoan Trung, xã Hồng Phong, 

huyện Bắc Sơn, được cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, cán bộ xã và người 
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dân đề xuất, kiến nghị tại các cuộc kiểm tra của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Theo Thông tư số 43/2017/TT- TC ngày 12/5/2017 của  ộ Tài chính quy 

định quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (sửa đổi tại Thông 

tư số 08/TT-BTC ngày 30/01/2019), nội dung chi nâng cao chất lượng đời sống 

văn hóa của người dân nông thôn được quy định cụ thể như sau: "4. Mua sắm bổ 

sung, thay thế, sửa chữa các công trình văn hóa thể thao và các trang thiết bị 

phục vụ hoạt động chuyên môn của thiết chế văn hóa thể thao, loa đài...; Ngân 

sách TW bổ sung có mục tiêu cho NSĐP; NSĐP và đóng góp tự nguyện của 

người dân"; không có mục chi cho phát triển du lịch cộng đồng.  

Như vậy nội dung chi hỗ trợ biển báo chỉ dẫn, cổng làng văn hóa, hệ 

thống chiếu sáng của các mô hình làng du lịch cộng đồng trên không được quy 

định trong các nội dung chi cụ thể kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Tuy nhiên theo quyết định phê duyệt của Trung ương, của tỉnh thì du lịch 

cộng đồng là một sản phẩm OCOP và sản phẩm OCOP được sử dụng nguồn 

kinh phí sự nghiệp trong xây dựng nông thôn mới (Quyết định số 1533/QĐ-

U ND ngày 13/8/2019 của U ND tỉnh phê duyệt Đề án "Chương trình mỗi xã 

một sản sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019- 2020 và định hướng đến năm 

2030"). 

Theo nội dung Đề án giai đoạn  2021-2025 có nhiệm vụ "Triển khai thực 

hiện 03 mô hình làng văn hóa cộng đồng gồm Quỳnh Sơn, Vũ Lăng, huyện Bắc 

Sơn; Hữu Liên, huyện Hữu Lũng". 

1.3. Đề xuất phương án xử lý 

- Nội dung hỗ trợ tại thôn Hoan Trung, xã Chiến Thắng, huyện  ắc Sơn: 

Thôn Hoan Trung, xã Chiến Thắng, huyện  ắc Sơn là thôn thuộc xã đã 

đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao trong năm 2020 và đã được dự kiến phân bổ hỗ trợ trong năm 2020 là 1.500 

triệu đồng. Do vậy sau khi có quyết định phân bổ vốn, U ND tỉnh sẽ chỉ đạo 

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh hướng dẫn huyện  ắc Sơn, 

xã Chiến Thắng trích một phần kinh phí để hỗ trợ thực hiện các nội dung như đề 

xuất tại thôn Hoan Trung, đảm bảo phát huy khai thác tốt hình thức du lịch cộng 

đồng và hướng tới là một sản phẩm OCOP của tỉnh. Ngoài ra cần lồng ghép, huy 

động thêm nguồn lực xã hội hóa để thực hiện nội dung trên nhằm đảm bảo đúng 

mục tiêu của Chương trình. 

- Nội dung hỗ trợ thôn Đồng Lâm xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng: 

Thôn Đồng Lâm, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng là thôn thuộc xã chưa 

đạt chuẩn nông thôn mới, đang phấn đấu đạt chuẩn trong các giai đoạn sau. Do 

vậy chưa đủ điều kiện để đề xuất hỗ trợ kinh phí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu 

và xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2020 xã, huyện cũng không đăng ký sản 

phẩm OCOP để thực hiện, nên theo quy định chưa được hỗ trợ nguồn vốn. 

Qua nắm bắt thông tin, tổng số kinh phí đơn vị đề xuất hỗ trợ khoảng 47 

triệu đồng. Với số kinh phí trên, đề xuất giao U ND huyện Hữu Lũng chủ động 
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cân đối nguồn vốn hỗ trợ thực hiện. Đồng thời, U ND tỉnh sẽ định hướng, chỉ 

đạo huyện Hữu Lũng đề xuất du lịch cộng đồng vào sản phẩm OCOP để được 

hỗ trợ hoàn thiện các nội dung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mô 

hình này trong thời gian tới. 

2. Đối với việc xác định 05 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp để 

thực hiện hỗ trợ, xây dựng trong năm 2020 theo Nghị quyết số 101-NQ/TU 

ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Đối với việc xác định 05 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, UBND 

tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn các chuỗi tập 

trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh và huyện, cụ thể đã xác định được 5 

chuỗi gồm: (1) Nuôi cá nước ngọt của Hợp tác xã Lê Hồng Phong, huyện  ắc 

Sơn; (2) Trồng rau  ò khai, rau Ngót của Hợp tác xã Lũng Cút, Đồng Mỏ, Chi 

Lăng; (3) Trồng và chế biến khoai lang, khoai tây của Công ty Vi Gia, xã Đồng 

 ục, huyện Lộc  ình; (4) Trồng và sản xuất măng  át Độ của Hợp tác xã Quyết 

Thắng, huyện Hữu Lũng; (5) Sản xuất và chế biến Nấm Hương của Công ty Cổ 

phần Đầu tư nông nghiệp Đông  ắc. 

Dự kiến các nội dung hỗ trợ để xây dựng chuỗi gồm: hỗ trợ, củng cố vùng 

sản xuất tập trung; hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chuyển giao trang 

thiết bị công nghệ; hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến thương mại; hỗ trợ tập 

huấn kỹ thuật, quản lý kinh tế... Hỗ trợ thông tin tuyên truyền; tham quan học 

tập kinh nghiệm, điểm bán hàng; hỗ trợ tổ chức sản xuất; hỗ trợ giống, vật tư, 

phân bón... 

Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp (660 triệu đồng) thực hiện Chương trình mục 

tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định 

đời sống dân cư năm 2020 cho đơn vị chuyên môn để triển khai hỗ trợ xây dựng 

05 chuỗi giá trị nêu trên. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, NN&PTNT; 

- VPĐP Chương trình xây dựng NTM tỉnh; 

- UBND các huyện: Bắc Sơn, Hữu Lũng; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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