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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Trung ương và mức vốn đối ứng 

của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Ngày 10 tháng 6 năm 2022, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Trung ương và mức 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự có đại 

diện Lãnh đạo Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành, 

cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban 

Dân tộc, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và 

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. 

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành 

phần dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 

như sau: 

1. Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trong chuẩn bị nội dung, tham 

mưu, triển khai các bước xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Trung ương và mức 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 trên địa bàn tỉnh bảo đảm các trình tự, thủ tục xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy trình rút gọn. Dự thảo Nghị quyết đã 

được lấy ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, được Sở Tư pháp 

thẩm định đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét. Qua thảo luận cơ bản các thành 

phần tham dự nhất trí nội dung, kết cấu dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trình.  

2. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu đầy đủ các ý 

kiến tham gia hợp lý tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và 

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 

6/2022 (kỳ 2), trong đó thống nhất một số nội dung sau: 
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- Tiêu đề nghị quyết: lấy theo đúng tiêu đề đã được Thường trực HĐND 

tỉnh chấp thuận tại Thông báo số 445/TB-HĐND ngày 24/5/2022 cụ thể: Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách Trung ương và mức 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Đối với tiêu chí, hệ số phân bổ vốn cho huyện đăng ký đạt chuẩn nông 

thôn mới: cần nghiên cứu quy định theo hướng ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ 

trên cơ sở các quy định của trung ương và khả năng ngân sách địa phương để bảo 

đảm đạt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 huyện Đình Lập đạt chuẩn nông 

thôn mới theo quy định. 

- Thống nhất đề xuất UBND tỉnh, HĐND tỉnh bổ sung quy định tỷ lệ hỗ trợ 

ngân sách nhà nước thực hiện một số nội dung Chương trình (Điều 7 dự thảo 

Nghị quyết) trên cơ sở kế thừa quy định tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 

11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020, theo đó 

trong dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh cần bổ sung giải trình làm rõ căn cứ pháp 

lý và thực tiễn việc quy định nội dung này để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Điều 7 dự thảo Nghị quyết: loại bỏ không đưa vào quy định về tỷ lệ vốn 

ngân sách nhà nước hỗ trợ và vốn huy động khác đối với nội dung: xây dựng trạm 

y tế xã, xây dựng nhà văn hóa xã, xây dựng trường học các cấp và xây dựng chợ 

nông thôn do thực tiễn giai đoạn trước việc huy động nguồn vốn khác ngoài ngân 

sách cho thực hiện các hạng mục này là rất khó khăn, không thực hiện được. 

- Trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn theo phương án dự thảo 

được thống nhất tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán, 

bổ sung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh biểu dự kiến số kinh phí ngân sách trung 

ương, tỉnh phân bổ cho các huyện, thành phố và số kinh phí huyện, thành phố 

phải đối ứng làm cơ sở báo cáo giải trình với UBND tỉnh, HĐND tỉnh cũng như là 

cơ sở ban đầu cho các huyện, thành phố lập kế hoạch thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- CPVP UBND tỉnh,  các phòng CM,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

Dương Văn Chiều 
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