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TỜ TRÌNH
Đề nghị cho phép được áp dụng các nội dung, tỷ lệ hỗ trợ tại Nghị quyết 
số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định tỷ lệ hỗ 
trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2016-2020 cho đến khi có Nghị quyết mới thay thế

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2016-2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 
37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà 
nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 (viết tắt là 
Nghị quyết 37).

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 37 đã đạt được nhiều 
kết quả tốt; qua đó, đã huy động được các nguồn lực và sự tham gia, đóng góp 
của ngân sách huyện, xã và cộng đồng dân cư để thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Thực 
hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 10/HĐND-
VP ngày 07/01/2022 về việc thống nhất chủ trương tạm cấp kinh phí từ ngân 
sách tỉnh năm 2022 cho các xã, huyện dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới giai 
đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 282/QĐ-
UBND ngày 28/01/2022 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho các 
địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
(tổng nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2022 đã phân bổ cho các địa phương là 
77,5 tỷ đồng).

Đến nay, Nghị quyết 37 đã hết hiệu lực thi hành (Nghị quyết 37 có hiệu 
lực đến năm 2020, được Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài đến hết năm 
2021) nên việc thực hiện nguồn vốn kế hoạch năm 2022 đã được giao nêu trên 
gặp nhiều khó khăn do chưa có nội dung, tỷ lệ hỗ trợ; do đó, không có cơ sở để 
các địa phương thẩm định nguồn vốn, bố trí vốn đối ứng và phê duyệt hồ sơ xây 
dựng công trình.

Được biết, dự kiến trong tháng 5/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT mới 
trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 
phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương 
thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, khi đó mới đủ cơ 
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sở pháp lý để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy 
định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ thực hiện các nội dung trong 
Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 (nếu chờ thì dự kiến đến quý III/2022 
mới trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy trình ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật), như vậy sẽ ảnh hướng rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch năm 2022, 
chậm phát huy nguồn vốn đã được giao, gây áp lực giải ngân rất lớn vào các 
tháng cuối năm 2022.

Xuất phát từ thực tế nêu trên và để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn ngân 
sách tỉnh đã phân bổ, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh 
xem xét, thống nhất cho phép tiếp tục áp dụng các nội dung, tỷ lệ hỗ trợ tại Nghị 
quyết số 37 cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết mới để các 
địa phương được giao vốn kế hoạch năm 2022 có cơ sở tổ chức thực hiện. Sau khi 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 
bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực 
hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Hội đồng nhân dân 
tỉnh ban hành Nghị quyết mới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo điều chỉnh nội 
dung, tỷ lệ hỗ trợ cho phù hợp.

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: NN và PTNT, Tài chính, 
Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
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