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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về  

đề nghị cho phép 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 

 

Qua xem xét Tờ trình số 1504/TTr-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh về 

đề nghị cho phép 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, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số 

nội dung sau: 

Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND được HĐND tỉnh ban hành có thời gian thực 

hiện đến hết năm 2020 và đã được HĐND tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện đến năm 

2021 tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về kết quả rà soát nghị quyết 

của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, đến hết năm 2021, Trung ương chưa 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 MTQG xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 – 2025 và chưa giao kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 – 

2025 từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới nên chưa có cơ sở để ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 

37/2016/NQ-HĐND.  

Qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND tỉnh của 

HĐND tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực, tạo điều kiện cho các địa phương chủ 

động xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực, sự tham gia đóng góp của cộng 

đồng trong xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian HĐND tỉnh chưa ban hành Nghị 

quyết mới thay thế Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND, việc tiếp tục thực hiện nội 

dung và tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách các cấp cho các nội dung trong Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới như quy định tại Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND là cần 

thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý để các địa phương được giao kế hoạch vốn năm 2022 

tiếp tục triển khai thực hiện, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã phân bổ.  

Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã hết hiệu lực, do vậy Ban 

đề nghị không sử dụng cụm từ “áp dụng” các nội dung, tỷ lệ hỗ trợ tại Nghị quyết số 

37/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh như đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 

1504/TTr-UBND. Ban đề nghị điều chỉnh thành “cho phép tiếp tục thực hiện các nội 
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dung, tỷ lệ hỗ trợ như quy định 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”. Ngoài 

ra, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục theo dõi sát tiến độ ban hành văn bản của 

Trung ương để trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 

37/2016/NQ-HĐND.   

  Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cho 

phép tiếp tục thực hiện các nội dung, tỷ lệ hỗ trợ như quy định 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 trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
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- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, CTHĐND. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

[daky] 
Nguyễn Đức 


		2022-03-17T14:18:34+0700
	Việt Nam
	Hội đồng Nhân dân tỉnh<vphdnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




