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BÁO CÁO 

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

phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020  

từ nguồn vốn dự phòng trung hạn  

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 734/TTr-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh 

về phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 từ nguồn vốn dự phòng 

trung hạn, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội 

dung sau:  

1. Về thẩm quyền quyết định phương án phân bổ nguồn vốn: 

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

1809/BKHĐT-KTNN ngày 22/3/2019, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, 

quyết định phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 từ nguồn vốn dự 

phòng trung hạn là phù hợp.  

2. Về phương án phân bổ:  

- Trong tổng số 84,6 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng vốn trung hạn giai đoạn 

2016 – 2020 để thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND 

tỉnh đề xuất phương án sử dụng như sau: 

+ Phân bổ 30,7 tỷ đồng (tỷ lệ 36,29%) cho 40 thôn của 08 xã thuộc Đề án hỗ 

trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng 

bãi ngang ven biển, hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2018 - 2020 là phù hợp với hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công 

văn số 1809/BKHĐT-KTNN ngày 22/3/2019.   

+ Phân bổ 38,9 tỷ đồng (45,98%) hỗ trợ các dự án thuộc đề án hỗ trợ phát 

triển HTX nông nghiệp theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ là theo đúng quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công 

văn 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019. Các hạng mục đầu tư thực hiện các dự án 

thuộc đề án hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp chủ yếu là kênh, trạm bơm, sân 

phơi, nhà kho (trong đó có 5 hạng mục là trụ sở làm việc với tổng số tiền là 1.020 

triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,2%)... cơ bản đảm bảo nguyên tắc ưu tiên theo Công văn 

số 2367/BKHĐT-HTX ngày 13/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.   

+ Phân bổ 15 tỷ đồng (17,73%) để hỗ trợ cho UBND huyện Duy Xuyên thực 

hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa theo Quyết 

định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

https://thukyluat.vn/cv/cong-van-2367-bkhdt-htx-2018-phat-trien-ket-cau-ha-tang-cho-hop-tac-xa-nong-nghiep-60371.html
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Qua xem xét phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 từ nguồn vốn 

dự phòng trung hạn, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất và kính đề 

nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua.  

Sau khi HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục 

gửi các Bộ, ngành Trung ương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo 

quy định.  

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

phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 từ nguồn vốn dự phòng trung hạn,  

kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
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