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V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của 
Tỉnh ủy và Đề án hỗ trợ thực hiện  

Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025

               #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
- Các Sở, Ban ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Thông báo số 237/TB-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Kết 
luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp 
Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2021 (Thông báo 237); theo đó, UBND tỉnh chỉ 
đạo giai đoạn 2021-2025 phấn đấu: Có 42 xã NTM, 64 xã NTM nâng cao, 16 
xã NTM kiểu mẫu, 04 huyện NTM, 03 huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu và 
240 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu và giao Văn phòng Điều phối Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn tỉnh (Văn phòng Điều phối NTM 
tỉnh) hoàn chỉnh Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Đề án) và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, ngoài ra, xây dựng thêm 01 phương án 
dự phòng (theo hướng giảm mục tiêu huyện NTM, giảm mục tiêu huyện NTM 
nâng cao, kiểu mẫu, giảm mục tiêu xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và tăng 
mục tiêu thôn NTM kiểu mẫu) để báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh nếu nguồn lực 
hạn chế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; lấy ý kiến các Sở, ngành, các 
thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và địa phương có liên quan để hoàn chỉnh, báo cáo 
tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 (tháng 9/2021) cho chủ trương thực hiện, làm cơ 
sở trình HĐND tỉnh Đề án hỗ trợ ngay sau khi Trung ương phê duyệt Chương 
trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã 
hoàn thiện lại Đề án và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Trong quá trình hoàn thiện dự thảo Đề án, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 
đã liên hệ Văn phòng Điều phối NTM Trung ương tiếp cận được dự thảo Nghị 
quyết chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-
2025 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ nhất; theo đó, dự kiến giai 
đoạn 2021-2025 ngân sách Trung ương bố trí nguồn lực thực hiện Chương trình 
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NTM giảm 50% so với nguồn lực đã bố trí giai đoạn 2016-2020(1), nên dự thảo 
Đề án lần này xây dựng theo hướng nguồn vốn Ngân sách Trung ương giảm 50% 
so với vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 đã bố trí (sẽ điều chỉnh lại 
cơ chế, tiêu chí, định mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương sau khi Thủ tướng 
Chính phủ giao số vốn trung hạn cho Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025). 

Đối với ngân sách tỉnh: Tại Thông báo 237, UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối nguồn lực để tham mưu UBND tỉnh báo 
cáo HĐND tỉnh ưu tiên hỗ trợ nguồn lực cho Chương trình NTM giai đoạn 2021-
2025, ít nhất bằng nguồn lực từ ngân sách tỉnh đã bố trí giai đoạn 2016-2020. 
Thực hiện chủ trương này, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh xây dựng Đề án với 
nguồn lực từ ngân sách tỉnh dự kiến khoảng 1.610 tỷ đồng (tăng hơn khoảng 63 tỷ 
đồng so với vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã bố trí), trong đó: Vốn đầu 
tư phát triển dự kiến theo số vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Chương trình 
NTM trong kế hoạch trung hạn từ ngân sách tỉnh mà UBND tỉnh đã báo cáo Tỉnh 
ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 và HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh 
Khóa X (vốn đầu tư 950 tỷ đồng, trong đó vốn cho tiêu chí huyện NTM là 300 tỷ 
đồng và vốn đối ứng thực hiện các nội dung Chương trình NTM là 650 tỷ đồng). 
Đối với kinh phí sự nghiệp thì căn cứ mức đã bố trí giai đoạn 2016-2020 và các 
nội dung, cơ chế theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và một số nội dung theo chỉ 
đạo của UBND tỉnh trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến kinh phí sự nghiệp ngân 
sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 khoảng 660 tỷ đồng (tăng hơn 220 tỷ đồng do giai 
đoạn 2021-2025 có nhiều xã đạt chuẩn NTM nên lũy kế bố trí cho duy trì, nâng 
chuẩn ở các xã đã đạt chuẩn NTM tăng theo hằng năm và thực hiện thêm một số 
cơ chế, chính sách, chỉ đạo mới của HĐND tỉnh, UBND tỉnh). 

(Kèm theo Dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy)
Trường hợp ngân sách tỉnh khó khăn thì Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sẽ 

tiếp tục hoàn thiện Đề án và dự thảo Nghị quyết theo hướng: Giảm mục tiêu huyện 
NTM (dự kiến giai đoạn 2021-2025 thực hiện khoảng 02 huyện NTM, giảm 02 
huyện so với mục tiêu đề ra); không thực hiện mục tiêu huyện NTM nâng cao, kiểu 
mẫu (giảm 3 huyện so với mục tiêu tại dự thảo Đề án); giảm 50% số xã NTM nâng 
cao (còn khoảng 32 xã) và giảm 50% số xã NTM kiểu mẫu (còn khoảng 8 xã) và 
tăng mục tiêu thôn NTM kiểu mẫu từ 60% lên 80% (từ 581 thôn lên khoảng 800 
thôn), không bố trí nguồn duy trì, nâng chuẩn (500 triệu đồng/xã/năm) cho các xã 
đạt chuẩn NTM như giai đoạn trước (nếu thực hiện theo phương án này sẽ không 
đạt mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị 
quyết số 68/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Về kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 đã đề ra).

(Kèm theo dự thảo Phương án 02 về nguồn lực dự phòng trong trường hợp 
ngân sách tỉnh dự kiến bố trí cho Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 hạn 
chế; nếu chọn Phương án 02 này thì sẽ tiếp tục điều chỉnh lại mục tiêu tại dự thảo 
Nghị quyết và các giải pháp, cơ chế hỗ trợ tại Đề án)

(1) Giai đoạn 2021-2025, do tình hình dịch Covid-19 nên TW dự kiến bố trí vốn Chương trình NTM trên cả nước 
giảm gần 50% so với giai đoạn 2016-2020 (39.632 tỷ đồng/63.155 tỷ đồng đã bố trí giai đoạn 2016-2020).
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Do đó, để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét chọn phương án thực 

hiện, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính ngoài góp ý các nội 
dung dự thảo Đề án, dự thảo Nghị quyết, quan tâm xem xét góp ý thêm về 
nguồn lực giai đoạn 2021-2025 cho Chương trình NTM từ ngân sách tỉnh (trong 
đó cần nêu rõ quan điểm của Sở về dự kiến bố trí nguồn lực như dự thảo Đề án 
hoặc chọn Phương án 2 về nguồn lực dự phòng).

Văn bản góp ý của các Sở, ngành và địa phương (kể cả thống nhất các nội 
dung dự thảo) gửi về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước ngày 12/8/2021 (đồng 
thời gửi bằng file mềm qua địa chỉ email: vpdpnongthonmoiqnam@gmail.com) để 
tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. 

Mọi chi tiết có liên quan liên hệ ông Nguyễn Anh Tài, Văn phòng Điều 
phối NTM tỉnh, điện thoại: 0908.908410, Email: nguyenanhtaiqna@gmail.com.

Kính đề nghị các Sở, ngành và địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh: Hồ Quang Bửu, 
Trần Anh Tuấn (báo cáo);
- Giám đốc Sở NN và PTNT (báo cáo);
- CPVPĐP NTM tỉnh;
- Lưu: VT, KHNV, HCTH.

CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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