
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN BA! LOC Bc1p-F.rdo -.Hnh phñc 

S: 26 /NQ-HDND Dgi L5c, ngày A. thángO nãm 2022 

NGH! QUYET 
Quy djnh t5 1 h trçr tfr ngân sách nhà iiir&c các cap thiic hin 

Chrnng trInh mic tiêu quôc gia xây diyng Nông thôn mó'i trên dja bàn 
huyn Bii Lc, giai doin 2021-2025 

HO! BONG NHAN DAN HUYN B41 LQC 
KHOA X!!, KY HQP THu 9 

Can cii' Luçt Td chic chInh quyê'n dja phu'oig i'zgày 19 tháng 6 nám 2015, 
Lugt sfea dôi, bô sung mQt so diêu cia Lut To chic ChInh phi và Lugt To chz'c 
chInh quyén dja phzwng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can cz Lutt Ngán sách nhà nzthc ngày 25 tJzái'ig 6 nám 2015; 

Can c& Lu2t Dcu tu' cOng ngày 13 tháng 6 nni 20]9, 

Can cz Nghj djnh sO' 40/2020/ND-CF ngày 06 tháng 4 näm 2020 cia 
ChInh phz ye quy djnh chi tiêt thi hành mç5t so diêu cia Lut Ddu tu' công; 

Can cii' Quylt djnh sO' 07/2022/QD-TTg ngày 25/3/2022 cia Tith tu'ó'ng 
ChInh phi Quy d,inh nguyen tác, tiêu chI, djnh mzcphán hO vOn ngán sách trung 
u'o'ng và t3' l vOn dOi &ng cia ngdn sách dja phu'ong thtc hin Chu'o'ng trinh miic 
tiêu quOc gia xáy dy'ng nông thOn mO'i giai dogn 2021 - 2025; 

Can c Nghj quyê't 5O' 21/2022/NQ-HDND ngay 2 0/7/2022 cia HDND tinh 
Qudng Nam ye Quy djnh nguyen täc, tiêu chI, djii/ inv'c phân bO vOn ngân sách 
trung u'oi'zg, ngân sách tinh, tj' 1ç1  vOn dOi ing ngân sách djaphzto'ng và cc' die ho 
trçr, huy d3ng, lông ghép nguOn ly'c thirc hin Chwwig trInh myc tiêu quOc gia 
xdy dyng nOng thOn mO'i trên dja bàn tinh Quáng 1'Tam giai doçin 202 1-2025; 

Can ct2' Quye't djnh sO' 2056/QD- UBND ngày 05/8/2 022 cia UBND tinh 
Quáng Nam ye quy djnh t3) l ho trct tft ngán sách Nhà nithc các cap cho các nQi 
dung trong Chu'o'ng trInh myc tiêu quOc gia xdy driig nOng thOn mó'i trên dja bàn 
tinh Quáng Nam, giai doan 2021-2025, 

Can c' Quyê't djnh sO' 2138/QD-UBND ngthy 15/8/2022 cza UBND tinh 
Quáng Nam ye vic giao kê hogch ddu tu' cOng trung hgn nguOn ngân sách trung 
u'o'ng, ngán sách tinh giai dogn 2021-2025 cho các ct/a phu'cing thitc hin Chu'cing 
trInh MTQG xáy dyng nOng thOn mài trên dja bàn tinh Quáng Nam, 

Xét T& trinh so' 237/TTr-UBND ngày 06 tháng 10 nám 2022 cza Uy ban 
nhán dan huyn ye dê nghj thông qua Nghj quyêt quy djnh t,' l hO trQ' tIc ngdn 
sách nhà nithc các cap thyv hin Chwo'ng trInl'z inyc tiêu quOc gia xây dyng 
NOng thOn mO'i trên d,ia bàn huyn Dcii Lç5c gicii dogn 202 1-2025; Báo cáo 
thám tra cia Ban Kinh te - Xà h5i cia HDND huyi-i vâ kién tháo luán cia dgi 
biêu HDND huyn tgi kj) hQp. 
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QUYET NGH: 

Diu 1. Quy djnh t 1 h tn th ngân sách n.hà nithc các c.p thirc hin 
Chuang trIn.h m1ic tiêu quc gia xay d%rng Nông thôn mói trên dja bàn huyn 
Dti Lc giai doan 2021-2025, vOi các ni dung niux sau: 

1. Dôi ttrqng ap diing: 
- Các cp üy dáng, chInh quyn, Mt trn T quc Vit Nam và các tè chrc 

chInh trj - xã hi tir huyn den Ca si. 

- Nguôi dan và cong dng dan cu nông thôn. 

- Doanh nghip, hçip tác xâ, t hçp tác và các ti chirc kinh t, xã hi. 

- Các ca quan, t chüc, cá nhân tham gia hoc có lien quan dn l.p, thirc 
hin kê hoach von trung han  và hang näm tü nguôn ngân sách nhà nithc thuc 
CTMTQG xây dimg NTM giai doan  202 1-2025. 

2. Thô'i gian thiyc hin và t I h trçr cho tfrng iii dung ciii the: 
- Thôi gian th'çrc hin: Tü khi Nghj quy& Co hiu hrc dn ht nàm 2025. 
- T 1 h trçi cho tirng ni dung C11 th: (Kèin theo Pht lyc). 

- Các ni dung t 1 h trg t1r ngân sách Trung uong, tinh, huyn nêu trên 
không bao gôm kinh phI ho trçY giãi phóng mt b.ng; các dja phuang có trách 
nhim can dôi nguôn von tir ngân sách dja phuong dê bô trI kinh phi thrc hin 
bôi thithng hoc v.n dng nhân dan tir nguyen giái phng m.t bang. 

- Trn&ig hçp HDND tinh, UBND tinh thay di t 1 h trçi tr ngân sách 
Trung uang, tinh; UBND huyn cótrách nhim xâ.y dirng t) 1 h trg diêu chinh 
dê trInh HDND huyn xem xét quyêt djnh. 

Diêu 2. To chfrc thtrc hin: 
1. Giao Uy ban nhân dan huyn t chirc trin khai thrc hin Nghj quyt 

theo diing quy djnh cüa pháp 1ut. Trong qua trInh th chirc thirc hin, nêu xét thây 
can thiêt phâi diêu chinh cho phü hçrp vói tInh hinh thirc tê, Uy ban nhân dan 
huyn lam vic vói Thung trrc Hi dông nhân dn huyn dê thào 1un, thông 
nhât phuang an và tnInh Hi dông nhân dan huyn em xét, quyêt djnh. 

2. Thung trirc HDND, các Ban cüa FND, T dai  biu 1ND, các dai 
biu HDND huyn giám sat vic thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dã dugc Hi dng nhân dan huyn khoá XII, kr h9p thir 
9 thông qua ngày 19 tháng 10 nAm 2022.!. / 

Nii nhân: 
- Thii&ng trirc HDND, UBND tinh (báo cáo); 
- Thithng trrc Huyn üy (báo cáo); 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Di biéu HDND huyn; 
- Các ca quan, dan vj có lien quan; 
- TT HDND - UBND các xã, TT; 
- CPVP; Nguyen Hão 
- Luu: VT, CVHD. 
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' t ( L HO TR Tt NGAN SACH NHA NU'OC CAC CAP 
' HUOG TRINH MTQG XAY DNG NONG THON MOI 

IA BÀN HUYEN DAI LOC GIAI DOAN 2021-2025 
'j /y1t s .0 /NQ-HDND ngày ../1 /10/2022 cza HDND huyn Dgi Lç3ç) 

1. Thai gian thirc hin: 2021-2025. 

2. Ngun 1rc thirc hin: Tü ngutn vein CTMTQG xây dirng NTM thuc ngân sách nba nuâc các cp (Trung ucIng, tinh, 
huyn, xä) phân bô cho CTMTQG xây drng NTM giai don 2021 — 2025, các nguôn von lông ghép t1r các chucing trinh, dir an và 
các nguôn von huy dng khác. 

3. Ni dung, t' l h trq: 

TT Ni dung 

T I h trçr (%) theo ting mü'c dâu tir hoc di toán 
thrçrc cp thâm quyn phê duyt 

Trung uo'ng, tnh Huyn 
Xã và nguôn 

khác 
Cong tác thông tin, tuyên truyn; dào tao, tp hun, 
phei bin kin thiirc, nng cao näng 1irc cho cong 

F 

dOng, ngiRi dn vã can bO các cap; kinh phi quãn 
l thijc hien  chuung trinh các cap; nng cao chat 
luçing, pháx huy vai trO cUa chInh quyën, doàn the, 
tO chirc chInh trj - xã hi trong xây drng nông thôn 
mOi (NTM); t1c hin các phong trào thi dua trong 
xây dirng NTM. 

100% tr ngãn sách nhã nhiàc; mirc chi ciii thei theo quy djnh hin hành 
duqc cap có thâm quyn phê duyt. 

2 
Rà soát, diêu chinh, 1p mi quy hotch cap xä; 
quy hoich chi tit trung tam xa, khu chrc nàng 

H trci 70%, bInh quail 
không qua 350 triu 
deing/xa 

H trçi 30%, bInh 
quân không qua 
150 triu deing/xã. 

Phn giá trj vuçit 
ngãn sách trung 
uang, tinh, huyn 
h trg ngân sách 
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TT Nôi dung 

T 1 h trq (%) theo tng miuc du tu' hoc diy toán 
thrqc cp thãm quyn phê duyt 

Trung uo'ng, tinh Huyçn 
Xavanguon 

khác 
xã tir di lrng. 

Xây dirng mi hoic sira chüa, nâng cp: Tru&ng 
h9c (MN, TH, THCS); tram y tê xã; câu dan sinh 
(cau dâu tu bang dir an rieng); nhà van hóa xã; 
khu the thao xä; nba van boa thôn, nhà lang truyên 
thông; khu the thao thôn; chçi nông thôn, ch? an 
toân thçrc phâm cap xã, ht tang thucing mai  nông 
thôn; xây dirng, câi tao  nghia trang nhân dan; 
thoát, xü 1 nuóc thai khu dan Cu; cai tao  nâng 
cap, mr rng h thông 1ui din nông thôn (kê cã 
di di trii din, trii viên thông, hoàn thin h thông 
din sau cong to); co sâ ha tang bão v môi 
tnr&ng nông thôn, cãnh quan nOng thôn (bôn hoa, 
cay xanh, via h, chinh trang khu trung tam xa, 
thOn; din chiêu sang; các cOng trinh, hang muc 
v sinh mOi trung nOng thôn, diem trung chuyên 
rác); cOng trinh cap nuâc sinh hoat; ha tang thiêt 
yêu phic v11 phông chông thiên tai cüa xã; ha tang 
các khu san xuât tp trung, tiêu thu cong nghip, 
thüy san; h thông ha tang cong ngh thông tin, Co 
s dQ 1iu phic vit cho qua trInh 1rng dtng cOng 
ngh so và chuyên dÔj s0 a nông thôn; ho tro 
camera an ninh a xä, thôn; bétong hóa, crng hóa 

70 20 10 
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TT Nôi dung 

T 1 h trq (%) theo tng mile dan tir hoc dir toán 
dirçc cap thâm quyn phê duyt 

Trung u'o'ng, tinh A Huyçn 
- Xa va nguon 

khác 
dumg giao thông ni dng, cng thoát nrn1c 
dixing giao thông ni dông; ho trçY dâu tu ht tang 
các diem du ljch nông thôn (bao gôm du ljch nông 
nghip, du ljch cong  dông, du ljch sinh thai, du 
ljch lang nghê) 

Khu, dim vui choi, giãi trI và th thao cho tré em 
và ngithi cao tuôi 

70 20 10 

Cành quan môi trung nông thôn (h trg phát 
triên dithng cay xanh bong mat) 

70 20 10 

6 
A A A A Giao thong nong thon va cong h9p tren ducing 

giao thong nong thon 

T 1, m1rc h tr áp diing 
theo cci chê tài chInh quy 
djnh tti Nghj quyêt so 

38/NQ-HDND ngày 
17/9/2020 cña HDND tinh 
ye kiën CO hOa h thông 
dutrng huyen  và giao thông 
nông thôn trên dja bàn tinh, 
giai doan 2021-2025 

T 1, müc h trq áp ding quy djnh tti 
Ngh quyêt so 155/2021/NQ-HDND 
ngày 21/12/2021 cüa HDND huyn Di 
Lôc ye Phê duyêt diêu chinh Khoân 2, 
Diu 1 Nghi quy& s 111/NQ-HDND 

- 
ngày 06/12/2020 cUa I1DND huyn Dal 
Lc v6 kien CO hOa h thông duing giao 
thông nông thôn (GTNT) lien dja bàn 
huyn Dai  Lc, giai doin 2021-2025. 

Thüy 1çi, kiên cO hóa kênh muong, tuâi tiên tiên, 
tit kim nu&c 

T l, mirc h trçy áp diing 
theo quy ,  dljnh tai Nghj 
quyêt sO 03/2021/NQ- 
HIDNID ngày 13/01/2021 
cüa HDND tinh ye chInh 
sách ho trq phát triên thüy 

T 1, mirc h trçl áp diing quy djnh tai 
Nghj quyêt sO /NQ-IIDND ngày 

/10/2022 cüa HDND huyn Dai 
Lc ye phê duyt diêu chinh Nghj quyêt 
sO 121Q- ngày 26/4/2021 cüa 
HDND huyn Dti Lc ye quy djnh t 1 



TT Ni dung 

T 1 h trçr (%) theo ting mire clâu tir hoc diy toán 
du'çrc cp thâm quyn phê duyt 

Trung trong, tinh Huyn 
Xä và ngulin 

khác 
igi nhô, thüy !gi ni dng 
và tuói lien tiên, tiêt kim 
nirOc trên da bàn tinh, giai 
doin 202 1-2025. 

h trçi tü ngân sách nhà nuâc các cp d 
thirc hin chuang trInh phát trin thüy 
igi nhó, thüy igi ni dng và thai tién 
tiên, tiêt kim nuac trên dja bàn huyn 
Dii Lc giai dotn 202 1-2025 
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H trg phát trin san xut lien kt theo chui, phát 
triên san xut cong dng, dr an phát trin kinh te 
nông thôn; truy xuât nguôn gôc các san phm chü 
1irc cUa xä, huyn, tinh, chüng nhn VietGap 
(hoc chüng chi thong throng), gän ma vüng 
trng; h trg doanh nghip, HTX khâi nghip, 
sang tao;  khuyn nông, khuyên công; chuyên giao 
khoa hQc cOng ngh; kinh t8 vun — kinh te trans 
tri; t chirc trin khai Chuong trinh OCOP va ho 
trg các chU th phát trin san phm OCOP; 
chuyn di so trong xây drng NTM; mua sam 
thiêt bj nhà van hóa Xa... 

T' 1, mirc h trg ap ding theo các quy djnh hin hành cüa Trung 
ucrng (Ngh djnh so 27/20221ND-CP ngày 19/4/2022, Nghj djnh so 
52/2018/ND-CP ngày 12/4/20 18, Nghj djnh s 83/2018/ND-CP ngày 
24/5/20 18; Nghj djnh s 98/2018/ND-CP ngày 05/7/2018, Quyt djnh 
s 188 1/QD-TTg ngay 20/11/2020, Quyt djnh so 749/QD-TTg ngày 
03/6/2020, các Quyêt djnh phê duyt các D an chuyên d cüa Thu 
tuang ChInh phü, Thông tii cüa các B ....) và các Nghj quyêt cUa 
HDND tinh (Nghj quyêt s 07/2021/NQ-HDND ngày 13/01/2021, 
Nghj quyét 05/2020/NQ-IIDND ngay 15/7/2020, Ngh quyCt 
17/2019/NQ-HDND ngày 17/12/2019, Ngh quyêt s 09/2020/NQ- 
FIDND ngày 02/11/2020, Nghi quyt so 02/2019/NQ-HDND ngày 
12/7/20 19, Nghi quyt s 01/2022/NQ-FIDND ngày 12/01/2022, Nghj 
quy& s 139/201 4/NQ-HDND ngày 11/12/2014, Nghj quyêt so 
35/2021/NQ-HDND ngày 29/9/202 1, Nghj quyet s 33/NQ-HDND 
ngày 17/9/2020 và các Nghj quyt HDND tlnh có lien quan ) 
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TT Ni dung 

T 1 h trçr (%) theo tong mire dâu tir hoic dij toán 
thrçc cp thm quyn phê duyt 

Trung tro'ng, tinh Huyn 
Xã vã ngun 

khác 

9 H tr9' phát trin kinh t ttp th& hqp tác xã 

T' 1, müc h trg áp ditng 
theo quy djnh tti Quyt 
djnh s 1 804/QD-TTg ngày 
13/11/2020 cüa Thu tuóng 
ChInh phü phê duyt 
Chuarig trInh h trq phát 
trin kinh th tp th, hqp tác 
xä giai doan 2021 — 2025, 
Quyêt djnh s 167/QD-TTg 
ngày 03/02/2021 cira Thu 
tu&ng ChInh phir phé duyt 
d an hra chçn, hoàn thin, 
nhân rng mô hIth hv tác 
xã kiu mói hieu qua ti 
dja phuirng trn cã nuOc 
giai dotn 2021- 2025 vã 
Nghj quyt s 25/2021/NQ-
HDND ngày 22/7/2021 cüa 
HDND tInh quy djnh cci 
ch, chInh sách h trçr phát 
trin kinh t tp th, hçip tác 
xã tinh Quâng Nam giai 
dotn 2021 —2025. 

TSr 1, mire h trg áp ding quy djnh tai 
Nghj quyt so 157/NQ-HDND ngay 
21/12/2021 cira HDND huyn v thông 
nht t5' 1 di irng d thirc hin Nghj 
quyet so 25/2021/NQ-HDND ngày 
22/7/20211 cüa Hi dng nhân dan tinh 
Qutng Nam, gial doan 2021-2025. 
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TT Ni dung 

T 1 h trçr (%) theo tng mirc du tir hoc dir toán 
du'çrc cp thftm quyn phê duyt 

Trung trong, tinh Huyn 
xa va nguôn 

khác 

10 H trçi xây drng thôn nông thôn mth kiu mâu 

Müc h trq tü ngân sách 
tinh ti da 500 triêu 
dng/thôn d& vOl thôn xây 
drng mOi 

Müc h trçv ti da 
100 triu dng/thon 

Müc h trq téi 
thiu 100 triêu 
dng/thôn. 
Dôi vi thôn dâ 
dit chun trong 
giai doan 20 16- 
2020 và các thôn 
giai dotn 20 16- 
2020 dã duçic h 
trg ngân sách tinh, 
huyn nhung chua 
dat chun, dê nghj 
can di ngân sách 
x và 1ng ghp t 
các ngun d thirc 
hin duy tn, dat 
chun theo Bô tiêu 
chI NTM kiu mu 
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TT Ni dung 

Ty 1 h trçr (%) theo tng mu'c dAu tir hoc dir toán 
thrçrc cap thãm quyn phê duyt 

Trung trong, tinh A Huyen 
Xa và nguôn 

khác 

trn nhân rng mô hInh din hInh, tiên tin 
trong xây dirng NTM 

T' l h trçc ngân sách trung uang, ngân sách tinh: 70% d& vôi khu virc 
1; phn con 1i do ngân sách huyn và buy dng khác. Di vói nhân 
rung mô hInh din hInh tiên tin do các si, ngành, hi doàn th cp tinh 
to chirc thrc hin thI ngn sách tinh h trçi 100%. Can cir xây dimg kê 
hoach, dir toán d& vi t1rng linh virc din bIrth, tiên tin là các quy djnh 
hin hành cüa Nba nuóc, các djnh müc kinh tê - k thut có lien quan 
dn tuxng lTnh vlrc cn nhân rng, di v&i thtmg ni dung chua có quy 
dinh, dinh müc thI tham khâo theo giá trj tri.rng trên dja bàn ti cüng 
thai dim d lap du toán. 

12 
Ca so vat cht cho he thng thông tin V truyen 
thông cosO 

Mtrc h trçy áp diing theo Nghj quy& 281NQ-HDND ngày 19/4/202 1 
cüa HDND tinh v h trçi xây drng h thông truyn thanh rng ding 
cong ngh thông tin - vin thông trén dja bàn tinh. 

* Ghi chñ:  

- Các ni dung h trq tr ngân sãch trung uo'ng, ngân sách tinh, huyn nêu trën không bao grn kinh phi h trV giãi phóng 
mt bang; các dja phuong (cap xã) có trách nhim can dôi nguôn von tuz ngân sách dja phuang dê bô trI kinh phi thirc hin cOng 
tác bOi thuOng, giãi phóng mt bang hoc vn dng nhân dan t1r nguyen giãi phóng mt bang. 
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