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  Kính gửi:  Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh. 

    

 Thực hiện Văn bản số 444/VPĐP-KHNVGS ngày 24/7/2020 của Văn phòng 

Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc rà soát đề xuất sửa đổi Nghị Quyết 

số 114/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, sau khi 

nghiên cứu Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Đánh giá quá trình thực hiện Nghị Quyết  

 - Thuận lợi: Với cơ chế huy động và hỗ trợ nguồn vốn thực hiện Chương 

trình nông thôn mới trong đó quy định tỷ lệ hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà nước 

cho các hạng mục công trình, nội dung công việc của  Nghị quyết 114/2014/NQ-

HĐND đã tạo sự chủ động cho các địa phương trong quá trình thực hiện, huy 

động tối đa các nguồn vốn để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hỗ trợ từ 

ngân sách được xem là đòn bẩy, vốn mồi để kích hoạt, thu hút thêm các nguồn 

vốn khác như nguồn vốn tín dụng, vốn đầu tư của các doanh nghiệp, của người 

dân đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất..góp phần hoàn thành các hạng mục 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

 - Khó khăn: Trong quá trình thực hiện còn có một số nội dung chưa được 

thể hiện rõ nên các địa phương vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình giải ngân 

nguồn vốn hỗ trợ như hạng mục thiết chế văn hóa, chỉnh trang khu dân cư (cây 

xanh, cây cảnh tại các điểm công cộng như nhà văn hóa thôn, dọc tuyến đường 

trục chính…). 

2. Kiến nghị, đề xuất bổ sung sửa đổi 

 - Tại điểm 6 mục 9, hạng mục hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường: Chỉnh 

sửa nội dung “chế phẩm sinh học để xử lý chất thải hữu cơ làm men vi sinh” 

thành “ Chế phẩm sinh học để xử lý chất thải, nước thải”  vì ngoài xử lý chất 

thải hữu cơ còn hỗ trợ xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình, nước thải trong 

nuôi trồng thủy sản,… 

 - Tại mục 17, hạng mục hỗ trợ công trình thể thao thôn bản: Cần nâng 

mức hỗ trợ ngân sách TW, tỉnh là ≤ 75% đối với xã khó khăn, và ≤ 60% đối với 

xã khác (thay cho mức hỗ trợ TW, tỉnh là ≤ 70% đối với xã khó khăn, và ≤ 45% 

đối với xã khác). 



 - Bổ sung thêm nội dung đối với các hạng mục và định mức hỗ trợ khác 

như sau: 

 + Cây xanh, cây bóng mát tại các điểm công cộng : ≤ 100% 

 + Thiết chế văn hóa, dụng cụ thể thao cấp xã ≤ 70%, cấp thôn ≤ 60% đối 

với các xã còn lại. 

Trên đây là một số đề xuất điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Nghị 

quyết 114/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện 

báo cáo Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh nghiên cứu, xem 

xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Điều phối NTM huyện; 

- Lưu: VT,VPĐP. 
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