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Tổng hợp kết quả lấy ý kiến góp ý dự thảo tờ trình UBND tỉnh và Nghị 

quyết HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 520/UBND-

KTTH ngày 19/5/2022 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg 

ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan căn 

cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Trên cơ sở ý kiến chỉ đao của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngày 31/5/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn có Văn bản số 946/SNNPTNT-VPĐPNTM gửi các đơn vị, địa phương lấy 

ý kiến. Đến nay đã nhận được văn bản góp ý của 25 đơn vị trong đó có 2 đơn vị 

có ý kiến đóng góp, 23 đơn vị còn lại thống nhất với nội dung dự thảo. Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến như sau: 

I. Kết quả tổng hợp ý kiến và giải trình tiếp thu điều chỉnh 

1. Ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1165/SKHĐT-KHN 

ngày 06/6/2022). 

a. Về sự cần thiết xây dựng văn bản: Việc lập dự thảo Nghị quyết Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ 

vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang là phù hợp với 

Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và 

Công văn số 520/UBND-KTTH ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh An Giang. 

b. Về nội dung của Nghị quyết:  

(1) Tại gạch đầu dòng thứ nhất, Điều 3 Nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách 

nhà nước thực hiện Chương trình (Trang 4): đề nghị điều chỉnh thành mục 6.  
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Ý kiến đơn vị soạn thảo: Tiếp thu và thống nhất điều chỉnh nội dung 

theo góp ý. 

(2) Tại gạch đầu dòng thứ hai, Điều 3 Nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước thực hiện Chương trình (Trang 4): đề nghị chuyển xuống nội dung tại Điều 4. 

Ý kiến đơn vị soạn thảo: Tiếp thu và thống nhất điều chỉnh nội dung 

theo góp ý. 

 (3) Đề nghị bổ sung thêm phần Tổ chức thực hiện sau Điều 7 (Trang 6) 

và bổ sung phần ký phê duyệt của người có thẩm quyền. 

Ý kiến đơn vị soạn thảo: Tiếp thu và thống nhất đã bổ sung nội dung tổ 

chức thực hiện theo góp ý. 

2. Ý kiến Sở Tài chính (Công văn số 1399/STC-HCSN ngày 03/6/2022). 

(1) Tại Khoản 2, Điều 5 của dự thảo Nghị quyết, đề nghị điều chỉnh như sau: 

“Hằng năm căn cứ vào hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần của Chương 

trình, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ cụ thể cho các cấp (tỉnh, 

huyện, xã), các ngành để triển khai hiệu quả nguồn vốn được giao và hoàn thành 

các mục tiêu theo thứ tự ưu tiên được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 6 của 

Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ”. 

Ý kiến đơn vị soạn thảo: Tiếp thu và thống nhất điều chỉnh bổ sung theo 

nội dung góp ý. 

(2) Tại Khoản 1, Điều 6 của dự thảo Nghị quyết, đơn vị đề nghị: “1. Tỷ lệ 

vốn đối ứng của ngân sách địa hương: Hằng năm, ngân sách địa phương (tỉnh, 

huyện, xã) đối ứng tối thiểu gấp 1,5 lần tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 

thực hiện Chương trình (tỷ lệ đối ứng tối thiểu: 1:1,5)”. 

Tuy nhiên, căn cứ Nghị quyết số 40/2021/Q15 ngày 13/11/2021 của Quốc 

hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, theo đó tỷ lệ % hỗ trợ từ ngân 

sách trung ương cho ngân sách địa phương là 60,64%.  

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung 

ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tại điểm 

b, khoản 2, Điều 8 quy định: “b) Các tỉnh nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương 

từ 60% đến dưới 80%: Hằng năm, ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu bằng 

tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình cho tỉnh (tỷ lệ đối 

ứng tối thiểu: 1:1)”. Đồng thời, ngân sách địa phương hiện nay vẫn đang rất khó 

khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tỉnh còn phải tập trung cho công tác 

phòng chống dịch, kinh phí khắc phục sạt lở, đảm bảo quốc phòng, an ninh,… 

Do đó, đề nghị đơn vị dự thảo điều chỉnh tỷ lệ đối ứng tối thiểu ngân sách 

địa phương là 1:1 cho phù hợp khả năng cân đối ngân sách. 

Ý kiến đơn vị soạn thảo: Tiếp thu và thống nhất điều chỉnh theo nội 

dung góp ý: cụ thể điều chỉnh tại Khoản 1, Điều 6 “Tỷ lệ vốn đối ứng của ngân 

sách địa hương: Hằng năm, ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) đối ứng tối 
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thiểu bằng tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình (tỷ lệ 

đối ứng tối thiểu: 1:1)”. 

  3. Ý kiến Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh (Công văn số 

1553/UBMT-BTT ngày 01/6/2022). 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất với dự 

thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và 

tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

4. Ý kiến của các Sở, ngành, địa phương còn lại gồm (Sở Tư pháp; Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Công thương; Sở Xây dựng; Sở Giao 

thông Vận tải; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học 

và Công nghệ, Ngoại vụ; UBND các huyện: Phú Tân, Châu Thành, Thoại Sơn, 

Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, Chợ Mới, thị xã Tân Châu, TP Long 

Xuyên, TP. Châu Đốc) đều thống nhất với dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của 

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

5. Ý kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các 

Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã ghi nhận, tiếp thu điều chỉnh các dự thảo cho phù hợp. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến góp ý dự thảo tờ trình 

UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang./. 

Nơi nhận: 
- Ông Trần Anh Thư – PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp, Sở KHĐT, Sở TC; 

- Lãnh đạo Sở NNPTNT; 

- Lưu: VT, VPĐPNTM. PĐTP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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