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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 09/2021/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định chính sách hỗ trợ khen thưởng địa phương được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025 
____________________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 2 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của 
Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Xét Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính 
sách hỗ trợ khen thưởng địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 
nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh  

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ khen thưởng địa phương được 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 
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kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025 (kể cả các địa 

phương có quyết định của cấp có thẩm quyền trong năm 2021 công nhận địa 

phương đạt chuẩn năm 2020) và các xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ) đạt từ 15 tiêu chí trở lên, trong đó đạt 01 trong 02 tiêu chí 

Thu nhập hoặc Hộ nghèo được cơ quan chuyên môn xác nhận (kết quả đánh giá, 

thẩm tra của Hội đồng thẩm tra cấp huyện và xác nhận của Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh về kết quả thực hiện tiêu chí).  

2. Đối tượng áp dụng 

a) Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

b) Xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu. 

c) Thôn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố công nhận thôn 

đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

d) Xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết 

định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ) đạt từ 

15 tiêu chí trở lên, trong đó đạt 01 trong 02 tiêu chí Thu nhập hoặc Hộ nghèo 

được cơ quan chuyên môn xác nhận (kết quả đánh giá, thẩm tra của Hội đồng 

thẩm tra cấp huyện và xác nhận của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về 

kết quả thực hiện tiêu chí).  

đ) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

Điều 2. Hình thức, mức khen thưởng và nguồn khen thưởng 

1. Hình thức khen thưởng 

Khen thưởng dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư để xây dựng các công 

trình phúc lợi xã hội cho các địa phương.  

2. Mức khen thưởng 

Trên cơ sở mức khen thưởng cho địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa 

phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được khen 

thưởng ở mức cao gấp 1,2 lần và 1,5 lần. Cụ thể: 

a) Cấp huyện:  

- Huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới: 05 tỷ 

đồng/huyện. 

- Huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 06 tỷ 

đồng/huyện.  

b) Cấp xã: 

- Xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới: 02 tỷ đồng/xã. 

- Xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 2,4 tỷ đồng/xã. 
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- Xã được công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu: 03 tỷ 

đồng/xã. 

- Xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt từ 15 tiêu 

chí trở lên, trong đó đạt 01 trong 02 tiêu chí Thu nhập hoặc Hộ nghèo và chỉ hỗ 

trợ 01 lần: 01 tỷ đồng/xã. 

c) Thôn: 

- Thôn được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới: 0,2 tỷ đồng/thôn.  

- Thôn được công nhận thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu: 0,3 

tỷ đồng/thôn. 

3. Nguồn khen thưởng: vốn đầu tư, trong đó: 

a) Ngân sách cấp tỉnh: khen thưởng cho các xã, huyện được cấp thẩm 

quyền công nhận đạt chuẩn. 

b) Ngân sách cấp huyện: khen thưởng cho các thôn được cấp thẩm quyền 

công nhận đạt chuẩn (tùy theo nguồn lực của địa phương có thể khen thưởng ở 

mức cao hơn nhưng không thấp hơn mức tối thiểu nêu trên).  

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị quyết; quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng nguồn vốn 

khen thưởng đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI kỳ 

họp thứ 2 thông qua ngày 27 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 

năm 2021./.  

 

 CHỦ TỊCH 

  

Phạm Văn Hậu 
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