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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 72/2021/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 28 tháng 9 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành 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 
____________________________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

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 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;  

Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 288/TTr-SNNPTNT ngày 23 tháng 9 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định 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 kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

2021 - 2025. 
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Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2021. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng 

các ban, ngành thuộc tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

  

Trần Quốc Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 
 

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 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND  

ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  
____________________________________ 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này quy định về 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 (kể cả các địa 

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

phương đạt chuẩn năm 2020). 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông 

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

2. 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. 

3. 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. 

4. 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).  

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. 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.  
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Điều 4. Mức khen thưởng 

1. Cấp huyện: 

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

đồng/huyện. 

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

đồng/huyện.  

2. Cấp xã: 

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

b) Xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 2,4 tỷ 

đồng/xã. 

c) Xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 03 tỷ 

đồng/xã. 

d) 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. 

3. Thôn: 

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

b) Thôn được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 0,3 tỷ 

đồng/thôn. 

 

Điều 5. Nguồn kinh phí khen thưởng 

1. Ngân sách cấp tỉnh: khen thưởng cho các xã, huyện được cấp thẩm 

quyền công nhận đạt chuẩn. 

2. 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).  

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Hàng năm tổng hợp danh sách các huyện, xã được cấp thẩm quyền công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới các cấp độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu), tổng 

hợp nhu cầu vốn hỗ trợ khen thưởng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để cân đối, tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn cho các địa phương. 

 

Điều 7. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng hợp 

nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hàng năm và đến năm 2025 trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn.  
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2. Hướng dẫn các địa phương quản lý, sử dụng vốn khen thưởng (vốn đầu 

tư) đảm bảo đúng quy định theo Luật Đầu tư công.  

 

Điều 8. Sở Tài chính  

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng 

dẫn cơ quan tài chính cấp dưới, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị  có liên quan 

thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định đối với các công trình 

phúc lợi xã hội sử dụng kinh phí hỗ trợ khen thưởng dưới hình thức bổ sung vốn 

đầu tư. 

2. Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện thẩm định dự án, thẩm tra 

quyết toán các dự án sử dụng kinh phí hỗ trợ khen thưởng dưới hình thức bổ sung 

vốn đầu tư do cấp huyện quản lý để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt 

và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn hàng năm theo quy định. 

 

Điều 9. Ủy ban nhân dân cấp huyện  

1. Có trách nhiệm cân đối, bố trí vốn ngân sách cấp huyện hỗ trợ khen 

thưởng cho các thôn. 

2. Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính  hướng dẫn các địa 

phương quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn khen thưởng (vốn đầu tư) đảm 

bảo đúng quy định theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước.  

3. Hướng dẫn cấp xã quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn 

vốn ngân sách các cấp hỗ trợ khen thưởng dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư 

cho xã để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội cho các địa phương theo 

đúng quy định. 

 

Điều 10. Trách nhiệm của các đối tượng thụ hưởng 

1. Sử dụng kinh phí đúng mục đích. 

2. Chịu sự kiểm tra giám sát của các cơ quan có thẩm quyền. 

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về đơn vị quản lý Nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định. 

 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban 

nhân dân các xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quy định này.  

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ 

quan Thường trực Chương trình) để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định./. 
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