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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: 15/2022/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 20 tháng 10 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện một số nội dung 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
____________________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 9 

 

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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, 

Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành 

án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc 

hội khóa XV phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ về quản lý, sản xuất kinh doanh muối; 

Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước; 

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của 

Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
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Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 

Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 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; 

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt 

Nam giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT 

ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 

số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp 

tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 

Căn cứ Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân 

sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định mức 

hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Báo cáo thẩm tra của  

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của 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 mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện 

một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận (viết tắt là Chương trình). 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các Sở, ban, ngành, các huyện, xã và các đơn vị quản lý, sử dụng vốn 

ngân sách trung ương và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện 

Chương trình. 
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b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thực 

hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách Nhà nước để 

thực hiện các nội dung của Chương trình. 

 

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Chính sách này hỗ trợ cho các đối tượng đảm bảo điều kiện theo quy 

định và chỉ hỗ trợ một lần.  

2. Trường hợp một nội dung hỗ trợ được quy định tại nhiều chính sách hỗ 

trợ thì chỉ được lựa chọn thụ hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. 

3. Hỗ trợ trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật, các quy định được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt và mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước được 

căn cứ vào tổng mức đầu tư hoặc dự toán của từng dự án, công trình được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.  

 

Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ 

a) Vốn ngân sách trung ương cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương để thực hiện Chương trình theo quy định.  

b) Vốn lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. 

c) Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, 

huy động nhân dân và cộng đồng dân cư…). 

 

Điều 4. Nội dung, mức hỗ trợ và địa bàn thực hiện 

1. Hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Chương trình để phát triển hạ 

tầng kinh tế-xã hội  

a) Hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Chương trình để xây dựng 

công trình hạ tầng cấp huyện (chi tiết phụ lục I đính kèm). 

b) Hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Chương trình để xây dựng 

công trình hạ tầng cấp xã. Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã (trừ các xã 

đặc biệt khó khăn khu vực III tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang 

ven biển và hải đảo tại Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 

của Thủ tướng Chính phủ chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới) trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Riêng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2021 chuyển sang năm 2022 thực 

hiện, hỗ trợ 100% ngân sách Nhà nước cho các xã đặc biệt khó khăn đầu tư thực 

hiện các công trình (chi tiết phụ lục II đính kèm). 
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2. Hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chương trình để thực hiện một 

số nội dung của Chương trình (chi tiết phụ lục III đính kèm). 

 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

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

hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.  

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

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 9 thông qua ngày 18 tháng 10 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 

01 tháng 11 năm 2022./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Phạm Văn Hậu 
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Phụ lục I 

Quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Chương trình 

để xây dựng công trình hạ tầng cấp huyện 

(Kèm theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 
__________________________ 

 

STT Nội dung 

Địa bàn và mức hỗ trợ  

Huyện miền núi Huyện còn lại 

Ngân sách 

trung ương 

tối đa 

(%) 

Ngân sách địa 

phương và các 

nguồn vốn khác 

tối thiểu 

(%) 

Ngân sách 

trung ương 

tối đa 

(%) 

Ngân sách địa 

phương và các 

nguồn vốn khác 

tối thiểu 

(%) 

1 

Hạ tầng giao thông cấp thiết kết 

nối xã, huyện (đầu tư xây dựng, 

nâng cấp, bảo trì đường huyện) 

70 30 50 50 

2 

Hạ tầng phục vụ cho các hoạt động 

của cộng đồng (đầu tư xây dựng 

trung tâm Văn hóa - Thể thao 

huyện, chợ trung tâm, chợ đầu 

mối, trung tâm thu mua-cung ứng 

nông sản an toàn cấp huyện,…) 

70 30 50 50 

3 

Phát triển y tế (đầu tư xây dựng, 

nâng cấp, bảo trì trung tâm y tế 

huyện) 

70 30 50 50 

4 

Công trình xử lý, thu gom rác thải 

sinh hoạt, chất thải (đầu tư xây 

dựng công trình xử lý nước thải 

sinh hoạt tập trung; công trình thu 

gom, xử lý chất thải rắn) 

70 30 50 50 

5 

Nước sạch tập trung (đầu tư xây 

dựng, nâng cấp, bảo trì công trình 

cấp nước sạch tập trung) 

70 30 50 50 

6 

Công trình xử lý ô nhiễm môi 

trường làng nghề, Chương trình 

OCOP 

70 30 50 50 
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Phụ lục II 

Quy định mức hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Chương trình                 

để xây dựng công trình hạ tầng cấp xã 

(Kèm theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 
__________________________ 

 

STT Nội dung 

Địa bàn và mức hỗ trợ  

Xã vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi           

(xã khu vực I, khu vực II) 

Xã còn lại 

Ngân sách 

Nhà nước tối 

đa (bao gồm 

ngân sách 

trung ương 

và ngân sách 

địa phương) 

(%) 

Các nguồn 

vốn huy 

động hợp 

pháp khác 

tối thiểu 

(%) 

Ngân sách 

Nhà nước 

tối đa (bao 

gồm ngân 

sách trung 

ương và 

ngân sách 

địa phương) 

(%) 

Các nguồn 

vốn huy 

động hợp 

pháp khác 

tối thiểu 

(%) 

I Công trình giao thông nông thôn     

1 Đường giao thông đến trung tâm xã 95 5 90 10 

2 Đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm 95 5 90 10 

3 Đường trục chính nội đồng  95 5 90 10 

II 
Công trình thủy lợi, công trình phòng 

chống thiên tai 
    

4 
Đầu tư kiên cố hóa kênh mương và 

công trình trên kênh 
90 10 80 20 

5 Công trình phòng chống thiên tai cấp xã 90 10 90 10 

III Công trình Giáo dục - Y tế - Văn hóa     

6 

Xây dựng trường học đạt chuẩn (trường 

mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường 

phổ thông có nhiều cấp học có cấp học 

cao nhất là THCS) 

95 5 90 10 

7 Xây dựng trạm y tế xã 95 5 90 10 

8 
Trung tâm thể thao (sân thể thao), nhà 

văn hóa xã hoặc hội trường đa năng 
95 5 90 10 

9 Khu thể thao, nhà văn hóa thôn 90 10 80 20 

10 
Điểm vui chơi giải trí và thể thao cho 

trẻ em và người cao tuổi 
90 10 80 20 

IV Hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn     

11 

Hệ thống thu gom, xử lý chất thải, nước 

thải vùng chăn nuôi tập trung, vùng 

nuôi trồng thủy sản  

90 10 80 20 

12 
Hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý 

rác thải của cụm xã, xã và các thôn 
90 10 80 20 
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STT Nội dung 

Địa bàn và mức hỗ trợ  

Xã vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi           

(xã khu vực I, khu vực II) 

Xã còn lại 

Ngân sách 

Nhà nước tối 

đa (bao gồm 

ngân sách 

trung ương 

và ngân sách 

địa phương) 

(%) 

Các nguồn 

vốn huy 

động hợp 

pháp khác 

tối thiểu 

(%) 

Ngân sách 

Nhà nước 

tối đa (bao 

gồm ngân 

sách trung 

ương và 

ngân sách 

địa phương) 

(%) 

Các nguồn 

vốn huy 

động hợp 

pháp khác 

tối thiểu 

(%) 

13 
Xây dựng công trình thoát nước thải 

khu dân cư  
95 5 90 10 

V Hạ tầng thương mại nông thôn     

 Chợ an toàn thực phẩm 

Thực hiện theo Đề án nhân rộng Mô hình nhân 

rộng Chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 

1092/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh 
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