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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017
của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021, Ủy
ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND
ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về định mức hỗ trợ vốn ngân sách
nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre
giai đoạn 2016 - 2020 như sau:
1. Kết quả triển khai thực hiện
Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND về định mức hỗ trợ vốn ngân sách
Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến
Tre giai đoạn 2016-2020 được ban hành thay thế Nghị quyết số 26/2014/NQHĐND về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai
đoạn 2010-2020 (do không còn phù hợp với các quy định hiện hành của Trung
ương giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là cơ chế hỗ trợ vốn); trong đó đã điều
chỉnh các nội dung: (i) Điều chỉnh mức hỗ trợ nội dung đầu tư “Đường xã và
đường từ trung tâm xã đến đường huyện” từ 85% lên 90%; (ii) Điều chỉnh mức
hỗ trợ nội dung đầu tư “Đường trục ấp, liên ấp” từ 60% lên 70%; (iii) Điều
chỉnh tên nội dung đầu tư “Hạ tầng khu sản xuất nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ
công nghiệp tập trung” thành “Đường vào khu sản xuất nông nghiệp, thủy sản,
tiểu thủ công nghiệp tập trung”; (iv) Điều chỉnh tên nội dung đầu tư “Hệ thống
cấp nước sạch nông thôn” thành “Nước sạch nông thôn”.
Nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết, ngày 15/9/2017 Ủy ban nhân dân
tỉnh đã ban hành Quyết định 2195/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện Nghị quyết
số 05/2017NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định
mức hỗ trợ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020, trong đó hướng dẫn
cụ thể về nguyên tắc, nội dung, nguồn vốn hỗ trợ, quy trình thực hiện để các địa

2

phương có cơ sở triển khai huy động các nguồn lực nhằm đầu tư các công trình
hạ tầng ở nông thôn, góp phần để các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới theo mục
tiêu đã đề ra đến năm 2020.
Sau hơn 03 năm thực hiện Nghị quyết, hơn 1.000 công trình/dự án được
đầu tư xây dựng theo định mức hỗ trợ của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND, bao
gồm trường học (khoảng 70 công trình), giao thông (khoảng 850 công trình),
trụ sở xã, nhà văn hóa xã và nhà văn hóa ấp (khoảng 100 công trình), nhà máy
nước nông thôn (10 công trình), trong đó vốn đầu tư ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ
khoảng 2.800 tỷ đồng, vốn đối ứng của địa phương khoảng 900 tỷ đồng.
Các công trình được đầu tư xây dựng góp phần hoàn thiện kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ
dân sinh, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã
hội của các địa phương. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 51 xã đạt chuẩn nông
thôn mới (tăng 30 xã so với năm 2017), huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông
thôn mới và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Tuy nhiên, qua tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số
05/2017/NQ-HĐND còn một số hạn chế như sau:
Theo Nghị quyết, tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh đối với đường ngõ
xóm; và nhà văn hóa ấp trên tổng mức đầu tư công trình là 30%; còn lại 70%
do ngân sách địa phương và Nhân dân đóng góp. Trong các năm qua, vốn ngân
sách nhà nước hàng năm cấp huyện, xã chưa đáp ứng đủ nhu cầu chi cho đầu tư
xây dựng và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; và nguồn vận động Nhân dân
đóng góp còn chậm do một bộ phận người dân có thu nhập còn thấp, kinh tế
khó khăn. Mặt khác, do một số địa phương quy định mức đối ứng cấp huyện,
cấp xã và dân đóng góp chưa phù hợp (ví dụ: Huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày
Bắc ngân sách cấp huyện và cấp xã không hỗ trợ xây dựng đường ngõ xóm,
Nhân dân đóng góp 70% trên tổng mức đầu tư công trình).
2. Đề xuất
Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách cấp
tỉnh cho các công trình/dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Hiện tại, Trung ương chưa phê duyệt
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và ban hành các văn bản
hướng dẫn thực hiện nên chưa có cơ sở xây dựng định mức hỗ trợ vốn ngân
sách nhà nước thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
Để có sơ sở phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 cho các công trình/dự án
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân
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tỉnh đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh 1 cho phép kéo dài thời gian áp dụng
Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND đến hết năm kế hoạch 2021.
Vì vậy sau khi có hướng dẫn của Trung ương về Chương trình mục tiêu
quốc gia giai đoạn 2021-2025, cần thiết xây dựng lại cơ chế hỗ trợ. Khi xây
dựng xem xét tổng hợp các nội dung: (i) Cơ chế, chính sách quy định của
Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; (ii)
Nguồn vốn đầu tư cấp tỉnh, huyện, xã của giai đoạn 2021- 2025; từ đó đề xuất
định mức hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh hài hòa; đồng thời đề nghị các địa
phương quy định mức đối ứng cấp huyện, cấp xã và dân đóng góp cho phù hợp,
cũng như có phương thức huy động đóng góp trong dân hiệu quả hơn, góp phần
khắc phục các khó khăn trong xây dựng công trình thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của giai đoạn trước.
Kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT - UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT (6b), TC;
- Phòng: TCĐT, TH;
- Lưu: VT, Ph.
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Tại Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế
hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2021.

