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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LÂM ĐỒNG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  39/NQ-HĐND                                      Lâm Đồng, ngày 05 tháng 11 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 
Phân bổ vốn sự nghiệp (nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương) 

 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 3    

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định 1379/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; 

Xét Tờ trình số 7410/TTr-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp (nguồn bổ sung có mục tiêu 
của ngân sách trung ương) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 
dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới năm 2021 

Phân bổ vốn sự nghiệp (nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương) 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 với số 
tiền 15.194 triệu đồng cho các nội dung, nhiệm vụ sau: 

1. Hỗ trợ 06 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021: 9.000 triệu đồng 
(1.500 triệu đồng/xã); gồm: Xã Đưng K'Nớ (huyện Lạc Dương); xã Đạ K'Nàng 
(huyện Đam Rông); xã Sơn Điền và xã Gia Bắc (huyện Di Linh); xã Lộc Bắc và xã 
Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm). 

2. Hỗ trợ 04 xã: Liêng S'rônh, Đạ M'Rông, Đạ Tông và Đạ Long thuộc huyện 
Đam Rông đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới sau năm 2021: 2.000 triệu đồng (500 
triệu đồng/xã). 
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3. Hỗ trợ thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh: 
2.739 triệu đồng. 

4. Hỗ trợ hoàn thành dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: 235 
triệu đồng (dự án Phát triển chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Chi 
nhánh Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Thảo Nguyên). 

5. Kinh phí thực hiện chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ nông thôn 
mới các cấp và truyền thông về xây dựng nông thôn mới: 150 triệu đồng. 

6. Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (theo Phụ 
lục đính kèm): 1.070 triệu đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.  

2. Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương thực hiện việc giao chi tiết dự toán kinh 
phí thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh cho các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị sử dụng bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.   

3. Các xã được hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện đạt các tiêu chí nông 
thôn mới và đảm bảo công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo tiến độ đã đăng ký.  

4. Sau khi ngân sách trung ương phân bổ vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021-2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2021-2025 cho địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, trình Hội đồng nhân 
dân tỉnh xem xét, thu hồi vốn đã phân bổ cho các xã không thuộc địa bàn, phạm vi 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để hoàn trả và 
phân bổ bổ sung vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định.  

5. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp 
thứ 3 thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 
 

Trần Đức Quận 
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Phụ lục 
CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN  

CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021  
(Kèm theo Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Nội dung 
Kinh phí phân bổ 

 (đồng) 

1  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 40.000.000 

2 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 50.000.000 

3 Thành phố Đà Lạt   30.000.000 

4 Huyện Lạc Dương  45.000.000 

5 Huyện Đơn Dương  85.000.000 

6 Huyện Đức Trọng  85.000.000 

7 Huyện Lâm Hà  135.000.000 

8 Huyện Đam Rông 65.000.000 

9 Huyện Di Linh  140.000.000 

10 Huyện Bảo Lâm  110.000.000 

11 Thành phố Bảo Lộc   35.000.000 

12 Huyện Đạ Huoai  85.000.000 

13 Huyện Đạ Tẻh  70.000.000 

14 Huyện Cát Tiên  95.000.000 

 TỔNG CỘNG 1.070.000.000 
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