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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: 164/2023/NQ-HĐND                          Lâm Đồng, ngày 07 tháng 3 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 
Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định nguyên tắc, tiêu chí,  
định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình  

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 9 

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 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 
phủ về 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 ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

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 nguồn 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 1179/TTr-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 6 Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định nguyên 
tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 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. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định nguyên tắc, tiêu 
chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: 

“Điều 6. Tiêu chí, định mức phân bổ vốn sự nghiệp 

1. Hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo 
kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền: Phân bổ bằng 3% tổng vốn sự 
nghiệp thực hiện Chương trình.  
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2. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn: 

a) Hỗ trợ xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, 
chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp: Phân 
bổ bằng 7% tổng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình.  

b) Hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông 
nghiệp: Phân bổ bằng 25% tổng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình.  

c) Hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP: Phân bổ bằng 10% tổng vốn sự 
nghiệp thực hiện Chương trình.  

d) Hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, 
bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn: Phân bổ bằng 2% tổng 
vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình. 

đ) Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất: 
Phân bổ bằng 5% tổng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình.  

e) Hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông 
thôn mới: Phân bổ bằng 5% tổng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình. 

g) Hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với 
nhu cầu của thị trường: Phân bổ bằng 5% tổng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình.  

3. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe của người dân 
nông thôn: Phân bổ bằng 10% tổng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình. 

4. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn; bảo tồn và phát huy các 
giá trị văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn: Phân bổ bằng 5% 
tổng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình. 

5. Nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, 
sạch, đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống nông thôn: Phân bổ 
bằng 5% tổng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình. 

6. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, hoạt động của chính quyền cơ 
sở; thúc đẩy chuyển đổi số trong nông thôn mới, ứng dụng công nghệ thông tin, công 
nghệ số, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, bình đẳng giới và 
phòng chống bạo lực trên cơ sở giới: Phân bổ bằng 7% tổng vốn sự nghiệp thực hiện 
Chương trình. 

7. Hỗ trợ nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các tổ chức chính trị, xã hội trong xây dựng nông thôn mới: Phân bổ bằng 1% tổng 
vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình. 

8. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; nâng cao 
năng lực, truyền thông xây dựng nông thôn mới; thực hiện phong trào thi đua “cả 
nước chung sức xây dựng nông thôn mới”:  

a) Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết 
quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá; nhân rộng mô hình 
giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng: Phân bổ bằng 3% tổng vốn sự 
nghiệp thực hiện Chương trình. 

b) Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn 
mới các cấp, nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của người dân và cộng đồng: 
Phân bổ bằng 1% tổng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình. 
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c) Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông; triển khai phong trào 
“cả nước thi đua xây dựng nông thôn mới”: Phân bổ bằng 1% tổng vốn sự nghiệp thực 
hiện Chương trình. 

9. Duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình sau đầu tư trên địa bàn xã: Phân 
bổ bằng 5% tổng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình”. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

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

2. 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. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 3 năm 2023. 

2. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND ngày 
08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định nguyên tắc, tiêu 
chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp 
thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 3 năm 2023./. 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 

Trần Đức Quận 
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