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Số:           /QĐ-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày       tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình  

mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2022 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 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 MTQG xây dựng 

NTM giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 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 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh 

Nam Định ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức và phương án phân bổ 

vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 

1812/SNN-VPĐP ngày 28/7/2022, Sở Tài chính tại Tờ trình số 361/TTr-STC ngày 

28/7/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng 

nông thôn mới năm 2022 cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam 

Định, tổng số tiền là: 42.340 triệu đồng (Bốn mươi hai tỷ, ba trăm bốn mươi triệu đồng 

chẵn); cụ thể như sau: 
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TT Nội dung 
Số tiền 

(Triệu đồng) 
Ghi chú 

A B 1 2 

  TỔNG SỐ 42.340  

1 Hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị  1.000 

Chi tiết tại 

phụ lục I 

kèm theo 

2 
Hỗ trợ triển khai Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) 
6.000 

3 

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

Hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết theo 

chuỗi giá trị 

900 

4 
Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

gắn với nhu cầu thị trường 
7.000 

5 

Hỗ trợ xây dựng mô hình chuyển đổi số trong 

xây dựng NTM tại các huyện, thành phố (Mỗi 

huyện, thành phố chọn 01 xã, thị trấn xây dựng 

mô hình; hỗ trợ 200 triệu đồng/mô hình) 

2.000 

6 

Hỗ trợ nâng cao chất lượng môi trường, xây 

dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, 

đẹp, an toàn  

4.600 

7 Nâng cao nhận thức về xây dựng NTM 1.300 

8 Truyền thông về xây dựng NTM 1.900 

9 
Hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô 

hình huyện Hải Hậu NTM kiểu mẫu 
2.500 

10 
Hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng mô 

hình NTM kiểu mẫu về văn hoá 
300 

11 
Hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn mô hình phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 
500 

12 Hoạt động Ban chỉ đạo các cấp 5.520 

13 
Hỗ trợ xã, thị trấn xây dựng NTM nâng cao (hỗ 

trợ mỗi xã, thị trấn 70 triệu đồng) 
8.820 

Chi tiết tại 

phụ lục II 

kèm theo 

Nguồn kinh phí: Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 

ngân sách địa phương năm 2022.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Tài chính có trách nhiệm cấp phát kinh phí cho các Sở, ngành và UBND 

các huyện, thành phố Nam Định có tên tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định này 

theo đúng quy định. 
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2. Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định có tên tại phụ lục 

I, II kèm theo Quyết định này có trách nhiệm quản lý, sử dụng khoản kinh phí nêu trên 

đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả và đúng chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.  

3. UBND các huyện, thành phố Nam Định có trách nhiệm thông báo, phân bổ 

chi tiết và thực hiện cấp phát kinh phí cho UBND các xã, thị trấn theo đúng quy định 

hiện hành. 

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính đăng tải 

công khai Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Kho bạc 

Nhà nước tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du 

lịch, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Nam Định, Công an tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, 

Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

Nơi nhận:                                                

- Như Điều 3;                              

- Lưu: VP1, VP3, VP7, VP6.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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