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BÁO CÁO THẨM TRA 
Tờ trình về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cho 07 xã khó khăn chưa đạt chuẩn 

nông thôn mới của 02 huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang                                                           
(Báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII)

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 
Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 229-

TB/TU ngày 25/5/2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 
xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương năm 2021;

Sau khi nghiên cứu Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị hỗ trợ kinh 
phí cho 07 xã khó khăn chưa đạt chuẩn nông thôn mới của 02 huyện Tứ kỳ, 
Ninh Giang; Ban kinh tế - ngân sách có một số ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết:
Trong 10 năm qua, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp và đã đạt được nhiều thành 
tựu đáng kể, tạo nên bước ngoặt lớn trong phát triển nông thôn trong tỉnh. Bộ 
mặt nông thôn khởi sắc rõ rệt, từng bước gắn phát triển toàn diện nông thôn với 
cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng ngành nông nghiệp, ảnh hưởng sâu 
rộng đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo nền tảng ổn định chính 
trị, xã hội. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc với quyết tâm 
cao; các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực 
hiện, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Đã có: 171/178 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới; 7/12 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành về đích nông 
thôn mới. Tuy nhiên, đến nay còn 07 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới của 02 
huyện Tứ Kỳ và Ninh Giang. Cụ thể: Các xã: Đông Xuyên, Kiến Quốc, Vạn 
Phúc huyện Ninh Giang;  Các xã: Đại Sơn, Chí Minh, Phượng Kỳ, Tiên Động,  
huyện Tứ Kỳ. Đây là các xã đã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019 và 2020 
nhưng đến nay chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới do còn thiếu tiêu 
chí (chủ yếu là tiêu chí về cơ sở vật chất trường học và cơ sở vật chất văn hóa).  
Đây đều là những xã có nguồn lực hạn chế, khó khăn về huy động nguồn vốn để 
xây dựng các tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Trong khi đó các tiêu chí còn thiếu cần 
rất nhiều kinh phí để thực hiện.
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Do đó, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho 07 xã 
khó khăn chưa đạt chuẩn nông thôn mới của 02 huyện Tứ kỳ, Ninh Giang là cần 
thiết và đúng thẩm quyền.

2. Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 229- 
TB/TU ngày 25/5/2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia 
xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương năm 2021; trên cơ sở đề nghị của 
UBND 02 huyện Tứ Kỳ và Ninh Giang và ý kiến thẩm định của các ngành, Ban 
kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với phương án hỗ trợ cho các xã, cụ thể 
như sau:

- Huyện Ninh Giang 03 xã tổng số tiền hỗ trợ: 12 tỷ, gồm:
+ Xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang: 5 tỷ đồng;
+ Xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang: 4 tỷ đồng;
+ Xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang:  3 tỷ đồng.
- Huyện Tứ Kỳ 04 xã tổng số tiền hỗ trợ: 18 tỷ, gồm:
+ Xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ:  5 tỷ đồng;
+ Xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ:  5 tỷ đồng.
+ Xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ: 4 tỷ đồng;
+ Xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ:  4 tỷ đồng.
- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách tỉnh (từ nguồn tăng thu 

tiền sử dụng đất năm 2021 và các nguồn tài chính hợp pháp khác).
Trên đây là ý kiến của Ban Kinh tế - ngân sách, xin trình HĐND tỉnh xem 

xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu VP, KTNS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

   Trịnh Thúy Nga
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