
  ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:              /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng  6  năm 2021

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
(Tài liệu báo cáo tại kỳ họp thứ nhất – HĐND tỉnh khoá XVII)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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 Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 229- 

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

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương 
giai đoạn 2010-2020 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh; 
chương trình nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, 
UBND tỉnh. 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. Qua đó, bộ mặt nông thôn thay 
đổi rõ rệt, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu ở nông thôn được đầu tư xây 
dựng, nâng cấp khá đồng bộ, tạo điều kiện cho sản xuất và sinh hoạt nâng cao thu 
nhập và đời sống của người dân ở khu vực nông thôn. Đến nay  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, hiện tại 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;  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);  07 xã này 
đều là những xã khó khăn đặc thù của tỉnh, nguồn lực hạn chế, khó khăn về huy 
động nguồn vốn để xây dựng các tiêu chí về cơ sở hạ tầng. 
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Để hoàn thành mục tiêu được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới trong năm 2021 theo ý kiến kết luận của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy tại Thông báo số 229- TB/TU ngày 25/5/2021 nêu trên; sau khi xem xét 
đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số  102 /TTr-
SNN ngày 08/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ 
30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng) cho 07 xã khó khăn chưa đạt chuẩn NTM của 2 
huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ để thực hiện một số tiêu chí chưa hoàn thành, cụ thể 
như sau:

1. Huyện Ninh Giang: 12 tỷ đồng, 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.
2. Huyện Tứ Kỳ: 18 tỷ đồng, 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;

(chi tiết theo phụ lục biểu đính kèm)
* Nguồn vốn: Từ nguồn ngân sách tỉnh (nguồn tăng thu tiền sử dụng đất 

năm 2021 và các nguồn tài chính hợp pháp khác).
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

 Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu dự
 kỳ họp   thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVII; 
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, Thư (25b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái
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