
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NN Đình Lập, ngày      tháng 5 năm 2022 

V/v góp ý dự thảo tờ trình của 

UBND tỉnh, Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách Trung ương và mức vốn 

đối ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia XDNTM giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: 

 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 975/SNN-KHTC ngày 26/5/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

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

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo, UBND huyện Đình Lập cơ bản nhất trí với 

các nội dung trong dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh Lạng Sơn, dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

Trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn.  

Tuy nhiên, có ý kiến bổ sung, đề nghị tăng định mức hỗ trợ các hạng mục, cụ 

thể như sau: 

TT Nội dung hỗ trợ 

Mức hỗ trợ 

Vốn NSNN 

hỗ trợ (%) 

Vốn huy động 

khác (%) 

1 Xây dựng Trạm Y tế xã 95 5 

2 Xây dựng nhà văn hóa xã 95 5 

3 Xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt 95 5 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Văn phòng Điều phối xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Lạng Sơn để tổng hợp theo quy định./.  
 

 Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN và PTNN; 

- Lưu: VT.          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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