
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Số:            /UBND-KT5 

V/v đề xuất quy định mức sử dụng vốn 

ngân sách Nhà nước thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hà Tĩnh, ngày        tháng 9 năm 2021 

  

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xã; 

    - Các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố.  

         

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có Văn bản số 564/VPĐP-

KHNVGS ngày 01/9/2021 về việc đề xuất quy định mức sử dụng vốn ngân sách 

Nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021- 2025 (văn bản gửi kèm qua hệ thống gửi nhận điện tử); 

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau: 

1. Giao Ủy ban nhân dân các xã: Báo cáo kết quả huy động nguồn lực, 

những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nghiên cứu, đề xuất các nội dung và mức 

được sử dụng ngân sách trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2022-2025 (theo đề cương và biểu mẫu kèm theo) gửi về Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới thành phố trước ngày 20/9/2021. 

2. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố tổng hợp, tham mưu 

Báo cáo của UBND Thành phố về các nội dung trên để gửi Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh theo đúng thời gian yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy (Để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Các phòng: Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch; 

- Văn phòng HĐND - UBND TP; 

- Trung tâm Ứng dụng KHKT và BVCTVN TP; 

- Lưu: VT, KT5. 
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ĐỀ CƯƠNG 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 114/2014/NQ-HĐND 

NGÀY 20/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

 (kèm theo Công văn số          /UBND-KT5 ngày     /9/2021  

của UBND thành phố Hà Tĩnh)   

      

1. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện các nội dung, công trình 

thuộc các danh mục quy định:  

Tổng nguồn vốn huy động từ năm 2015-2020:  … triệu đồng, trong đó: 

- Ngân sách nhà nước trực tiếp thực hiện chương trình: … triệu đồng, 

trong đó:  

+ Ngân sách trung ương: … triệu đồng; 

+ Ngân sách tỉnh: … triệu đồng; 

+ Ngân sách huyện: … triệu đồng; 

+ Ngân sách xã: … triệu đồng; 

- Vốn lồng ghép các chương trình, dự án: … triệu đồng; 

- Vốn tín dụng: … triệu đồng; 

- Vốn doanh nghiệp: … triệu đồng; 

- Vốn dân góp: … triệu đồng; 

- Vốn huy động khác: … triệu đồng. 

2. Kết quả thực hiện tỷ lệ huy động theo quy định: 

Tổng số công trình, dự án thực hiện từ năm 2015-2020: … công trình, trong 

đó:  

- Số công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách các cấp đảm bảo tỷ lệ theo 

quy định: … công trình; 

- Số công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách các cấp vượt tỷ lệ quy định: 

… công trình; 

- Tổng kinh phí vượt tỷ lệ quy định: … triệu đồng. 

2. Những thuận lợi; khó khăn, vướng măc. 

Đánh giá rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện theo từng nội dung cụ thể. 

3. Kiến nghị đề xuất. 
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