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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:            /STC-QLNS 
  V/v trả lời kiến nghị cử tri của cử tri 

xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Hà Nam, ngày     tháng 02 năm 2021 

       Kính gửi:  

 - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 333/VPUB-NC ngày 24/02/2021 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về giải quyết kiến nghị cử tri của cử tri xã Xuân Khê, huyện 

Lý Nhân, 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu và trả lời 

kiến nghị của cử tri xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, cụ thể như sau: 

Nội dung kiến nghị: “Căn cứ Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 

20/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn 

mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, trong đó có quy định về cơ chế, chính sách 

hỗ trợ cho xã nông thôn mới kiểu mẫu là 2 tỷ đồng/xã và 300 triệu đồng/thôn 

của xã. Ngày 22/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1191/QĐ-

UBND công nhận xã Xuân Khê là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cử tri xã Xuân 

Khê đề nghị UBND tỉnh sớm chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ trên để thanh quyết 

toán các khoản xã đã đầu tư xây dựng”. 

Căn cứ vào ý kiến của cử tri và các quy định hiện hành, Sở Tài chính xin 

báo cáo và trả lời kiến nghị của cử tri xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân như sau: 

Ngày 20/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2404/QĐ-UBND 

về phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai 

đoạn 2018-2020, trong đó có quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ cho xã nông 

thôn mới kiểu mẫu là 2 tỷ đồng/xã và 300 triệu đồng/thôn của xã. 

Về nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 

tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020 được phê duyệt từ nguồn vốn ngân sách hỗ 

trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020, Chương trình giảm nghèo bền vững và nguồn vốn khác. 

Theo quy định hiện nay, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ 

quan chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững. Đồng thời tại Quyết định số 2404/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành 
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tham mưu, đề xuất kinh phí, bố trí kế hoạch vốn Chương trình nông thôn mới 

để thực hiện Đề án. 

Để đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định nêu trên và kịp thời có 

nguồn kinh phí hỗ trợ cho các xã thực hiện theo Đề án, Sở Tài chính đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh như sau: 

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kết 

quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên 

địa bàn và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch & Đầu tư.  

2. Chỉ đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

cân đối, phân bổ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 do 

ngân sách trung ương hỗ trợ để hỗ trợ cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu giai đoạn 2018-2020 theo đúng quy định tại Quyết định số 2404/QĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Sở Tài chính trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận:                                                                                         

- Như trên;  

- Lưu: VT, QLNS. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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