
 

Kính gửi:  

 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

 

Theo đề nghị của của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương1 và kiến 

nghị của một số địa phương về việc hướng dẫn kinh phí khen thưởng công 

trình phúc lợi cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào 

thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-20202, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 phê duyệt 

chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 

23/11/2018 về giao kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 

2016-2020. Theo đó, đến năm 2020, vốn ngân sách Trung ương 5 năm thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (gọi 

tắt là Chương trình) đã giao đủ 100% kế hoạch vốn ngân sách được Quốc hội 

phê duyệt cho các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương thực hiện theo 

quy định. 

2. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương án sử dụng vốn 

dự phòng 10% của Chương trình (tại Công văn số 1011/VPCP-KTTH ngày 

01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 

1809/BKHĐT-KTNN ngày 22/3/2019 về việc hướng dẫn sử dụng vốn dự phòng 

trung hạn 2016-2020 của Chương trình để thực hiện các dự án thuộc các Đề án 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc chỉ đạo phê duyệt. Nguồn vốn ngân 

sách Trung ương của Chương trình không bố trí để thưởng công trình phúc lợi 

cho các địa phương tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào 

thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.  

Do đó, căn cứ vào điều kiện thực tế, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chủ động cân đối từ ngân sách địa phương để 

                                           
1 Công văn số 340/BTĐKT-V.III ngày 22/02/2021. 
2 Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 
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bố trí kinh phí khen thưởng theo quy định tại Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 

05/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để Uỷ ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và chủ động thực hiện 

theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó TTCP, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: TC, KHĐT, Nội vụ; 

- Ban TĐ-KT Trung ương; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; 

- BCĐ CTMTQG các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở NN&PTNT, VPĐP NTM các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, VPĐP (10b). 

 
CVST:     

                     Vi Việt Hoàng 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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