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Kết quả kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn thực hiện  

Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 
 

 

I. Về công tác phân bổ, quản lý, sử dụng vốn nông thôn mới: 

1. Việc phân bổ vốn: đánh giá việc phân bổ có đúng định hƣớng, các  

quy định của Trung ƣơng, tỉnh. 

- Việc phân bổ, quản lý, sử dụng ngồn vốn các Chương trình MTQG trên địa 

bàn thực hiện theo văn bản hướng dẫn của trung ương, tỉnh. Thực hiện quản lý các 

dự án đầu tư nguồn vốn xây dựng NTM theo quy định tại Nghị định 161/2016/NĐ-

CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây 

dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2016 - 2020 (sau đây viết tắt là Nghị định 161/2016/NĐ-CP) và các quy định liên 

quan khác về quản lý dự án đầu tư. 

- Về định mức chi tiêu, cơ chế chi tiêu cho các Chương trình MTQG cơ bản 

phù hợp với thực tế địa phương, tuy vậy do nhu cầu sử dụng vốn cao, nguồn vốn ít 

do vậy việc phân bổ chi tiêu gặp khó khăn, một số địa phương phân bổ còn dàn trải. 

2. Việc quản lý, sử dụng vốn: 

2.1. Đầu tư phát triển: đánh giá việc sử dụng vốn theo các quy định về nội 

dung, danh mục, tỷ lệ hỗ trợ; hiệu quả sử dụng vốn. 

 Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 

2018-2020 tại các xã cơ bản thực hiện đúng quy định và phát huy hiệu quả việc sử 

dụng nguồn vốn; sử dụng nguồn vốn theo tỷ lệ quy định tại Nghị quyết số 

114/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của HĐND tỉnh Hà Tỉnh về việc quy định 

sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: 

- Ngân sách Trung ương, tỉnh phân bổ giai đoạn năm 2018 - 2020: 

+ Năm 2018: 16.240 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương: 14.040 triệu 

đổng; Ngân sách tỉnh: 2.200 triệu đồng; 

 + Năm 2019: 21.191 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương: 20.886 tỷ 

đồng; Ngân sách tỉnh: 305 tỷ đồng. 

 + Năm 2020: 51.379 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương: 50.639 tỷ 

đồng; Ngân sách tỉnh: 740 tỷ đồng.  

 



- Ngân sách địa phương phân bổ và giải ngân theo tổng mức đầu tư dự toán 

hàng năm: 

+ Năm 2018: 73.212 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 22.651 tỷ 

đồng, ngân sách tỉnh: 12.532 tỷ đồng, ngân sách huyện, xã 17.342 tỷ đồng, nguồn 

huy động khác: 20.688 tỷ đồng. Nguôn vốn đã giải ngân: 41.195 tỷ đồng, ngân 

sách Trung ương: 19.029 tỷ đồng, ngân sách tỉnh: 9.683 tỷ đồng, ngân sách huyện, 

xã 3.965 tỷ đồng, nguồn huy động khác: 8.527 tỷ đồng. 

+ Năm 2019: 64.741 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương: 27.683 tỷ 

đồng, ngân sách tỉnh: 4.619 tỷ đồng, ngân sách huyện xã: 15.723 tỷ đồng, nguồn 

huy động khác: 16.716 tỷ đồng. Nguồn vốn đã giải ngân: 35.755 tỷ đồng, trong đó 

ngân sách Trung ương: 24.192 tỷ đồng, ngân sách tỉnh: 1.793 tỷ đồng, ngân sách 

huyện, xã 6.650 tỷ đồng, nguồn huy động khác; 3.120 tỷ đồng. 

+ Năm 2020: 94.984 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương: 65.897 tỷ 

đồng, ngân sách tỉnh: 1.016 tỷ đồng, ngân sách huyện, xã 7.568 tỷ đồng, nguồn 

huy động khác: 20.504 tỷ đồng. Nguôn vốn đã giải ngân: 55.384 tỷ đồng, ngân 

sách Trung ương: 52.868 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 614 tỷ đồng, ngân sách huyện, 

xã 1.012 tỷ đồng, nguồn huy động khác: 889 tỷ đồng. 

2.2. Vốn sự nghiệp: Đánh giá việc sử dụng vốn theo đối tượng, mục đích, 
định hướng; hiệu quả sử dụng vốn. 

- Trên cơ sở quyết định phân bổ vốn của UBND huyện, UBND các xã lập kế 

hoạch sử dụng vốn, Văn phòng NTM, Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định kế 

hoạch của các xã, UBND các xã căn cứ kế hoạch vốn được thẩm định phân bổ chi 

tiết cho các hạng mục, nội dung công việc được phê duyệt. Tuy nhiên, việc xây 

dựng kế hoạch sử dung nguồn vốn của một số xã chưa cụ thể, chưa sát với tình 

hình thực tế, quá trình thực hiện phải điều chỉnh kế hoạch nhiều lần, làm ảnh 

hưởng đến tiến độ, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn. 

- Kết quả phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh năm 2018: 4.004 

triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương: 3.420 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 584 

triệu đồng; năm 2019: 4.500 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương: 4.350 

triệu đồng, ngân sách tỉnh: 150 triệu đồng; Năm 2020: 11.491 triệu đồng, trong đó 

ngân sách Trung ương: 11.421 triệu đồng, ngân sách tỉnh 70 triệu đồng. 

- Kết quả thực hiện và giải ngân nguồn vốn của các xã: Năm 2018: Tổng số 

tiền 5.311 triệu đồng đã giải ngân 4.688 triệu đồng đạt 87%, trong đó ngân sách 

Trung ương đạt 98%, ngân sách tỉnh đạt 95%; Năm 2019 tổng số tiền 5.669 triệu 

đồng, kinh phí đã giải ngân: 4.875 triệu đồng, đạt 85 %, trong đó ngân sách Trung 

ương đạt 90%, ngân sách tỉnh đạt 100%; Năm 2020 tổng kinh phí: 14.079 triệu 

đồng, kinh phí đã giải ngân: 10.972 triệu đồng đạt 77%, trong đó ngân sách Trung 

ương đạt 82 %. 

(Chi tiết có biểu kèm theo) 

3. Tình hình nợ xây dựng cơ bản, kế hoạch trả nợ xây dựng cơ bản. 

3.1. Nợ phát sinh trước 31/12/2014: Không. 



3.2. Nợ phát sinh sau 31/12/2014: Tổng nợ phát sinh đến thời điểm 

30/8/2021 là: 12.609 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách trung ương: 2.397 triệu 

đồng, ngân sách huyện: 515 triệu đồng, ngân sách xã 7.199 triệu đồng, Nguồn huy 

động khác: 2.498 triệu đồng. 

3.3. Kế hoạch trả nợ. 

- Đối với nguồn ngân sách trung ương: 3.397 triệu đồng, UBND các xã tính 

toán cân đối trong nguồn vốn Ngân sách Trung ương xây dựng Nông thôn mới 

năm 2021 để bố trí kinh phí trả nợ theo quy định. 

- Đối với nguồn ngân sách huyện: 515 triệu động, UBND huyện sẻ cân đối 

bố trí từ nguồn thu tiền đất hàng năm để hỗ trợ cho UBND các xã trả nợ. 

- Đối với nguồn ngân sách xã: 7.199 triệu đồng, UBND các xã bố trí nguồn 

thu cấp quyền sử dụng đất, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp 

pháp khác để trả nợ theo quy định. 

- Đối với nguồn vốn huy động khác: 2.498 triệu đồng, đây là nguồn vốn 

đóng góp đối ứng của cộng đồng dân cư theo Nghị quyết 114 của HĐND tỉnh. 

UBND xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp bằng tiền, hiện vật, 

ngày công để cân đối trả nợ.  

II. Giám sát kết quả thực hiện các mô hình sử dụng nguồn vốn nông 
thôn   mới giai đoạn 2018-2020: 

  I. Tên mô hình: Từ năm 2018-2020 huyện Hương Khê được hỗ trợ thực 

hiện xây dựng các nhóm mô hình sau:  

  - Mô hình tua tuyến, học tập, trải nghiệm xây dựng nông thôn mới (thực 

hiện tại các xã Hương Trạch, Hương Đô, Hương Trà, Phú Phong, Phú Gia). 

  - Mô hình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gắn với du lịch trải 

nghiệm và giới thiệu sản phẩm OCOP (thực hiện tại các xã Hương Trà). 

  - Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin thông minh trong quản lý điều 

hành (thực hiện tại xã Hương Trạch).   

  - Mô hình liên kết sản xuất thâm canh bưởi Phúc Trạch tại vùng chỉ dẫn địa 

lý đạt chứng nhận hữu cơ, có truy xuất nguồn gốc, gắn với phát triển sản phẩm 

OCOP tại xã Phúc Đồng (quy mô trên 10ha).  

- Mô hình phát triển chuỗi sản xuất cây ăn quả (đã đạt chứng nhận 

VietGAP), truy xuất nguồn gốc sản phẩm, gắn với xây dựng thương hiệu, mở rộng 

thị trường tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê. 

- Mô hình “Phát triển chuỗi sản xuất cây ăn quả bưởi Phúc Trạch đặc sản (đã 

đạt chứng nhận VietGAP), truy xuất nguồn gốc sản phẩm, gắn với xây dựng sản 

phẩm đạt chuẩn OCOP, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường năm 2020” tại 

xã Hương Trạch. 

- Mô hình chuyển đổi đất màu kém hiệu quả sang trồng bưởi Phúc Trạch gắn 

với tập trung ruộng đất tại thôn Phú Yên, xã Hương Xuân. 



- Mô hình chuỗi liên kết sản xuất thâm canh vườn bưởi Phúc Trạch áp dụng 

chuẩn VietGap, gắn với truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP tại xã 

Hương Xuân, huyện Hương Khê. 

II. Về thực hiện mô hình: 

  1. Việc xây dựng và phê duyệt phương án - dự toán: Các xã xây dựng Phương 

án - Dự toán và trình xin ý kiến thống nhất của Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh; UBND xã tổ chức phê duyệt và triển khai. Các nội dung hỗ trợ mô hình cơ bản 

thực hiện đảm bảo đúng nội dung, mục đích, đối tượng theo yêu cầu, định mức hỗ 

trợ thực hiện đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND ngày 

20/12/2014 của HĐND tỉnh. 

  2. Việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Phương án - Dự toán 

cơ bản được triển khai đảm bảo theo yêu cầu từ việc tổ chức lựa chọn nội dung, 

hạng mục, địa điểm thực hiện, thời gian, kinh phí để thực hiện. Các nội dung, hạng 

mục trong quá trình thực hiện đều được tổ chức giám sát của cộng đồng thông qua 

Ban giám sát cộng xã. 

  3. Các nội dung thực hiện: 

  - Đối với nhóm mô hình hỗ trợ xây dựng, nâng cấp tua tuyến tham quan, 

học tập, trải nghiệm xây dựng nông thôn mới các nội dung thực hiện gồm: Xây 

dựng hệ thống bồn hoa, cây cảnh, cây bóng mát, cây hàng rào xanh, tạo điểm nhấn 

dọc các tuyến đường trục xã, thôn và một số hộ dân. Mua sắm các thiết bị, dụng cụ 

thể dục thể thao cho người già, thiết bị vui chơi giải trí cho trẻ em tại nhà văn hóa 

các thôn. 

- Đối với mô hình ứng dụng công nghệ thông tin thông minh trong quản lý 

điều hành tại xã Hương Trạch: Thực hiện các nội dung lắp đặt hệ thống phần mềm 

và thiết bị ứng dụng công nghệ thôn tin thông minh trong quản lý điều hành của xã 

như (Tivi, Mảy tính bảng, FPT Play Box, Máy chấm công vân tay; Wifi 4G, 

Camera). 

  - Đối với mô hình khu dân cư Kiểu mẫu thông minh ứng dụng khoa học, 

công nghệ tại thôn Đông Trà, xã Hương Trà: Ứng dụng khoa học công nghệ trong 

công tác quản lý, điều hành, giám sát của thôn và ứng dụng khoa học, công nghệ 

trong sản xuất vườn hộ, vệ sinh môi trường. 

- Đối với mô hình phát triển chuỗi sản xuất cây ăn quả tại xã Gia Phố, nội 

dung thực hiện: hỗ trợ phân Ure, Kali, phân bón sinh học; hỗ trợ bao bì, thùng 

đựng sản phẩm cây ăn quả phục vụ truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ kinh phí tư vấn 

chuyển giao kỹ thuật, phân tích mẫu kiểm tra, giám sát chuỗi; chi phi xây dựng, 

đăng ký tài khoản dữ liệu và tem truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ tập huấn chuyển giao 

kỹ thuật; tổ chức hội nghị, hội thảo đầu bờ, tổng kết nhân rộng mô hình, truyền 

thông nhân rộng, biểu hiệu mô hình. 

- Đối với mô hình “Phát triển chuỗi sản xuất cây ăn quả bưởi Phúc Trạch 

đặc sản tại xã Hương Trạch, nội dung thực hiện: hỗ trợ phân, hỗ trợ kinh phí tư 

vấn chuyển giao kỹ thuật, phân tích mẫu kiểm tra, giám sát chuỗi; chi phi xây 

dựng, đăng ký tài khoản dữ liệu và tem truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ tập huấn 



chuyển giao kỹ thuật; hội nghị, hội thảo đầu bờ, tổng kết nhân rộng mô hình, 

truyền thông nhân rộng; biểu hiệu mô hình. 

- Đối với mô hình chuyển đổi đất màu kém hiệu quả sang trồng bưởi Phúc 

Trạch tại xã Hương Xuân, nội dung thực hiện: hỗ trợ quy hoạch, Khảo sát, đánh 

giá thực địa, đo đạc, chia lại đất; thi công cơ sở hạ tầng như: làm đường giao 

thông, mương thoát nước, hàng rào; tập huấn kỹ thuật trồng bưởi Phúc Trạch; hỗ 

trợ cây giống, vật tư nông nghiệp ..... 

  - Đối với mô hình chuỗi liên kết sản xuất thâm canh vườn bưởi Phúc Trạch 

áp dụng chuẩn VietGap, gắn với truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP 

tại xã Hương Xuân, nội dung thực hiện: hỗ trợ lấy mẫu đất, mẫu nước kiểm nghiệm, 

đánh giá chất lượng; hỗ trợ làm biển báo, biểu hiệu; tổ chức tập huấn cho các hộ 

tham gia mô hình; hội nghị nhân rộng mô hình… 

  4. Tiến độ thực hiện mô hình:  

  - Cơ bản các mô hình thực hiện đảm bảo theo theo thời gian yêu cầu của 

phương án - dự toán đã được phê duyệt.  

  - Một số mô hình chưa thực hiện, thực hiện chậm như: Mô hình liên kết sản 

xuất thâm canh bưởi Phúc Trạch tại vùng chỉ dẫn địa lý đạt chứng nhận hữu cơ, có 

truy xuất nguồn gốc, gắn với phát triển sản phẩm OCOP tại xã Phúc Đồng (chưa 

triển khai); mô hình chuyển đổi đất màu kém hiệu quả sang trồng bưởi Phúc Trạch 

tại xã Hương Xuân và mô hình chuỗi liên kết sản xuất thâm canh vườn bưởi Phúc 

Trạch áp dụng chuẩn VietGap, gắn với truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm 

OCOP tại xã Hương Xuân. 

  5. Kinh phí thực hiện, kết quả giải ngân kinh phí hỗ trợ, việc tuân thủ các 

chế độ quy định: 

  - Kinh phí thực hiện mô hình: Tổng kinh phí thực hiện mô hình 4.883 triệu 

đồng (Trong đó: Nguồn ngân sách TW hỗ trợ 3.615 triệu đồng, nguồn huy động 

khác 1.268 triệu đồng) 

  - Kết quả giải ngân: Các mô hình được giải ngân 3.583 triệu đồng/4.883 triệu 

đồng, đạt 73,3% vốn hỗ trợ; việc hỗ trợ thực hiện theo chế độ quy định hiện hành. 

III. Đánh giá hiệu quả, khả năng nhân rộng mô hình:  

1. Hiệu quả mô hình: Một số mô hình cơ bản phát huy được hiệu quả, tạo 

điểm nhấn cho xã xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan phục vụ khách tham 

quan, học tập, trải nghiệm nông thôn mới; nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm, 

góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Tuy vậy, một số mô hình, một số nội 

dung, hạng mục trong thừng mô hình chưa thực sự hiệu quả như trồng cây thiếu 

chăm sóc, cây phát triển chậm, cây chết, một số hạnh mục bị xuống cấp, hư hỏng 

tại một số xã (Hương Trạch, Hương Đô, Phú Phong). Quá trình vận hành một số 

nội dung, hạng mục tại mô hình khu dân cư Kiểu mẫu thông minh ứng dụng khoa 

học, công nghệ tại thôn Đông Trà, xã Hương Trà còn khó khăn, lúng túng. 

 

 



  2. Khả năng nhân rộng mô hình:   

- Đối với mô hình nâng cấp, mở rộng điểm để học tập, trải nghiệm nông 

thôn mới: Có khả năng nhân rộng mô hình với điều kiện các địa phương phải tập 

trung thực hiện tốt việc chăm sóc bảo vệ cây trồng, lựa chọn thời điểm trồng cây 

và loại cây phù hợp với khí hậu của địa phương. 

- Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin thông minh trong quản lý điều 

hành tại xã Hương Trạch: Có thể nhân rộng ở các địa phương khác gắn với công 

tác quản lý điều hành công việc đối với cán bộ, công chức. 

- Mô hình khu dân cư Kiểu mẫu thông minh ứng dụng khoa học, công nghệ 

tại thôn Đông Trà: Quá trình khai thác, vận hành còn khó khăn, lúng túng, chưa 

phát huy được hiệu quả như mục tiêu đề ra; do đó nếu nhân rộng cần có hướng dẫn 

cụ thể để việc khai thác, vận hành được hiệu quả. 

- Các mô hình sản xuất phát triển chuỗi sản xuất cây ăn quả (đã đạt chứng 

nhận VietGAP), đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong phương thức sản xuất của người 

dân; người tham gia có đầy đủ kiến thức, nắm rõ quy trình sản xuất sạch nên mạnh 

dạn tiếp tục duy trì mô hình đạt tiêu chuẩn ViêtGap đáp ứng theo nhu cầu của thị 

trường, mở rộng thị trường. 

IV. Các khó khăn, vƣớng mắc, kiến nghị đề xuất: 

1. Khó khăn, vướng mắc:  

- Việc thực hiện mô hình khu dân cư Kiểu mẫu thông minh ứng dụng khoa 

học, công nghệ chưa có quy định về tiêu chí, chưa có hướng dẫn cụ thể nên quá 

trình lựa chọn nội dung, hạng mục thực hiện lúng tung; khai thác, vận hành khó 

khăn, chưa hiệu quả. 

- Mô hình chuyển đổi đất màu kém hiệu quả sang trồng bưởi phúc trạch gắn 

với tập trung ruộng đất tại thôn Phú Yên, xã Hương Xuân là mô hình có hiệu quả 

thiết thực đối với người dân xã Hương Xuân tuy nhiên quá trình thực hiện gặp 

nhiều khó khăn: Địa điểm dự kiến ban đầu đưa vào xây dựng mô hình gặp khó 

khăn trong việc quy định nhà nước về đất đai nên phải kiểm tra, rà soát để tìm địa 

điểm mới phù hợp hơn để xây dựng mô hình do đó tiến độ triển khai mô hình 

chậm so với kế hoạch đề ra. 

- Mô hình chuỗi liên kết sản xuất thâm canh vườn bưởi Phúc Trạch áp dụng 

chuẩn VietGap, gắn với truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP tại xã 

Hương Xuân, thực hiện việc hỗ trợ vật tư phân bón nguồn đối ứng của người dân 

gặp khó khăn do không thu được nguồn kinh phí đối ứng người dân. 

- Hiện nay, một số mô hình chưa được giải ngân, do Kiểm toán nhà nước 

đang thực hiện kiểm toán, chưa có thông báo kết luận nên các địa phương chưa 

thực hiện giải ngân. 

2. Kiến nghị đề xuất:  

- Ban hành quy định cụ thể về tiêu chí xây dựng mô hình khu dân cư Kiểu 

mẫu thông minh ứng dụng khoa học, công nghệ và hướng dẫn cụ thể để quá trình 

lựa chọn nội dung, hạng mục thực hiện thuận lợi; khai thác, vận hành hiệu quả. 



- Đối với các mô hình: liên kết sản xuất thâm canh bưởi Phúc Trạch tại vùng 

chỉ dẫn địa lý đạt chứng nhận hữu cơ, có truy xuất nguồn gốc, gắn với phát triển 

sản phẩm OCOP tại xã Phúc Đồng (500 triệu đồng); mô hình chuyển đổi đất màu 

kém hiệu quả sang trồng bưởi Phúc Trạch gắn với tập trung ruộng đất tại thôn Phú 

Yên, xã Hương Xuân (500 triệu đồng); mô hình chuỗi liên kết sản xuất thâm canh 

vườn bưởi Phúc Trạch áp dụng chuẩn VietGap, gắn với truy xuất nguồn gốc, phát 

triển sản phẩm OCOP tại xã Hương Xuân (300 triệu đồng), đến nay vẫn chưa được 

giải ngân. Để đảm bảo nguồn vốn xây dựng hoàn thành mô hình, đề nghị UBND 

tỉnh, các sở ngành không thu hồi số tiền đã phân bổ và cấp cho các xã. 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá các mô hình sử dụng vốn 

nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. UBND huyện Hương Khê báo cáo Văn 

phòng Điều phối Chương trình MTQG Nông thôn mới tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- VPĐP NTM tỉnh; 

- Thường trực BCĐ NTM huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, NN và PTNT; 

- VPĐP NTM huyện; 

-  Lưu: VT, TCKH.                                                      
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