
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 03 /HD-SNN                Lạng Sơn, ngày   19  tháng  3  năm 2019 

 
HƯỚNG DẪN  

Thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất thuộc  
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1760/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 11 
năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 
1600/QĐ-TTg; Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020; Quyết định số 69/QĐ- BNN-VPĐP, ngày 09/01/2017 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ 
tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020; Quyết định số 
4781/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 21/11/2017 ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển 
sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT, ngày 01/3/2017 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 
Thông tư số 43/2017/TT-BTC, ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản 
lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 
30/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
43/2017/TT-BTC, ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử 
dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-UBND, ngày 16/5/2011 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân 
sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
Quyết định số 1030/QĐ-UBND, ngày 02/07/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng cây nguyên liệu gắn với chế 
biến và xuất khẩu đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 2671/QĐ-
UBND, ngày 31/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt dự án 
điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 
2011-2020, định hướng đến 2025; Quyết định 315/QĐ-UBND, ngày 28/02/2017 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ 
tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn; 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ 
mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:  

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

1. Phạm vi áp dụng 

Văn bản này hướng dẫn việc triển khai, thực hiện, quản lý, sử dụng kinh phí 
sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp thuộc Chương trình trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới trên cơ sở kế hoạch vốn hàng năm, để triển khai thực 
hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất tại các xã thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh được phân bổ vốn theo kế hoạch, hỗ trợ 01 lần/năm 
(quy mô thực hiện căn cứ tình hình thực tế nguồn vốn của năm kế hoạch). 

2. Đối tượng áp dụng  

Cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chủ các trang trại, 
gia trại, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm 
nghiệp, thủy sản và nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. 

Các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện dự án hỗ trợ các mô hình 
sản xuất có hiệu quả được tỉnh chỉ đạo điểm. 

3. Nội dung, điều kiện áp dụng 

3.1. Mô hình trồng trọt: Là các loại cây trồng có thế mạnh, chủ lực theo 
quy hoạch phát triển của địa phương.  

- Hỗ trợ mô hình sản xuất lương thực: Mô hình có quy mô diện tích liền 
vùng sản xuất tập trung từ 05 ha trở lên.  

- Hỗ trợ mô hình sản xuất cây thực phẩm: Mô hình có quy mô diện tích 
liền vùng sản xuất tập trung từ 01 ha trở lên, đối với mô hình công nghệ cao từ 
0,5 ha trở lên. 

- Hỗ trợ mô hình phát triển cây công nghiệp: Mô hình hỗ trợ cây ngắn 
ngày và cây dài ngày có quy mô liền vùng từ 01 ha trở lên. 

- Hỗ trợ mô hình phát triển cây dược liệu: Mô hình có quy mô liền vùng từ 
01 ha trở lên. 

- Hỗ trợ mô hình phát triển cây ăn quả: Mô hình có quy mô diện tích sản 
xuất tập trung từ 0,5 ha trở lên. 

- Hỗ trợ mô hình trồng cây lâm nghiệp: Quy mô từ 10 ha trở lên. 

3.2. Mô hình chăn nuôi, thủy sản: Là các loại sản phẩm có thế mạnh, chủ 
lực theo quy hoạch phát triển của địa phương.  

- Mô hình hỗ trợ phát triển thủy sản: Mô hình có quy mô diện tích mặt 
nước 0,5 ha trở lên. 
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- Hỗ trợ phát triển chăn nuôi: Có cơ sở vật chất đảm bảo phù hợp với loại 
vật nuôi, có kinh nghiệm trong chăn nuôi. 

+ Hỗ trợ phát triển đàn trâu, bò chất lượng cao: Hỗ trợ giống bò thịt và bò 
cái sinh sản, trâu thịt và trâu sinh sản: Quy mô 06 con/hộ; tối thiểu 30 con/tổ 
chức trở lên. 

+ Hỗ trợ mô hình phát triển đàn lợn thương phẩm và lợn sinh sản:  Quy 
mô nuôi được hỗ trợ: Đối với lợn thương phẩm hỗ trợ từ 10 con giống/hộ, 100 
con/tổ chức; đối với lợn nái sinh sản hỗ trợ 05 con giống/hộ, 40 con/tổ chức trở 
lên. 

+ Hỗ trợ mô hình phát triển đàn gia cầm (gà, vịt): Quy mô con giống từ 
500 con/hộ, tối thiểu 5.000con/tổ chức trở lên. 

3.3. Xây dựng phát triển ngành nghề phi nông nghiệp tại nông thôn 

Các nghề truyền thống; làng nghề, làng nghề truyền thống đang được phát 
triến sản xuất tại các địa phương (ưu tiên nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề 
truyền thống theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ 
về Phát triển ngành nghề nông thôn). 

3.4. Hỗ trợ các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp: Các 
mô hình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất (Ưu 
tiên mô hình ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn phù hợp với quy định của Luật Công nghệ cao).  

Các mô hình là cây, con chủ lực của địa phương; theo hướng sản xuất 
hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn mác sản phẩm. 

II. ĐỊNH HƯỚNG, NỘI DUNG VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ 

1. Định hướng hỗ trợ: 

- Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất phải theo hướng tập trung, 
không dàn trải, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên hỗ trợ nhân rộng các mô 
hình đã được thực hiện có hiệu quả trên địa phương gắn với việc xác định sản 
phẩm chủ lực, phát triển các cây, con, làng nghề, nghề truyền thống, có thế 
mạnh tại địa phương hiện có, có lợi thế cạnh tranh; khuyến khích xây dựng các 
mô hình sản xuất theo hướng VietGap gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, 
nhãn mác, bao bì nguồn gốc xuất xứ, tiến tới liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản 
phẩm. 

Mỗi xã lựa chọn xác định từ 01- 02 mô hình có thế mạnh để xây dựng dự 
án hỗ trợ mô hình về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 
hoá gắn với thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.  

- Ưu tiên đầu tư hỗ trợ cho các loại sản phẩm hiện có trên địa bàn, không 
nhất thiết hỗ trợ kinh phí cho toàn bộ dự án mà có thể lựa chọn một khâu hoặc 
một quy trình trong dự án để hỗ trợ. Dự án được hỗ trợ sản phẩm sản xuất ra 
phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và định hướng mở rộng vùng sản xuất trở 
thành nguyên liệu chế biến hoặc trở thành hàng hóa.  
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- Ưu tiên đầu tư hỗ trợ cho xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị mới gắn 
sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ hình thành các liên kết giữa doanh nghiệp, 
cơ sở kinh doanh với hợp tác xã và người dân. Củng cố, nâng cấp liên kết theo 
chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đã có tại các địa phương, trong 
đó tập trung xây dựng vùng nguyên liệu ổn định; hỗ trợ áp dụng kỹ thuật sản 
xuất đồng bộ, được quản lý chất lượng theo yêu cầu; nâng cao năng lực sơ chế, 
chế biến và phát triển thị trường. 

2. Định mức hỗ trợ   

Áp dụng theo các quy định hiện hành đang được triển khai cho các 
chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

III. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 

1. Các nội dung hỗ trợ phải hướng tới mục tiêu hoàn thành Tiêu chí 13 
của Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Căn cứ theo định hướng phát triển sản xuất, các huyện, thành phố, chỉ 
đạo xây dựng các mô hình hỗ trợ theo quy mô tập trung định hướng sản xuất 
hàng hóa để nâng cao giá trị thu nhập người dân. 

3. Phát huy vai trò chủ thể của cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã, chủ các trang trại, gia trại, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn trong 
lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và nghề truyền thống, làng nghề, 
làng nghề truyền thống để lựa chọn và tổ chức thực hiện. 

4. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh, của huyện, thành phố; chương trình tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và có cơ chế đảm bảo thực hiện theo 
quy hoạch, Đề án xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. 

5. Công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng các nguồn lực; phát huy vai 
trò làm chủ của người dân và cộng đồng, thực hiện dân chủ cơ sở trong quá trình 
lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá. 

6. Quy định các đối tượng tham gia tại mục 2, Phần I. Hướng dẫn này khi 
triển khai thực hiện phải cam kết thực hiện đáp ứng nội dung sau: 

- Điều kiện đầu vào: Theo quy hoạch sản xuất; sản phẩm chủ lực tại địa 
phương; cơ sở vật chất; có nguồn nhân lực, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất; 
nguồn vốn đối ứng theo tỷ lệ tối thiểu 30% tổng mô hình được hỗ trợ. 

- Các sản phẩm đầu ra: Dự kiến năng suất, chất lượng sản phẩm, giá trị, 
thu nhập đạt được. 

- Có liên kết trong sản xuất: Có liên kết giữa các hộ để hướng tới liên kết 
với HTX, doanh nghiệp, kết nối trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

- Ưu tiên cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trang trại, 
gia trại, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm 
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nghiệp, thủy sản và nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống cam 
kết với Ủy ban nhân dân các xã sau khi kết thúc chu kỳ sản xuất, kinh doanh có 
trách nhiệm hoàn lại một phần kinh phí hoặc con giống hỗ trợ ban đầu, để tiếp 
tục đầu tư cho các đối tượng khác được hỗ trợ phát triển sản xuất.  

+ Số kinh phí và con giống hoàn lại xã có trách nhiệm quả lý công khai, 
minh bạch và tiếp tục hỗ trợ cho đối tượng tham gia khác trên địa bàn theo đúng 
nội dung, đối tượng trong hướng dẫn.   

+ Mô hình phải có khả năng lan toả (làm mẫu) của các hộ gia đình để nhân 
rộng mô hình. 

7. Huyện, xã phải có quy định, theo dõi, giám sát, đánh giá, rút kinh 
nghiệm, định hướng (khuyến cáo) việc có thực hiện hay không tiếp tục thực hiện 
mô hình. 

IV. QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Sau khi nhận được Quyết định phân bổ nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ phát 
triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (cấp huyện) 
thông báo nguồn vốn cho Ủy ban nhân dân các xã và chỉ đạo Ban Quản lý xây 
dựng nông thôn mới xã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy trình như 
sau: 

1. Đối với UBND cấp huyện: 

Bước 1: Sau khi nhận được Quyết định phân bổ vốn, Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế hỗ trợ 
hướng dẫn Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã triển khai thực hiện 
theo đúng quy hoạch, định hướng phát triển sản xuất của tỉnh, huyện và phát huy 
được lợi thế của xã; hướng dẫn Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã, 
đối tượng thực hiện mô hình xây dựng hồ sơ theo quy định, rà soát, nghiên cứu, 
tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp huyện lựa chọn những hoạt động hỗ trợ phát 
triển sản xuất (nay gọi là mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất) phù hợp với địa 
phương.  

Bước 2: Trên cơ sở những dự án được lựa chọn, Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện chỉ đạo, giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  huyện, Phòng 
Kinh tế  nghiên cứu, xác định quy mô, đối tượng, phạm vi (xã triển khai mô 
hình) và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định các xã có đủ điều 
kiện tham gia thực hiện mô hình để đảm bảo hiệu quả làm cơ sở chỉ đạo triển 
khai nhân rộng. 

Bước 3: Sau khi lựa chọn được mô hình hỗ trợ tại các địa phương (xã). Uỷ 
ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn Ủy ban nhân dân 
các xã nằm trong phạm vi thực hiện của dự án xây dựng kế hoạch chi tiết triển 
khai thực hiện mô hình, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

Bước 4: Sau khi nhận được hồ sơ trình duyệt của cấp xã, Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế 
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chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ chi tiết 
của cấp xã trình UBND huyện phê duyệt trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. 

Sau khi có kết quả thẩm định, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
(Phòng Kinh tế) trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê 
duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và trả kết quả về Ủy ban nhân dân cấp xã 
trong 02 (hai) ngày làm việc; gửi quyết định phê duyệt dự toán chi tiết của các 
xã về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, đồng 
gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  để tổng hợp, theo dõi. 

Bước 5: Trong quá trình các xã triển khai thực hiện dự án, Uỷ ban nhân 
dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, (Phòng 
Kinh tế) phối hợp với các phòng chuyên môn và các cơ quan của ngành nông 
nghiệp thường xuyên bám sát, hướng dẫn thực hiện dự án tại các xã đúng theo 
hồ sơ được phê duyệt. Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, 
giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện và ý kiến đề xuất của các xã trên địa bàn 
trong triển khai thực hiện các dự án gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình 
xây dựng nông thôn mới tỉnh, đồng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Đối với UBND các xã: 

Ủy ban nhân dân các xã thuộc phạm vi thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển 
sản xuất triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình, trình Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện phê duyệt theo quy trình cụ thể như sau: 

Bước 1: Cung cấp thông tin và triển khai đến người dân và các tổ chức:  

Cung cấp thông tin về nguồn vốn, cơ chế, chính sách, nội dung hỗ trợ phát 
triển sản xuất, thời gian nộp đề xuất mô hình cho toàn bộ người dân trong xã 
biết để tham gia (bằng hình thức thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã, 
niêm yết tại các nhà văn hóa thôn, họp thôn). 

Bước 2: Xây dựng và lựa chọn đề xuất:  

Tổ chức họp các tổ chức, cá nhân để lựa chọn phương án hỗ trợ; lựa 
chọn hộ dân và tổ chức đủ điều kiện tham gia mô hình: 

- Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã, Trưởng thôn (phối hợp với 
Ban Phát triển thôn) có trách nhiệm tổ chức cuộc họp với các hộ, (nhóm hộ, các 
tổ chức trên địa bàn xã thông báo công khai các chính sách, nội dung hỗ trợ, 
điều kiện hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ) thống nhất phương án hỗ trợ (trên cơ sở dự án 
hỗ trợ mà Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã lựa chọn xã tham gia để triển khai thực 
hiện. 

+ Thông báo công khai các chính sách, nội dung hỗ trợ, điều kiện hưởng 
hỗ trợ, các đối tượng được hỗ trợ ưu tiên đối với những mô hình đáp ứng đủ 
điều kiện. Trên cơ sở đó, cộng đồng lựa chọn, lập danh sách đối tượng đủ điều 
kiện tham gia dự án. Các đối tượng được lựa chọn tự nguyện đăng ký tham gia 
thực hiện dự án. (theo mẫu phụ lục  01: Đơn đăng ký tham gia). 

+ Cuộc họp phải có biên bản (theo mẫu phụ lục  02: Biên bản họp thôn), 
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kết thúc cuộc họp (thông qua biên bản để các thành phần tham gia cuộc họp 
cùng nghe và gửi kèm đề xuất  mô hình). Đọc lại biên bản cuộc họp cho các hộ, 
tổ chức tham gia dự án; công khai trước khi bế mạc và lưu hồ sơ. 

- Sau khi tổ chức họp dân, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã hướng 
dẫn (Trưởng thôn; Ban Phát triển thôn) tổng hợp danh sách các hộ, tổ chức đăng 
ký tham gia (gửi kèm đề xuất mô hình và kế hoach thực hiện lên Ban Quản lý 
xây dựng nông thôn mới xã) mô hình; tổ chức niêm yết công khai tại nơi công 
cộng và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã. Sau thời gian 01 tuần kể từ 
khi thực hiện niêm yết công khai, nếu không có ý kiến khác từ cộng đồng thì căn 
cứ vào kết quả đã niêm yết, trưởng thôn tiến hành gửi danh sách các hộ, tổ chức 
tham gia dự án về Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã (theo mẫu phụ lục 
03:Danh sách hộ, tổ chức tham gia);  

- Trên cơ sở các đề xuất của người dân, tổ chức. Ban Quản lý xây dựng 
nông thôn mới xã tiến hành họp để lựa chọn những đề xuất có tính khả thi cao 
đủ điều kiện để tiến hành hỗ trợ.  

- Thành phần tham gia cuộc họp gồm đại diện Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý 
xây dựng nông thôn mới xã, đại diện các ban phát triển thôn  

Bước 3: Phê duyệt đề xuất và lập kế hoạch triển khai: 

- Căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân xã về phê duyệt danh sách các 
hộ, tổ chức được tham gia dự án. Đối với cá nhân (do thôn), các tổ chức, tiến 
hành lập kế hoạch thực hiện dự án (theo mẫu phụ lục 04: Kế hoạch triển khai 
mô hình của thôn gửi về Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã). 

- Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào kế hoạch của các thôn, tổ chức, tiến 
hành lập dự án chi tiết chung của toàn xã (sự cần thiết, mục tiêu, đối tượng, 
nguồn vốn, dự kiến kết quả) kèm theo dự toán chi tiết trình Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện phê duyệt; Hồ sơ lập, thẩm định và phê duyệt dự án gồm: 

+ Tờ trình xin phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (sự cần thiết, mục 
tiêu, đối tượng, nguồn vốn, dự kiến kết quả). 

+ Dự toán chi tiết chung của toàn xã (theo mẫu phụ lục 05: Dự toán triển 
khai mô hình của xã). 

+ Biên bản họp khu dân cư; danh sách lựa chọn các hộ, tổ chức được tham 
gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được Ủy ban nhân dân xã phê duyệt. 

Bước 4. Thương thảo, ký kết hợp đồng:  

Sau khi Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt, Ban Quản lý 
xây dựng nông thôn mới xã ban hành quyết định và thương thảo thống nhất ký 
hợp đồng thực hiện với đối tượng được nhận hỗ trợ. 

Bước 5. Triển khai thực hiện:  

Các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện theo đề xuất đã được phê duyệt  

Bước 6. Tạm ứng, thanh toán và quyết toán:   
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Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực 
hiện việc tạm ứng, thanh toán và quyết toán phần kinh phí hỗ trợ theo các quy 
định hiện hành 

Việc tạm ứng, thanh toán phải được quản lý và thanh toán tập trung, thống 
nhất qua Kho bạc Nhà nước tại nơi mở tài khoản giao dịch. Ban Quản lý xây 
dựng nông thôn mới xã hỗ trợ người dân thực hiện việc tạm ứng, thanh toán theo 
quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC, ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính 
quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua 
Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 39/2016/TT-BTC, ngày 01/03/2016 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 161/2012/TT-BTC, ngày 
02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản 
chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 13/2017/TT-BTC, 
ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua 
hệ thống Kho bạc Nhà nước. 

Bước 7. Giám sát, đánh giá và báo cáo:  

- Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã phối hợp với Ban Phát triển 
thôn thực hiện nhiệm vụ giám sát, kết hợp với các biện pháp như giám sát cộng 
đồng trong suốt quá trình thực hiện các đề xuất được hỗ trợ theo các nội dung 
như số lượng, chất lượng, đầu vào, đầu ra, kết quả của dự án, đối tượng, kinh 
phí, tiến độ thực hiện các đề xuất. 

- Định kỳ hàng quý, 06 tháng và 01 năm, Ban quản lý xây dựng nông thôn 
mới cấp xã tổng hợp kết quả thực hiện dự án (theo mẫu phụ lục 06 báo cáo kết 
quả thực hiện dự án), đề xuất, kiến nghị báo cáo UBND cấp huyện. Thời gian 
gửi báo cáo trước ngày 15 của tháng cuối quý đối với báo cáo hàng quý, trước 
ngày 15/6 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 15/12 đối với báo cáo năm. 

3. Đối với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện dự án hỗ trợ các 
mô hình sản xuất có hiệu quả được tỉnh chỉ đạo điểm thực hiện theo các văn bản 
theo quy định hiện hành. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện UBND các huyện, thành phố chỉ 
đạo các phòng chuyên môn thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá 
trình triển khai thực hiện mô hình và tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới 
tỉnh định kỳ theo quý, 06 tháng và 01 năm để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh theo kế 
hoạch. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 22 của tháng cuối quý đối với báo cáo 
hàng quý, trước ngày 22/6 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 22/12 đối với 
báo cáo năm 

5. Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối 
xây dựng nông thôn mới tỉnh hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc 
triển khai thực hiện, báo cáo kết quả Ban Chỉ đạo tỉnh.  
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V. QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Việc quyết toán vốn hàng năm thực hiện theo quy định hiện hành của 
Nhà nước về sử dụng nguồn vốn sự nghiệp.  

2. Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã có trách nhiệm lập báo cáo 
quyết toán nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất hàng năm gửi phòng Kế hoạch - 
Tài chính huyện, thành phố thẩm tra trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để 
phê duyệt quyết toán theo quy định. 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn, Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 02/HD-SNN, ngày 16/4/2018 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình 
phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018.  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành, phố và các đơn vị liên quan phản ánh về Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp./. 

 
 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 
- Các Sở, ngành liên quan; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;  
- Kho bạc Nhà nước các huyện,  
- Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh; 
- Chi cục PTNT; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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