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SLDTBXH-BDT 

HIXONG DAN LIEN NGANH 
Thrc hin Quyt djnh s 33/2022/QD-UBND ngày 12/12/2022 cüa Uy ban 

nhân dan tinh 

Can cir Quy& djnh s 33/2022/QD-UBND ngày 12/12/2022 cüa 1Jy ban 
nhân dan tinh ban hành quy dnh ye cci chê quay vông mt phân von ho trçY phát 
triên san xuât cong dong thuc các Chuong trInh miic tiêu quôc gia trên dja bàn 
tinh Lang Son, 

Lien ngành: Sâ Tài chInh - S Nông nghip và Phát triên nông thôn - Sâ 
Lao dng, thuung binh và xâ hi - Ban Dan tc hrnng dan các to chüc, cá nhân 
thirc hin Quyêt dnh so 33/2022/QD-UBND ngày 12/12/2022 cüa Uy ban nhân 
dan tinh, nhu sau: 

Chtro'ng I 

HU'ONG DAN CHUNG 

1. Van bàn nay huó'ng dn thirc hin chi ti& mt s ni dung tai  Quy& 
dnh so 33/2022/QD-UBND ngày 12/12/2022 cüa Uy ban nhân dan tinh. 

2. Các dr an tti hithng dn nay thuc các Chuong trInh mic tiêu quôc gia 
trên dja bàn tinh Lang Son, duçc cap có thâm quyên phê duyt theo quy djnh 
hinhành. 

3. Phân lOai  các dir an: thirc hin theo quy djnh tai  Diu 5, Chuong II 
Quyêt djnh 33 /2022/QD-UBND ngày 12/12/2022. 

Chuong II 

HUNG DAN CJ TH 

I. Trinh tr diu chinh thô'i gian, t 1 thu hôi von quay vông theo quy 
dlnh tii khoãn 4, Diêu 5, Quyt tjnh so 33/2022/QD-UBND 

1. Ni dung thiuc hin 

- Co quan chñ trI: Co quan phê duyt dir an (UBNID cp huyn) 

- Ni dung thc hin: xác djnh tST 1 thit hti dir an do ãnh hiRing cüa 
nguyen ngân khách quan, lam co sà dê diêu chinh thii gian, t 1 thu hOi von 
quay vông. 
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2. TrInh tr thirc hin 

- Trong thñ gian thirc hin dir an, nu dir an bj thit hai  do các nguyen nhân 
khách quan, dai  din cong dông dang tham gia dr ái kjp thai gri dn (dé nghj 
giàm t' 1 thu hôi von quay vông và gia han  thôi gian thu hOi von) den UBND cap 
xâ (dja bàn triên khai dir an), theo mâu 01 kern theo hung dan. 

- Trong thôi han  5 ngày lam vic, UBND cp xà (dja bàn triên khai dirán) 
báo cáo UBND cap huyn (qua phông NOng nghip và Phát triên NOng thôn) ye de 
nghj cüa cong dOng dan cu thirc hin dçr an. 

- UBND cp huyn chi dao  thành 1p T cOngtác xác djnh t l thit hai  dir 
an do ành huâng cüa nguyen ngân khách quan. To cOng tác gOm: phông NOng 
nghip va Phát triên nOng thôn (chü trI), các phông, ban phOi hqp: phông Tài 
chInh - Kê hoch, phOng Lao dng, Thiiang birth, Xã hi - Dan tOe,  UBND cap 
xã (dja bàn triên khai dr an) phôi hçp. 

- Trong thi han  15 ngày lam vic, T cOng tác kim tra thirc tê tai  dja bàn 
triên khai dir an, xác djnh t 1 thit hai  (theo mâu biên bàn 02 kern theo hung 
dan), báo cáo UBND cap huyn xem xét t' l thit hai. 

- Trong thai han  5 ngày lam vic: trên cci sâ t' 1 thit hai  dA xác djnh, tüy 
thuOc tüng dr an thuOc  các Chung trinh miic tiêu quôc gia khác nhau, các 
Phông, ban (ducc giao nhim vii chü tn theo dOi Chucng trInh mlic tiêu quôc 
gia trên dja bàn huyn) tham muu UBND cap huyn ban hành Quyêt djnh diêu 
chinh th?yi gian, t 1 thu hôi vOn quay vông theo quy djnh tai  khoàn 4, Diêu 5, 
Quyêt djnh sO 33/2022/QD-UBND. 

III. To chire blnh ch9n hO  gia dInh âü diu kiin tiêp nhn v6n quay 
vông trong cng dông 

1. Các tiêu chI bInh chon và thi'r tu uu tiên 

Tht nMt: Co k hoach tip tiic nhân rng mO hInh phát triM sn xut trong 
ti.ro'ng lai 

Tht' hai: Khã nng di thg vn d tip tirc thirc hin phát triM san xut 

Tht ba: Kt qua thirc hin dr an so vói k hoach  duqc phé duyt 

Thz' tu': S phi&i bInh chçn cüa các hO gia dInh trong cong dng 

2. Nguyen tc bInh chçn 

T chüc bInh ch9n di vói các hO gia dInh dam bâo tiêu chI thu nht tai  khoán 
1 neu trén; thü tçr sap xêp các hO gia dInh tr cao nhât (so 1) den thâp nhât, hO có vj trI 
cao nhât (sO 1) sê dirge tiêp nhin vOn quay vông. 

3. TnInh ti.r thi.rc hiên 

3.1. Dai  din cong dng tO chirc hp các h gia dinh thuOc  cong dOng, thông 
báo tói UBND cap xã, Uy ban Mt trn TO quôc Vit Nam cap xà, các tO chüc chinh 
trj - xa hOi cp xâ, cci quan, dim vj duçic giao vOn de phOi hgp giám sat qua trInh bInh 
chon. 
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3.2. Các buic bmnh chon 

- Bithc 1: Lira chn các h gia dInh dam bão tiêu chI thir nht tai  khoãn 1 nêu 
trên. 

- Biiâc 2: Sp xp thir tr các h gia dInh theo tiêu chi thir hai t?i  khoàn 1 nêu 
trên: h có khã näng dôi irng von 1rn han thI xêp thu tr cao han. 

- Bithc 3: L1ra chn 50% s h gia dInh tti bu9c 2 nêu trên (ly tr cao den 
thâp) dê tiêptic sap xêp thir t1r các h gia dInh theo tiêu chI thir ba ti khoãn 1 neu 
trên: h có kêt qua thrc hin d%r an tot han thI xêp thu tir cao hon. 

-Bu& 4: Lira chçn 50% s h gia dInh tai  bii&c 3 nêu trên (lay tir cao den 
thâp) dé tiêp,  tc sAp xêp thu tir các h gia dInh theo tiêu chI thir tu tti khoãn 1 nêu 
trên: h có so phiêu bInh chçn cao nhât là h dugc tiêp nhn von quay vOng. 

('Tru'ông hcip so' h gia dinh tham gia blnh chQn It, irong qua trInh thy'c hin 
den bu'&c nào chi cOn 01 h5 gia dInh thI vic bInh chQn dImg igi 6' bu'O'c do). 

3.3. Dii din cong dng ghi biên bàn thng nht kt qua binh chçn (theo mu 
03 kern hung dan), gi:ri co quan, dan vj duçc giao von dê chuyên tiên cho h gia 
dInh duoc bInh chon. 

IV. Quãn 1 vn quay vông dä thu hi v tài khoãn tin gui cüa co' 
quail, do'n v!  thrçrc giao von 

- Hang nAm cAn cü dir toán kinh phi sir nghip h trçl phát trin san xut 
thuc các Chuong trInh mite tiêu quOc gia và so kinh phi thu hôi cüa các dir an 
(nguon von quay vông): Phông Tài chinh - Kê hoch chü trI phôi hçip vâi Phông 
Nông nghip và Phát triên nOng thôn, PhOng Lao dng, Thi.rcxng binh, XA hi — 
Dan tc trInh UBND cap huyn phân bô kinh phi thirc hin các dir an môi duçrc 
phé duyt trong nAm. 

- Kinh phi thu hi thuc dir an h trçY san xut cong dông duçrc quãn 1)c 
theo xA và u'u tiên phân bô tiêp tiic thrc hin các dir  an mui trên dja bàn xA do 
(truô'ng hcip xA có thu cau). 

V. Quyt toán kinh phi ngân sách nhà ntro'c h trçr các dir an h trçr san 
xut cong dông 

- Co quan, dan vj ducc giao vn quàn 1 và sir dung kinh phi quay vông ma 
so theo döi riêng von quay vông; thirc hin hch toán kê toán,,  quàn l kinh phi trên 
h thông kê toán và báo cáo tAi chinh hang nAm theo chê d kê toán hin hành. 

- Can cü báo cáo quyt toán cüa Ca quan, dan vj dugc giao van, Phông Tài 
chinh - Kê hoach cap huyên có trách nhim tOng hçrp váo báo cáo quyêt toán thu, 
chi ngân sách dja phuang hang nAm theo quy djnh cUa Lut Ngân sách nhà nuâc. 

Chiro'ng III 

TO CH1C THIXC HhIN 

1. Các S, ngành, UBND các huyn, thành ph thirc hin theo các quy djnh 
tai huang dn nay. Djnh kS'  06 tháng gui két qua thirc hin ye Sâ Tài chinh, Ban 
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Dan tc, SâLao cling — Thuang binh và Xâ hi, Sâ Nông nghip và Phát trin 
nông thôn dê theo dOi, tong hçp. 

2. UBND cp huyn trin khai thirc hin các dir an có trách nhim hung 
dan, kiêm tra và theo döi qua trInh triên khai thrc hin theo quy djnh. 

Trong qua trmnh t chüc thuc hin có gI vuàng mc, kp thii báo cáo ye S 
Tái chInh dê xem xét, diêu chinh, bô sung kjp thi./. 

SO TA! CHINH BAN DAN TQC 
DOC TRU'€NG BAN 

Vi Minh Tü 

S NONG NGHIP vA PHAT TRIEN SO LAO DQNG, THU'NG BINH vA 
NONGTHON XHQI 
GIAM DOC DOC 

Pham Dire Huân 



Mu s 01 

CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

BE NGH! 

Giãm t J thu hôi von quay vông và gia hn thôi gian thu hill v6n 

KInh gui: TiJy ban nhân dan xã, phuàng, thj trn ..... 

Ten cá nhânl di din cong dng: 

Dia chi  

Tênthrán  

TiIih hinh trin khai thuc hiên du an  

Nguyen nhân khách quan ãnh hung dn dr an  

D nghj mirc giãm t5' 1 thu hii vn quay vông va gia hn th?yi gian thu hii vn  

Kê khai ci th ni dung bj thit hi: din tIch cay trilng, s 1ung vQtt nuoi  

D ngh liJy ban nhân dan xà (phung)....) xem xét, giám t I thu hii vn quay vóng va gia 

hn thèi gian thu hii vn cüa  

Tôi xin cam kt ni dung theo don nay là dung sir tht và chju hoàn, toàn trách nhim truOc 

pháp lut./. 

ngày  iháng nãm 20 

Ngu'b'i lam don 
(K, ghi rö hQ và ten) 



MLi s 02 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 

Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

BIEN BAN XAC D!NH MIYC DQ THIET HAl 

Can ci 

Horn nay, hi gR ngày tháng  näm  

Tai  

Chüng tôi gm: 

1. ChUcv  

2. Chücvu  

Ca nhânl t chirc có tài san bj thit hal  là: 

Ten cá nhânIt churc: - Ma s thug  

Giy CMND/ H chiu/ Chtirng nhn dang k kinh doanbl Chiirng nhn dang k boat dng s: 

 do cp ngày  

Dia chi:  

Vói sr chtrng kin cüa: 

1. Ong (bà)  Ngh nghip  

Giy chirng minh nhân dânl H chiu s Ngày cp: NGi 

câp  

Dja chi thuông trü  

2. Ong (bà)  Ngh nghip  

Giy chirng minh nhân dan! H chiu s Ngày cap: Nai 

câp  

Dja chi thithng trU.  

Tin hành 1p biên bàn xác djnh miirc d, giá trj tài san bj thit hai  nhu sau: 

1. Nguyen nhãn gay thit h3i: 

(Nêu r5 sit kiên, dia dim và thai dkm xáy ra sy kin gay thit hgi) 

2. Xác djnh mire d thit hi: 

Don v/ tiên: Dng Vit Nam 



y. 



STT Ten tài san (cay 
trng, vt nuoi...) 

S ltro'ng Thoi dim 
giao trng/ 
tha ging 

Giá tr! thit 
hii 

T 1 thit 
hi 

Ghi chü 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Tong 43ng 

Biên bàn nay gm có trang, duçc 1p thành bàn có ni dung và giá trj pháp 
1 nhix nhau. 

Sau khi dcc 1i biên bàn, nhüng ngi.r&i có mt dng v ni dung biên bàn, không có 
kin gi khác va cüng k xac nhn vào ti'rng trang cüa biên bàn hoic có kin b sung khác 

(nu co) nhu sau:  

CA NHAN HOC DiI DIN TO CHUC 
CO TA! SAN B TH!T H! 

Kj, ghi rö hQ ten, chi'tc vy và dóng du (nëu 
co) 

NGIIOI LiP BIEN BAN 

K3, ghi rO hQ tCn, chi'c vy và dóng dd'u (nê'u 
co) 

Bi! DIN PHONG NNPTNT BA! DIN PHONG TCKH 

(Ky, ghi rö hQ ten, chi'c vu và dóng dO'u) Kj, ghi rô hQ tên, chtc vy và dóng ddu ('nu 
co) 

BA! D!N PHONG LBTBXHDT 

Kj, ghi rã ho ten; cht'c vy và dóng dO'u ('né'u 
có) 

BA! DIIN UBNB xA 

Kj, ghi rö ho ten; ch&c vy và dóng dO'u (nê'u 
co) 



Mu s6 03 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

BIEN BAN B!NH CHQN HQ GIA D!NH DU DIEU KIN NHiN VON QUAY VONG 

Can cir 

Horn nay, hi  gi ngày tháng  näm  

Ti  

Chiling tOi gm (the h gia dinh thuc ctng dng thirc hin d%r an): 

1 ;Diachi  

2.  ; Diachi  

VOi sir chig kin cüa: 

1. Ong (bà)  Chiirc vw  

2. Ong (bà)  Chiirc vv  

3. Ong (bà)  (nu co) Ngh nghip  

Giy chUng minh nhân dan! H chiu s6 Ngày ep: Ncii 

câp  

Dja chi thung triv  

Tin hành 1p biên bàn binh ch9n h gia dinh dü diu kin nhn vn quay vOng nhu 

sau: 

1. Tng sé h gia dInh tham gia binh ch9n: 

-H  

2. Thir tir các h gia dmnh sp xp theo tiêu chi: Khã näng di üiig vn d tip tiic thirc bin phát 

triên san xuát 

-s1:h  

-S2:h  

3. Thu tir các h gia dinh sp xp theo tiêu chi: Kt quàth%rc hin dr an so vói k hoach  dixçic 
phê duyt 

- s 1: ht  Mo tã cii th kt qua thiic hin  

- S 2: h  Mo tà cii th kt qua thirc bin  



4. Thur t11 các h gia dInh sp xp theo tiêu chI: S phiu bInh chn cüa các ht gia dinh trong 
cong dông 

H có sé phiu bInh ch9n cao nht là  ( phiu) 

5. Kt qua bmnh ch9n  

Biên ban nay gm cO trang, duçc l.p thành ban có ni dung và giá trj pháp 
1nhunhau. 

Sau khi dc 1i biên ban, nhUng nguôi có mt dng v ni dung biên bàn, không Co 
kin gi khác và cüng k xac nhn vào trng trang cüa biên bàn ho.c có kin b sung khác 

(nu co) nhux sau:  

BA! DIN CONG BONG NGU! LISP BIEN BAN 

Kj, ghi rö hQ tên, ch&c vu và dóng dá'u (nê'u Kj, ghi rö ho tên, chá'c vy và dóng dá'u ('nê'u 
co) co) 

BAI DIN UBND xA BA! DIN C QUAN, DON V4 DU5C 
GIAO VON 

(Kj, ghi rö hQ ten, chic vu và dóng du,) 

BAI DIN MAT TRIN TO QUOC VI1T 
NAM xA 

K5, ghi rö hQ Iên, cht'c vy và dóng dá'u (nê'u 
co) 

Kj, ghi rô ho ten; cht'c vy và dóng dá'u 'nê'u 
co) 

BA! DIN TO CHU'C CH!NH TRI - xA 
HO! xA 

, ghi rö hQ ten; cht'c vy và dóng dá'u ('nê'u 
co) 
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