
 

 

BCĐ CÁC CHƯƠNG TRÌNH  

MTQG TỈNH QUẢNG NGÃI  

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

 NÔNG THÔN MỚI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /VPĐP 
      Quảng Ngãi, ngày      tháng 10 năm 2021 

V/v bố trí kinh phí khen  

thưởng cho các xã đạt  

chuẩn nông thôn mới  
năm 2020 

 

                      Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi   

 

Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số 

nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình 

phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020; 

 Trong năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định công nhận 

19 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới được 

ngân sách tỉnh thưởng 01 tỷ đồng để xây dựng công trình phúc lợi.  

Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 900/QĐ-UBND 

phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2021, trong đó có thưởng cho 11 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2020. 

Tuy nhiên, còn 8 xã chưa được bố trí kinh phí để xây dựng công trình phúc 

lợi theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi và Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi, gồm các xã:  Bình Thanh, Bình Tân Phú, Bình Hoà (huyện Bình 

Sơn), Tịnh Bình, Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh), Tịnh Thiện (thành phố Quảng 

Ngãi), Đức Phong (huyện Mộ Đức) và Phổ Châu (thị xã Đức Phổ).     

 Do vậy, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới tỉnh đề nghị Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí cho 8 xã 

về đích nông thôn mới năm 2020./. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nơi nhận: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo) 

- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh 

  Mộ Đức; thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi; 

- Chánh Văn phòng NTM tỉnh; 

- Phó GĐ Sở (p/t); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

                      

          Nguyễn Thanh Hiên 
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