
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH CÀ MAU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /2023/NQ-HĐND 

 

Cà Mau, ngày      tháng     năm 2023 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình  

mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương 

trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh  

Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 12 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc 

hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;   

Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội 

về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025;   

Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội 

về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025;   

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Xét Tờ trình số…../TTr-UBND ngày…..tháng…..năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế 

lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương 

trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các 
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nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra 

số…BC-HĐND ngày….tháng…. năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Chín đã thảo luận và 

thống nhất. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị Quyết này Quy định cơ chế lồng ghép 

nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục 

tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực 

khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 

sát việc thi hành Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, Kỳ họp 

thứ Chín thông qua ngày … tháng……năm 2023 và có hiệu lực từ 

ngày……tháng….      năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;    
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;                                 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Tiến Hải   

 

 

 



 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH CÀ MAU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

QUY ĐỊNH 

Cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa 

các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế 

huy động các nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025 

(Kèm theo Nghị quyết số:    /2023/NQ-HĐND ngày ….tháng…. năm 2023 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc 

gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ 

chế huy động các nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến hoạt động lồng ghép, 

huy động vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lồng ghép, huy động vốn 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 

2021 - 2025. 

Chương II 

CƠ CHẾ LỒNG GHÉP NGUỒN VỐN 

Điều 3. Nguyên tắc lồng ghép nguồn vốn 

1. Lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động, nội 

dung có cùng mục tiêu và trên cùng một địa bàn cấp xã, cấp huyện. 

2. Phải tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật 

Đầu tư công năm 2019; các nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư 

các chương trình mục tiêu quốc gia; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê 
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duyệt các chương trình mục tiêu quốc gia; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025; các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối 

ứng ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 

3. Việc lồng ghép các nguồn vốn phải đảm bảo không làm thay đổi các mục 

tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình, dự án; không chồng chéo, trùng lặp về phạm 

vi, đối tượng, nội dung; tránh dàn trải, lãng phí trong sử dụng vốn.  

4. Quá trình lồng ghép phải được thực hiện đồng bộ từ khâu xây dựng chính 

sách, lập kế hoạch, phân bổ, giao dự toán ngân sách và sử dụng, thanh, quyết toán. 

5. Ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn thực hiện nội dung, hoạt động trên địa 

bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã, ấp đặc biệt 

khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn 

mới. 

6. Xác định rõ mức hỗ trợ, huy động và đóng góp vốn từng chương trình, 

dự án được lồng ghép; thống nhất định mức chi theo từng nội dung, hoạt động 

được lồng ghép; thống nhất quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán vốn lồng 

ghép phù hợp với thực tế tại địa phương. 

7. Nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia nào thì lấy nhiệm vụ của 

chương trình đó làm trọng tâm; cấp nào huy động nguồn vốn thì cấp đó có trách 

nhiệm quản lý, triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Các nguồn vốn thực hiện lồng ghép  

1. Nguồn vốn ngân sách trung ương: 

a) Nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho các chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm. 

 b) Các nguồn vốn khác do ngân sách trung ương hỗ trợ (nếu có). 

2. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ nước ngoài; vốn viện trợ phi Chính phủ (NGO); 

3. Nguồn vốn ngân sách địa phương, bao gồm: ngân sách tỉnh, ngân sách cấp 

huyện và ngân sách cấp xã. 

4. Nguồn vốn tín dụng. 

5. Nguồn vốn huy động hợp pháp khác từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân, cộng đồng dân cư. 

Điều 5. Nội dung lồng ghép nguồn vốn 
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Nội dung thực hiện lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu 

quốc gia và giữa các chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án 

khác thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

1. Các dự án đầu tư: lồng ghép các nguồn vốn đối với các loại dự án, công 

trình như sau:  

- Công trình giao thông nông thôn. 

- Công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai. 

- Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. 

- Công trình lưới điện nông thôn. 

- Công trình giáo dục. 

- Công trình y tế.  

- Công trình văn hóa, thể thao.  

- Công trình thông tin và truyền thông cơ sở. 

- Công trình thương mại nông thôn. 

- Công trình bảo vệ môi trường nông thôn; cải tạo cảnh quan nông thôn.  

2. Các nội dung hoạt động: 

a) Lồng ghép nguồn vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia: tập trung ưu tiên lồng ghép các nguồn 

vốn hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị; hỗ trợ phát triển sản xuất cộng 

đồng; hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP; hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ 

gắn với lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển 

sản xuất.  

b) Lồng ghép nguồn vốn thực hiện hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng 

nghề nghiệp, đào tạo nghề; tập huấn nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia; thông tin, tuyên truyền về các chương trình 

mục tiêu quốc gia. 

c) Lồng ghép nguồn vốn thực hiện hoạt động kiểm tra, đánh giá, hội nghị 

triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp. 

3. Lồng ghép nguồn vốn thực hiện các nội dung khác thuộc các chương 

trình mục tiêu quốc gia. 

Điều 6. Mức hỗ trợ, huy động và đóng góp vốn thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia 
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1. Các dự án đầu tư: Ngân sách nhà nước (bao gồm: ngân sách trung ương, 

ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã) hỗ trợ và các nguồn vốn 

huy động hợp pháp do các tổ chức, cá nhân đóng góp bằng tiền, hiện vật hoặc, 

ngày công lao động để thực hiện dự án.  

2. Hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc 

gia: mức vốn ngân sách nhà nước (bao gồm: ngân sách trung ương, ngân sách 

tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã) hỗ trợ thực hiện theo quy định tại 

khoản 5 Điều 21, khoản 5 Điều 22, khoản 3 Điều 23 Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP của Chính phủ và các văn bản liên quan, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, quy 

mô, mục tiêu, nhiệm vụ, tính chất của từng dự án, kế hoạch liên kết; phần còn lại 

do người dân đóng góp và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện. 

3. Hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo nghề, tập huấn 

nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện; thông tin, tuyên truyền về các 

Chương trình mục tiêu quốc gia: Ngân sách nhà nước (bao gồm: ngân sách trung 

ương, ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã) hỗ trợ 100% chi 

phí thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

4. Hoạt động kiểm tra, đánh giá, hội nghị triển khai thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia các cấp: Ngân sách nhà nước (bao gồm: ngân sách trung 

ương, ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, cấp xã) đảm bảo hỗ trợ 100% chi phí 

hoạt động. 

5. Các nội dung khác thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (nếu có): 

Thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của các cơ 

quan chủ quản các chương trình mục tiêu quốc gia ở trung ương. 

6. Nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương bố trí cho các 

dự án, nhiệm vụ, nội dung, hoạt động và kế hoạch của các chương trình mục tiêu 

quốc gia phải đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật 

Ngân sách nhà nước năm 2015, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.  

7. Khi lập danh mục dự án đầu tư, các nội dung, hoạt động, nhiệm vụ, kế 

hoạch của các chương trình mục tiêu quốc gia; các chủ đầu tư, địa phương và các 

đơn vị liên quan căn cứ khả năng cân đối vốn từ ngân sách nhà nước, cam kết hỗ 

trợ của các tổ chức, cá nhân, khả năng tham gia đóng góp của cộng đồng và tình 

hình thực tế, phải xác định rõ nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn của từng dự án, nội 

dung và hoạt động để lồng ghép, tránh chồng chéo, trùng lắp. Cơ cấu các nguồn 

vốn lồng ghép phải thể hiện cụ thể trong hồ sơ trình phê duyệt, làm cơ sở để tham 

mưu cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán và bố 

trí vốn. Trường hợp các dự án, nội dung, hoạt động, nhiệm vụ có nguồn huy động 

đóng góp của Nhân dân, việc đóng góp phải thể hiện bằng biên bản thống nhất 

giữa Ủy ban nhân dân cấp xã và người dân. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx


5 

 

Điều 7. Quy trình thực hiện lồng ghép nguồn vốn 

Quy trình lập, phê duyệt kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 5 năm và hàng năm được thực hiện 

cùng thời điểm và tích hợp vào lập và phê duyệt kế hoạch thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hàng năm. Đối với nguồn vốn ngân sách 

nhà nước đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia được lồng ghép, tích hợp vào 

quy trình lập, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch hàng năm và dự 

toán ngân sách nhà nước hàng năm, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2019, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Tài chính và các cơ quan chủ quản chương trình ở trung ương. 

Điều 8. Thủ tục thanh toán và quyết toán các nguồn vốn lồng ghép  

1. Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước năm 2015, hướng dẫn của Bộ Tài chính, các cơ quan chủ 

quản chương trình mục tiêu quốc gia ở Trung ương và các quy định hiện hành của 

pháp luật. 

2. Đối với các nguồn vốn tín dụng thực hiện theo quy định của Luật Các tổ 

chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức 

tín dụng năm 2017; các quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

3. Đối với nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân tài trợ, cộng đồng dân cư đóng 

góp: trường hợp nhà tài trợ có quy định về phương thức thanh toán, quyết toán thì 

thực hiện theo quy định của nhà tài trợ; trường hợp không có quy định thì thực hiện 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các quy định hiện hành 

của pháp luật. 

Chương III 

CƠ CHẾ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC KHÁC 

Điều 9. Các nguồn vốn huy động 

1. Nguồn vốn tín dụng: vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các 

tổ chức tín dụng, vốn ngân sách nhà nước cấp ủy thác qua Ngân hàng Chính sách 

xã hội  

2. Nguồn vốn hợp pháp khác: vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân thông qua các chính sách thu hút đầu tư; đóng góp (bằng tiền, hiện vật) 

của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; đóng góp tự nguyện (bằng tiền, hiện vật 

hoặc ngày công lao động) của cộng đồng dân cư.  

Điều 10. Cơ chế huy động nguồn vốn tín dụng 

1. Hình thức huy động 
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a) Huy động tối đa nguồn vốn tín dụng thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia thông qua các chính sách tín dụng cho từng đối tượng, nội dung thuộc 

phạm vi đầu tư của các chương trình. 

b) Hàng năm, căn cứ các chính sách tín dụng, khả năng cân đối ngân sách 

địa phương, nhu cầu vay vốn của hộ dân, hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

khác trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định 

việc tăng cường bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện chính sách 

tín dụng, hỗ trợ tín dụng cho từng đối tượng, lĩnh vực, nội dung, hoạt động thuộc 

các chương trình, bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội tại địa 

phương và quy định của pháp luật về quản lý vốn tín dụng chính sách, đảm bảo 

các hộ dân và đối tượng chính sách xã hội có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận 

các sản phẩm, dịch vụ của hệ thống các ngân hàng, đặc biệt Ngân hàng Chính 

sách xã hội, phát huy hiệu quả theo mục tiêu các chương trình tín dụng. 

2. Tổ chức quản lý và sử dụng 

a) Huy động nguồn vốn tín dụng thực hiện theo quy định của Chính phủ về 

chính sách tín dụng thực hiện các chương trình. 

b) Sử dụng nguồn vốn tín dụng thực hiện theo quy định của từng chính sách 

tín dụng và các quy định của pháp luật về hoạt động tín dụng. 

c) Khuyến khích cho vay ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội. 

3. Quyết toán nguồn vốn 

Đối với nguồn vốn tín dụng: thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức 

tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín 

dụng năm 2017; các quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng thực hiện các 

chương trình. 

Điều 11. Cơ chế huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 

1. Hình thức huy động 

a) Huy động, thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; huy 

động nguồn đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, tổ chức, người dân (bằng tiền, 

hiện vật hoặc ngày công lao động). 

b) Từ các khoản đóng góp tự nguyện và viện trợ không hoàn lại của các đơn 

vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản 

xuất và các hoạt động khác của các chương trình theo quy định của pháp luật. 

c) Huy động nguồn lực hợp pháp được đa dạng hóa dưới nhiều hình thức như 

tiền (tiền Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ), hiện vật, đất đai, cây trái hoa màu trên 

đất, ngày công lao động được quy đổi thành tiền,... 
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d) Tổ chức huy động vốn góp từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 

thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị, thư mời hoặc các 

buổi làm việc kêu gọi hỗ trợ, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tuyên 

truyền, vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư thực 

hiện các dự án thuộc các chương trình hoặc tài trợ, ủng hộ nguồn vốn thông qua 

các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

2. Nguyên tắc huy động 

a) Huy động nguồn vốn từ đóng góp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước đảm bảo dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, công 

khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không 

được quy định mức ủng hộ, đóng góp. Không huy động đóng góp bằng tiền đối 

với hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật không nơi nương tựa, hộ khó khăn, 

gia đình chính sách, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.  

b) Nguồn vốn huy động phải được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo dân chủ, 

công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn huy động; 

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, giám sát cộng đồng, đánh giá, 

thực hiện tốt nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ. 

c) Việc huy động các nguồn vốn hợp pháp thực hiện các dự án, nhiệm vụ, 

nội dung, hoạt động phải được thể hiện rõ trong quyết định phê duyệt dự án, dự 

toán và phải được theo dõi, đánh giá và tổng hợp báo cáo trong kế hoạch 5 năm 

và hàng năm của địa phương. 

3. Phương thức huy động 

a) Huy động đóng góp từ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, 

tổ chức, cá nhân: tuyên truyền, vận động, huy động cán bộ công chức, viên chức, 

lực lượng vũ trang cấp tỉnh, huyện, cán bộ công chức và chuyên trách cấp xã, 

phường, thị trấn (kể cả các cơ quan trung ương đóng tại địa phương), tổ chức, cá 

nhân ủng hộ bằng tiền hoặc hiện vật để thực hiện các chương trình, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc các cấp vận động, thu nộp và sử dụng quỹ để hỗ trợ cho các xã, ấp 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc phân bổ quỹ phải thống nhất với ban chỉ đạo 

các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp. 

b) Huy động từ doanh nghiệp: khuyến khích, kêu gọi doanh nghiệp và hợp 

tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, liên kết cùng với nông dân trong sản 

xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tuyên truyền, vận động, huy động các doanh 

nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn với hình thức ủng hộ, giúp đỡ bằng 

công trình hạ tầng hoặc vật tư, nguyên vật liệu để thực hiện các chương trình. Ủy 

ban nhân dân các cấp tổ chức tiếp nhận và triển khai thực hiện. 
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c) Huy động nguồn vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư tham gia thực hiện 

các chương trình: Tuyên truyền, vận động, huy động đóng góp của nhân dân để 

đầu tư xây dựng, nâng cấp công trình kết cấu hạ tầng vùng đặc biệt khó khăn theo 

phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”: 

- Ủy ban nhân dân xã triển khai huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân 

theo quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã, nội dung huy động nguồn vốn để đầu 

tư, hỗ trợ thực hiện các dự án của các chương trình phải được đưa ra bàn bạc thống 

nhất với nhân dân tại cuộc họp và phải đảm bảo nguyên tắc quy định tại khoản 2 

Điều 11 của Quy định này và phù hợp với cơ cấu nguồn vốn đối với từng nội dung 

tổ chức thực hiện. 

- Việc đóng góp xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn theo phương 

thức tự nguyện thông qua các hình thức như: hiến đất, công lao động, tiền, nguyên 

vật liệu, máy móc thiết bị... Việc huy động rộng rãi trong nhân dân do nhân dân 

trong ấp, xã tự bàn bạc quyết định và đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua. 

- Trường hợp các hộ dân chưa thống nhất với phương án huy động đóng góp, 

Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương và Trưởng các ấp tổ chức 

tuyên truyền, giải thích, vận động, thuyết phục để các hộ dân tự nguyện đóng góp 

tham gia theo sự thống nhất chung. Quá trình huy động đóng góp khuyến khích 

các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có khả năng tài trợ, đóng góp, ủng hộ 

tự nguyện nhiều hơn phương án thống nhất huy động của nhân dân. 

4. Tổ chức quản lý và sử dụng 

a) Vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua các chính 

sách thu hút đầu tư được sử dụng theo quy định của pháp luật đầu tư, các văn bản 

quy phạm pháp luật liên quan. 

b) Đóng góp (bằng tiền hoặc hiện vật) của các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước thực hiện phân bổ, sử dụng theo quy định của cơ quan 

có thẩm quyền tại địa phương (nếu có) và quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trừ trường hợp đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân có yêu cầu phân bổ, sử dụng theo cơ chế riêng. 

c) Đóng góp tự nguyện (bằng tiền, hiện vật hoặc ngày công lao động) của 

cộng đồng dân cư tham gia thực hiện các chương trình do cộng đồng dân cư trực 

tiếp quản lý, sử dụng. 

5. Thanh toán, quyết toán 

a) Đối với nguồn vốn của các nhà tài trợ: trường hợp nhà tài trợ có quy định 

về phương thức thanh toán, quyết toán thì thực hiện theo quy định của nhà tài trợ; 
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trường hợp nhà tài trợ không có quy định thì thực hiện theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định hiện hành. 

b) Đối với nguồn vốn đóng góp tự nguyện: do cộng đồng dân cư tham gia thực 

hiện các chương trình trực tiếp quản lý, sử dụng; tham gia đóng góp bằng hiện vật 

hoặc ngày công lao động được quy đổi thành tiền và được tính trong giá trị nội 

dung thực hiện đầu tư, hỗ trợ của các chương trình để theo dõi, quản lý tỷ lệ đóng 

góp đã thống nhất không thực hiện hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước. 

c) Sau khi thanh toán, quyết toán, nếu chênh lệch thu lớn hơn chi hoặc với 

các khoản hiện vật đóng góp chưa được sử dụng hết, nhân dân tổ chức họp bàn và 

quyết định sử dụng kinh phí hoặc hiện vật chưa sử dụng hết để tiếp tục đầu tư, hỗ 

trợ thực hiện các nội dung thuộc các chương trình trên địa bàn hoặc sử dụng cho 

các công trình công ích cần thiết khác của cộng đồng. 

6. Công khai tài chính 

a) Nội dung công khai: kết quả huy động vốn (đối tượng, thời gian, hình 

thức, mức huy động, đóng góp của các đối tượng); việc sử dụng nguồn vốn huy 

động để đầu tư, hỗ trợ thực hiện các nội dung thuộc các chương trình; số chênh 

lệch thu, chi phải được công khai (nếu có), 

b) Hình thức công khai: niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, Nhà văn hóa 

các ấp; thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã, ấp và thông qua các buổi họp 

trực tiếp với nhân dân. 

7. Kiểm tra, giám sát 

a) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến việc tổ 

chức triển khai thực hiện các chương trình thường xuyên kiểm tra, giám sát các 

hoạt động huy động đóng góp, sử dụng nguồn vốn để chủ động trong việc xây 

dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung kêu gọi đầu tư, hỗ trợ 

theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời chấn chỉnh những sai sót có thể xảy ra 

để điều chỉnh, xử lý kịp thời theo quy định pháp luật. 

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ 

cấp tỉnh đến cơ sở có trách nhiệm giám sát quá trình quản lý, sử dụng nguồn vốn 

huy động khác, đồng thời kiểm tra, giám sát việc công khai, minh bạch trong huy 

động, sử dụng nguồn vốn huy động theo quy định của pháp luật./. 


