
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 64/BC-HĐND     Bình Dương, ngày 24 tháng 8 năm 2020 

BÁO CÁO THẨM TRA 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra nội dung Tờ trình số 4005/TTr-UBND ngày 

18/8/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính 

sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

báo cáo Thường trực HĐND tỉnh như sau:  

I. NỘI DUNG TRÌNH   

UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận đề nghị xây 

dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025. Nghị 

quyết sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 

2020, thay thế Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 21/7/2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa VIII về chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương.  

II. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

1. Về thẩm quyền và sự cần thiết 

Tại kỳ họp thứ 16 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII đã ban hành Nghị 

quyết số 12/2015/ NQ-HĐND ngày 21/07/2015 về chính sách hỗ trợ xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương, việc ban hành chính sách xây 

dựng nông thôn mới đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho chính quyền cấp xã, ấp tổ chức 

các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại địa phương, cán bộ làm công tác 

nông thôn mới có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện chương trình, động 

viên, khích lệ và phát huy tính năng động, sáng tạo của chính quyền cơ sở và 

nhân dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng để 
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tỉnh Bình Dương hoàn thành các mục tiêu chương trình sớm 02 năm so với kế 

hoạch đề ra1.  

Đến nay, các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành chính sách 

nêu trên đã hết hiệu lực; nội dung hỗ trợ cho xã đạt chuẩn nông thôn mới không 

còn phù hợp với tình hình thực tế do 100% xã trong tỉnh đã được công nhận đạt 

tiêu chí này và đang thực hiện bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã 

nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; mức hỗ trợ hàng tháng 

cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên Ban Quản lý xây dựng nông thôn 

mới ở cấp xã không còn phù hợp nữa vì theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 

21/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách tiền lương đối 

với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong 

doanh nghiệp thì từ năm 2021 sẽ ‘Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, 

xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới’. 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015 thì “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định 

biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế  - xã hội 

của địa phương”. 

Để tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025 với mục tiêu phấn đấu đã đề ra2, 

Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết này là 

thực sự cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và đúng thẩm quyền. 

2. Về trình tự, thủ tục 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết này thuộc trường hợp áp dụng quy định tại 

khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: Nghị 

quyết quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy đề 

                                           
1 Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh đã công 

nhận 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 49 xã so với năm 2011, tăng 17 xã so với năm 2015), đạt tỷ lệ 

100%; hiện nay có 7 xã chuyển lên phường (Chánh Phú Hòa; Lai Uyên; Tân thành; Hội Nghĩa, Phú 

Chánh; Vĩnh Tân; Tân Vĩnh Hiệp). Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới: 3/7 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới (tăng 03 huyện, thị xã so với năm 2011, tăng 02 thị xã so với năm 2015).  

2 Mục tiêu đến năm 2025 là: Tỉnh Bình Dương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng NTM; 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 10% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Các công trình 

hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế) đảm bảo tính kết nối, liên thông và ứng phó với biến 

đổi khí hậu; Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng ít nhất 

1,8 lần so với năm 2020. 
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nghị xây dựng Nghị quyết đảm bảo thực hiện theo quy định từ Điều 112 đến Điều 

116 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

3. Về hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết 

Qua thẩm tra nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, đối chiếu với nội dung 

quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ban Kinh tế 

- Ngân sách nhận thấy: Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết đầy đủ theo quy định 

tại khoản 3 Điều 117 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với đề nghị xây dựng Nghị 

quyết quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 theo Tờ trình số 

4005/TTr-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh.  

Kính trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.     

 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Các Ủy viên của TT HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban KT-NS; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng TH (4); 

- Lưu: VT,Phương. 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tầm Dương 
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