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 UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số:        /2022/QĐ-UBND 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Hà Giang, ngày      tháng 6 năm 2022 

           (Dự thảo) 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định về cơ chế quay vòng hỗ trợ phát triển 

sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

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

Căn cứ 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 11 năm 2019; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa 

sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: 

1. Phạm vi điều chỉnh:  

Quy định cơ chế quay vòng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương 

trình mục tiêu quốc gia, để luân chuyển trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 

theo dự án, phương án, mô hình giảm nghèo (sau đây gọi tắt là dự án) hỗ trợ phát 

triển sản xuất cộng đồng. 

2. Đối tượng áp dụng:  

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản 

lý, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 
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Điều 2. Hình thức, tỷ lệ và thời gian thu hồi kinh phí quay vòng: 

1. Hình thức thu hồi để quay vòng:  Bằng tiền mặt. 

Việc quay vòng một phần vốn đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng tiền mặt 

để thực hiện dự án, đảm bảo phù hợp với từng dự án được phê duyệt và điều kiện cụ 

thể của từng hộ hoặc nhóm hộ tham gia dự án. 

2. Tỷ lệ thu hồi theo số vốn được ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện dự án 

(không bao gồm mô hình giảm nghèo). 

a) Đối với dự án trồng trọt (trừ dự án lâm nghiệp): 

- Loại cây trồng có chu kỳ sản xuất dưới 01 năm: Tỷ lệ thu hồi 30%/dự án. 

- Đối với các loại cây trồng còn lại: Tỷ lệ thu hồi 35%/dự án. 

b) Đối với dự án chăn nuôi và dự án nuôi trồng thủy sản:  

- Gia súc, gia cầm, thủy cầm, thủy sản, nuôi ong mật và con vật khác có chu kỳ 

sản xuất dưới 01 năm: Tỷ lệ thu hồi 30%/dự án.  

- Đối với đại gia súc, nuôi trồng thủy sản: Tỷ lệ thu hồi 35%/dự án. 

c) Dự án lâm nghiệp: Tỷ lệ thu hồi 35%/dự án. 

3. Tỷ lệ thu hồi đối với dự án mô hình giảm nghèo:  

a) Đối với các dự án nông, lâm nghiệp: Thực hiện theo Khoản 2 Điều này. 

b) Dự án khác còn lại thu hồi 50%/dự án. 

4. Mức kinh phí thu hồi và thời gian thu hồi:  

a) Mức kinh phí thu hồi: Căn cứ tỷ lệ thu hồi nêu tại Khoản 2 Điều này, cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt dự án xác định số kinh phí phải thu hồi để quay vòng trong 

quyết định phê duyệt dự án. 

 b) Thời gian thu hồi: Tối đa không quá 03 tháng kể từ khi kết thúc dự án. 

 5. Trường hợp trong quá trình triển khai dự án phải tạm dừng, hủy bỏ vì lý do 

khách quan như: Thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác dẫn 

đến không có kết quả đầu ra theo kế hoạch, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án 

quyết định điều chỉnh dự án đã phê duyệt.  

 6. Gia hạn thời gian thu hồi đối với đối tượng tham gia dự án:  

 - Thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh từ 30% đến dưới 50% theo biên bản xác 

nhận của cơ quan có thẩm quyền: Thời gian gia hạn tối đa 12 tháng.  

 - Thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh từ 50% đến 70% theo biên bản xác nhận 

của cơ quan có thẩm quyền: Thời gian gia hạn tối đa 12 tháng, tỷ lệ thu hồi bằng 

60% tỷ lệ thu hồi nêu tại Khoản 2 Điều này. 

 - Các trường hợp bất khả kháng khác: Xuất trình căn cứ hợp pháp để cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thẩm định gia hạn nhưng tối đa không quá 12 tháng.   

 7. Trường hợp không thu hồi kinh phí hỗ trợ: Dự án bị thiệt hại do thiên tai, 

dịch bệnh trên 70% theo biên bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 
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 8. Biên bản xác nhận mức độ thiệt hại: Thực hiện theo quy định hiện hành và 

hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Quản lý, sử dụng và trình tự quay vòng 

1. Cơ quan có trách nhiệm thu hồi kinh phí quay vòng: 

a) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án có trách nhiệm thu hồi kinh phí ngân 

sách nhà nước đã hỗ trợ theo dự án được duyệt để thực hiện luân chuyển cho dự án 

khác được duyệt. 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện giao nhiệm vụ tổ chức thu hồi kinh phí quay 

vòng thực hiện dự án cho cơ quan, đơn vị và cấp xã. 

c) Kết thúc dự án: Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định thu hồi số 

kinh phí quay vòng thực hiện dự án làm cơ sở để các cơ quan chuyên môn và Ủy ban 

nhân dân cấp xã thu hồi. 

2. Quản lý kinh phí quay vòng: 

a) Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

mở tài khoản tiền gửi để thu hồi kinh phí quay vòng hỗ trợ thực hiện các dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất cộng đồng tại Kho bạc nhà nước: 

- Tên tài khoản: Quỹ quay vòng các dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng.  

- Chủ tài khoản: Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Nơi mở tài khoản: Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.  

b) Đối với dự án mô hình giảm nghèo  

Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội mở 

tài khoản tiền gửi để thu hồi kinh phí hỗ trợ thực hiện các dự án mô hình giảm nghèo 

hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng tại Kho bạc nhà nước: 

- Tên tài khoản: Kinh phí quay vòng các dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ 

phát triển sản xuất cộng đồng.  

- Chủ tài khoản: Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Nơi mở tài khoản: Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.  

3. Quản lý và sử dụng kinh phí quay vòng 

- Kinh phí quay vòng được sử dụng để quay vòng cho các dự án mới thuộc 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Hàng năm căn cứ dự toán kinh phí sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 

các Chương trình mục tiêu quốc gia và số kinh phí thu hồi của các dự án (nguồn vốn 

quay vòng): Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc 

trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phân bổ kinh phí thực hiện các dự án mới được 

phê duyệt trong năm. 
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- Kinh phí thu hồi thuộc dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng được quản lý theo 

xã và ưu tiên phân bổ tiếp tục thực hiện các dự án mới trên địa bàn xã đó (trường 

hợp xã có nhu cầu). 

- Định kỳ hàng năm, trước ngày 31/01 năm sau năm kế hoạch: Cơ quan, đơn vị 

và cấp xã được giao nhiệm vụ thu hồi kinh phí quay vòng lập báo cáo tình hình triển 

khai các dự án và kinh phí quay vòng gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện thu hồi và sử dụng 

kinh phí quay vòng 6 tháng và hàng năm trong báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu 

cầu gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, để báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan, đơn vị được giao quản lý và sử dụng kinh phí quay vòng thực hiện 

hạch toán kế toán, quản lý kinh phí trên hệ thống kế toán và báo cáo tài chính hàng 

năm theo chế độ kế toán hiện hành. 

Điều 4. Quy trình theo dõi, giám sát của cơ quan, đơn vị được giao vốn thực 

hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo nội dung của dự án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt đến cộng đồng dân cư thực hiện dự án, bao gồm số kinh phí thu 

hồi, thời gian thu hồi để quay vòng. 

2. Cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện dự án mô hình giảm nghèo ký hợp 

đồng với đại diện cộng đồng dân cư. 

3. Cộng đồng dân cư triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của dự án 

đảm bảo tiến độ và hiệu quả; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện dự án 6 

tháng, hằng năm và tổng kết, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp huyện.  

4. Cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện dự án hướng dẫn, kiểm tra việc 

triển khai dự án của cộng đồng dân cư; thực hiện nghiệm thu và thanh toán, giải ngân 

vốn cho cộng đồng dân cư căn cứ kết quả nghiệm thu từng giai đoạn hoàn thành nội 

dung, hoạt động của dự án theo tiến độ thực hiện được cấp có thẩm quyền quyết định 

quy định tại Khoản 6, Điều 22 - Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 

2022 của Chính phủ. 

5. Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi, đánh giá việc thực hiện dự án trên địa bàn; kịp 

thời kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện các nội dung vướng mắc liên quan. 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với Tổ chức chính trị - xã hội trên địa 

bàn cấp xã có trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện dự án của cộng đồng dân cư, 

kịp thời thông tin, kiến nghị với UBND cấp xã những tồn tại, vướng mắc trong tổ chức 

thực hiện của cộng đồng dân cư. 

7. Cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức thực hiện việc dự án, đảm bảo thu hồi kinh 

phí quay vòng để tiếp tục luân chuyển vốn trong cộng đồng theo quy định.  
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8. Kết thúc Chương trình mục tiêu quốc gia toàn bộ số kinh phí quay vòng được 

thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước. 

 9. Thực hiện công khai tài chính thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, 

trong đó có việc thu hồi, quản lý và sử dụng kinh phí thu hồi để quay vòng theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 5. Quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các dự án hỗ trợ 

sản xuất cộng đồng 

Hàng năm, căn cứ mức hỗ trợ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan, 

đơn vị được giao dự toán kinh phí thực hiện dự án quyết toán chi ngân sách nhà nước 

cho hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng theo số chi đã thực thanh toán và số 

chi đã hạch toán chi ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 2, Điều 65 của Luật 

Ngân sách nhà nước. 

Căn cứ báo cáo quyết toán của cơ quan, đơn vị được giao dự toán kinh phí thực 

hiện dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch các huyện, thành phố có trách nhiệm tổng hợp vào báo cáo quyết toán thu, chi 

ngân sách địa phương hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

 Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan 

1. Cơ quan chủ quản thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh gồm: Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh:  

  a) Căn cứ dự toán trung ương giao và quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, hàng năm lập phương án 

phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (trong đó 

có hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất) gửi Sở Tài chính. 

 b) Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xây dựng và thực hiện hoạt 

động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy 

định của trung ương. 

 c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố theo dõi, tổng hợp báo cáo theo định kỳ, 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất theo 

yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện cơ chế quay vòng vốn hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.  

 d) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra 

việc thực hiện cơ chế quay vòng. Tổng hợp, đề xuất giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.  

 2. Sở Tài chính: 

 a) Chủ trì phối hợp với Sở, ngành chủ quản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét quyết định phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia hàng năm. 

 b) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra 

việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện cơ chế quay vòng. 
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 3. Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 

 a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng, 

thẩm định dự án; phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án. 

 b) Căn cứ dự toán tỉnh giao để phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định. 

 c) Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

UBND cấp xã tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế quay vòng. 

d) Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về 

kết quả thực hiện trên địa bàn huyện, xã gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối 

nông thôn mới tỉnh để theo dõi, tổng hợp chung. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã: 

 a) Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, phê duyệt dự án (nếu được ủy quyền). 

 b) Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện dự án do Ủy ban nhân 

dân cấp huyện giao. 

 c) Phối hợp chỉ đạo thực hiện các dự án do cấp huyện thực hiện được triển 

khai trên địa bàn xã. 

d) Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội/ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Dân tộc). 

Điều 7. Khen thưởng và xử lý vi phạm quy định 

1. Đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc thu hồi vốn theo cơ chế quay 

vòng quy định tại Quyết định này: được cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng 

theo Luật thi đua khen thưởng. 

2. Đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy định về thời gian thu 

hồi, tỷ lệ thu hồi theo từng dự án cụ thể: 

- Cá nhân chưa hoàn trả kinh phí thu hồi để quay vòng vốn sẽ không được 

tham gia vào các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tiếp theo. 

- Đối với cơ quan chuyên môn của cấp huyện và UBND cấp xã không thu hồi 

được vốn quay vòng: Kiểm điểm trách nhiệm trong đánh giá cán bộ, công chức 

hàng năm; giảm kế hoạch vốn phân bổ về cấp xã.  

3. Trường hợp vi phạm quy định đến mức hình sự, xừ lý theo quy định pháp 

luật hiện hành.  

 Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với kinh phí thu hồi của các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa 

sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện 

chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch bàn giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn/Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, quản lý và sử dụng 

theo quy định tại Quyết định này. 

Điều 9. Điều khoản thi hành 

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2022. 

 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

của tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- TTr: Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; 

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP và PVP UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; Sở Tư pháp; 

- Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
 


