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BÁO CÁO  

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

(Đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định một số nội dung chi đặc thù 

triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng  

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo cáo đánh giá tác động của chính sách 

trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định một số nội dung chi đặc thù triển 

khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

a) Thủ tướng Chính phủ đã ban hành: 

- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 về phê duyêṭ Chương trình 

MTQG xây dưṇg NTM giai đoaṇ 2021-2025: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương hướng dẫn và phân bổ kinh phí (bao gồm kinh phí hỗ trợ 

của ngân sách trung ương và nguồn của ngân sách địa phương các cấp) để thực 

hiện các dự án, nội dung công việc theo quy định. 

- Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 về ban hành Bô ̣

tiêu chí xa ̃đaṭ chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoaṇ 2021-

2025; Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 về ban hành Bô ̣tiêu 

chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn m ới nâng cao giai đoạn 2021-

2025: Ban hành nội dung các Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện. 

- Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 về Chương trình mỗi xa ̃môṭ 

sản phẩm giai đoạn 2021-2025: Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn lực cần thiết 

từ ngân sách địa phương, sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây 

dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, lồng ghép các nguồn vốn khuyến công, 

khuyến nông, ngân sách địa phương, vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp 

khác để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP. 

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành:  

DỰ THẢO 
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- Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/6/2022 ban hành hướng 

dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn 

mới nâng cao giai đoạn 2021-2025: Hướng dẫn thực hiện và đánh giá các tiêu 

chí, chỉ tiêu nông thôn mới thuộc quản lý của ngành nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/07/2022 về hướng dâñ 

môṭ số nôị dung thưc̣ hiêṇ Chương trình MTQG xây dưṇg nông thôn mới giai 

đoaṇ 2021-2025: Hướng dẫn thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới. 

c) Bộ Tài chính ban hành Thông tư  53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 về 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ nguồn NSTW thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Quy định nội dung và 

mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách trung ương để triển khai thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tại khoản 3, Điều 50: “Trường hợp trong 

quá trình triển khai thực hiện Chương trình có phát sinh các khoản chi đặc thù 

chưa được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

Tài chính và Thông tư này; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phù 

hợp với khả năng ngân sách của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 21 

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước”. Sau khi rà 

soát, nội dung Chi công tác the o dõi , đánh giá bô ̣chỉ số nước sac̣h và vê ̣sinh 

môi trường nông thôn và Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm OCOP chưa được 

quy định chi tại Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

- Mục tiêu tổng thể:  

Việc quy định nội dung hỗ trợ về Chi công tác theo dõi, đánh giá bô ̣chỉ số 

nước sac̣h và vê ̣sinh môi trường nông thôn ; kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm 

OCOP để thực hiện hiệu quả các nội dung thành phần của Chương trình Mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đánh giá, công nhận kết quả 

thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Thống nhất quy định nội dung, mức hỗ trợ cụ thể đối với nội dung: Chi 

công tác theo dõi , đánh giá bô ̣chỉ số nước sac̣h và vê ̣sinh môi trường nông 

thôn; kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm OCOP triển khai thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai. 
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+ Góp phần đạt chuẩn mục tiêu Tỉnh ủy giao trong giai đoạn 2021-2025: 

Có trên 120 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 10 địa phương cấp huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới; trên 340 ý tưởng sản phẩm được công nhận OCOP.  

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Chính sách 1: Chi công tác theo dõi, đánh giá bô ̣chỉ số nước sac̣h và vê ̣

sinh môi trường nông thôn 

1.1. Xác định vấn đề bấp cập: 

Tại khoản 2, Điều 2 của Thông tư số 53/2022/TT-BTC quy định: Kinh phí 

sự nghiệp thực hiện các nội dung của Chương trình phải hướng tới đạt mục tiêu 

thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo 

các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025 ban hành tại 

các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 318/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 

2022 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, số 319/QĐ-TTg 

ngày 8 tháng 3 năm 2022 về việc ban hành quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu 

giai đoạn 2021 - 2025, số 320/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 về việc ban 

hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố 

trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí 

quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, số 321/QĐ-

TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. 

Tại điểm b, khoản 1, phần II, mục 3 của Quyết định số 1680/QĐ-BNN-

VPĐP quy định: Sử dụng kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước 

sạch nông thôn hàng năm để đánh giá thực hiện chỉ tiêu 17.1 trong Bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới; 18.1 Bộ tiêu chí xã nông thôn mới  nâng cao và 8.1 Bộ tiêu 

chí huyện nông thôn mới. 

Tuy nhiên, trong Thông tư số 53/2022/TT-BTC không có nội dung quy 

định về chi công tác theo dõi , đánh giá bô ̣chỉ số nước sac̣h và vê ̣sinh môi 

trường nông thôn cho các địa phương thực hiện. 

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề: 

Để góp phần thực hiện việc đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025. 

Thống nhất quy định nội dung, mức hỗ trợ chi công tác theo dõi, đánh giá 

bô ̣chỉ số nước sac̣h và vê ̣sinh môi trường nông thôn  triển khai thực hiện 

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai giai đoạn 2021-2025. 

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 
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a) Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định pháp luật hiện hành (thực hiện 

theo Thông tư số 53/2022/TT-BTC). 

b) Giải pháp 2: Quy định cụ thể nội dung và mức hỗ trợ công tác theo dõi, 

đánh giá bô ̣chỉ số nước sac̣h và vê ̣sinh môi trường nông thôn. 

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan. 

a) Đối với giải pháp 1: 

- Tác động tích cực: Không làm phát sinh các chi phí với nhà nước và 

người dân. 

- Tác động tiêu cực: Không đủ điều kiện để đánh giá, xét công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới. 

b) Đối với giải pháp 2: 

- Tác động tích cực:  

+ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, quy định 

nội dung hỗ trợ công tác theo dõi , đánh giá bô ̣chỉ số nước sac̣h và vê ̣sinh môi 

trường nông thôn;  

+ Đảm bảo tính pháp lý trong việc đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới. 

- Tác động tiêu cực: Không có tác động. 

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Lựa chọn giải pháp 2. 

2. Chính sách 2: Chi kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm OCOP 

2.1. Xác định vấn đề bấp cập: 

a) Tiếp tục khắc phục, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong triển khai 

thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 về nội dung 

hỗ trợ các chủ thể tham gia chương trình OCOP thực hiện kiểm nghiệm chất 

lượng sản phẩm chưa được thực hiện. 

b) Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm OCOP: Đây là một trong các điều 

kiện công bố chất lượng sản phẩm OCOP được quy định tại khoản a, Mục 3, 

phụ lục II, Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 yêu cầu tài liệu, minh 

chứng bổ sung trong hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cần phải 

có Phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn công bố. 

Tuy nhiên, trong Thông tư số 53/2022/TT-BTC không có nội dung quy định về 

hỗ trợ kinh phí kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm OCOP cho các địa phương 

thực hiện. 

Tại điểm a, khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 

01/8/2022 về Chương trình mỗi xa ̃môṭ sản phẩm giai đoaṇ 2021-2025 quy định: 
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Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ triển khai 

Chương trình OCOP phù hợp với nội dung, định mức hỗ trợ của trung ương và 

điều kiện thực tế của địa phương. 

Như vậy, cần phải có quy định thống nhất nội dung hỗ trợ kiểm nghiệm 

chất lượng sản phẩm OCOP, để từ đó cho địa phương triển khai thực hiện. 

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề: 

- Để góp phần thực hiện việc đánh giá, xét công nhận sản phẩm đạt sao 

OCOP trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025. 

- Thống nhất quy định nội dung, mức hỗ trợ kiểm nghiệm chất lượng sản 

phẩm OCOP triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025. 

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 

a) Giải pháp 1: Giữ nguyên các quy định pháp luật hiện hành (thực hiện 

theo Thông tư số 53/2022/TT-BTC). 

b) Giải pháp 2: Quy định cụ thể nội dung và mức hỗ trợ kiểm nghiệm chất 

lượng sản phẩm OCOP. 

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan. 

a) Đối với giải pháp 1: 

- Tác động tích cực: Không làm phát sinh các chi phí với nhà nước và 

người dân. 

- Tác động tiêu cực: Không đủ điều kiện để đánh giá, xét công nhận sản 

phẩm đạt sao OCOP. 

b) Đối với giải pháp 2: 

- Tác động tích cực:  

+ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, quy định 

nội dung hỗ kiểm ngiệm chất lượng sản phẩm OCOP;  

+ Đảm bảo tính pháp lý trong việc đánh giá, xét công nhận sản phẩm đạt 

sao OCOP. 

- Tác động tiêu cực: Không có tác động. 

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Lựa chọn giải pháp 2. 

III. Ý KIẾN THAM VẤN 

Trong quá trình xây dựng dự thảo và đánh giá tác động của Dự thảo Nghị 

quyết, Cơ quan soạn thảo đã tham vấn ý kiến của các cơ quan liên quan, các địa 

phương. Quá trình đánh giá tác động đã giúp cho Ban soạn thảo lựa chọn được 

các phương án tối ưu để đưa vào dự thảo Nghị quyết. Các phương án được lựa 

chọn cơ bản đáp ứng được các mục tiêu bảo đảm tính khoa học, phù hợp với 

thực tiễn, tính đến hiệu quả, tránh tính hình thức, bảo đảm tính thống nhất trong 
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hệ thống văn bản pháp luật; bảo đảm tính kịp thời trong giải quyết các vấn đề 

của thực tiễn 

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh chấp nhận chủ trương Nghị quyết Quy 

định một số nội dung chi đặc thù triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, 

Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách; 

các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện 

chính sách. 

V. PHỤ LỤC 

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định 

một số nội dung chi đặc thù triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

2. Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách Quy định một số nội 

dung chi đặc thù triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

 3. Dự thảo báo cáo Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính 

sách Quy định một số nội dung chi đặc thù triển khai thực hiện Chương trình 

Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai. 

4. Dự thảo Đề cương chi tiết Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số 

nội dung chi đặc thù triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với Nghị quyết Quy 

định một số nội dung chi đặc thù triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai./. 
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