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V/v góp ý dự thảo Quy định về cơ 

chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ 

bằng tiền mặt hoặc hiện vật để luân 

chuyển trong cộng đồng theo từng 

dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

cộng đồng thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

                                                  

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành và Hội Đoàn thể cấp tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn 

Tuấn Thanh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai 

đoạn 2021 - 2025 tại Thông báo số 239/TB-UBND ngày 28/9/2022 về việc báo cáo 

tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; Trong đó, giao Sở Tài 

chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành Quy định về cơ chế quy 

vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng 

theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng theo quy định tại 

khoản 7, Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: 

“7. Thực hiện cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện 

vật để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển 

sản xuất cộng đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

a) Cộng đồng tự quản lý, tổ chức thực hiện việc quay vòng, luân chuyển vốn 

trong cộng đồng. Trường hợp cộng đồng không đủ năng lực quản lý, cơ quan, đơn 

vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cử cán bộ hỗ trợ 

cộng đồng quản lý, tổ chức quay vòng luân chuyển. 

b) Cơ quan, đơn vị được giao dự toán kinh phí thực hiện dự án, phương án 

quyết toán chi ngân sách nhà nước thực hiện 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 của dự án theo quy định Luật Ngân sách nhà nước. 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tỷ lệ quay vòng, trình tự luân chuyển, 

quy trình theo dõi, giám sát của cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt 

động hỗ trợ phát triển sản xuất và các nội dung khác về quản lý luân chuyển của 

cộng đồng. 

d) Trường hợp dự án kết thúc và đối tượng tham gia dự án không còn nhu 

cầu sử dụng vốn bằng tiền hoặc hiện vật để quay vòng, luân chuyển, tái đầu tư, mở 
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rộng quy mô sản xuất, cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất quyết định thu hồi vốn bằng tiền hoặc bán hiện vật thu tiền nộp 

vào tài khoản tiền gửi của cơ quan, đơn vị mở tại kho bạc nhà nước để sử dụng hỗ 

trợ thực hiện dự án, phương án mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) 

hoặc thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.”  

Trên cơ sở quy định trên, Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Quy định về cơ 

chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật để luân chuyển 

trong cộng đồng theo từng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định;  

đề nghị các Sở, ban, ngành, Hội đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tham gia góp ý dự thảo Quy định nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 

15/11/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Quá thời hạn nêu trên, trường hợp 

không nhận được văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính xin được 

hiểu là Quý cơ quan, đơn vị thống nhất với các nội dung dự thảo. 

Ngoài ra, Sở Tài chính còn đăng tải nội dung dự thảo được trên Website tại 

địa chỉ: http://stc.binhdinh.gov.vn, đề nghị các cơ quan, đơn vị khai thác để tham 

gia ý kiến.  

Sở Tài chính rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan về 

ý kiến tham gia./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, DNTH, TCHCSN. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Đặng Thu Hương 
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