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BÁO CÁO  

Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 

để 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, trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách 

địa phương để 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, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trên cơ s  Tờ trình số 

815/TTr-UBND, ngày 25/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Qua 

thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung như sau: 

1. Sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết  

Nội dung dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương để 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, trên địa bàn tỉnh Điện Biên phù hợp với quy định tại 

điểm a khoản 5 điều 7 Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ; phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV 

xác định tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 15/10/2020; Nghị quyết số 186/NQ-

HĐND, ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 

10/12/2021 của Tỉnh uỷ Điện Biên về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững 

và an sinh xã hội tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030. 

Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy 

định tại điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; khoản 1 điều 27 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị 

quyết với hệ thống pháp luật 
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Hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết đảm bảo theo quy định tại khoản 2 

điều 124 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi bổ 

sung tại điểm a, khoản 38 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; đủ cơ s  để UBND tỉnh đề xuất, 

trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Nội dung dự thảo Nghị quyết  

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh, đối 

tượng áp dụng; Nguyên tắc phân bổ vốn; Tiêu chí, định mức và phương pháp 

phân bổ; Quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

chương trình.  

- Ngoài ra, Tại phiên họp Thẩm tra của Ban Dân tộc ngày 29/3/2022,  

UBND tỉnh đã thống nhất tiếp thu 10 nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban để 

chỉnh lý vào dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. 

4. Về thể thức dự thảo Nghị quyết 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh 

theo Mẫu số 17, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Sau khi Ban hành theo Mẫu số 17, bố cục Nghị quyết còn 3 Điều, cụ thể: 

Điều 1: Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định..... 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Điều 3. Hiệu lực thi hành. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, 

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

ngân sách địa phương để 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, trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 Ban Dân tộc HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Các vị Đại biểu QH tỉnh; 

- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Phòng công tác HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN DÂN TỘC 

TRƯỞNG BAN 
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