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BÁO CÁO 

Phối hợp 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 2021-2023, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

                         Kính gửi: Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

 Thực hiện Thông báo số 46/TB-TTHĐND, ngày 23/3/2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh, phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh 

Khóa XV. Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

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 2021-2023, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; trên cơ sở Tờ trình số 815/TTr-UBND, ngày 

25 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh. Kết quả thẩm tra như sau: 

1. Sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết  

 Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 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 

2021-2023, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

nhằm cụ thể hóa các Điều, khoản, điểm  tại Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 

30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ là phù hợp.  

 2. Tính hợp hiến, hợp pháp 

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

định tại Khoản 5, Điều 7 Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của 

Chính Phủ. 

 3. Nội dung dự thảo Nghị quyết 

 - Về thể thức: Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị thực hiện theo 

mẫu 17 (Nghị quyết ban hành kèm theo) đảm bảo đúng với quy định tại Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. 

 - Về nội dung: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với Phạm vi điều 

chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc, tiêu chí, định mức và phương pháp phân bổ 
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vốn ngân sách trung ương; việc quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương. 

 4. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

 - Đề nghị Ban Dân tộc HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh làm rõ căn 

cứ pháp lý, thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh tại khoản b, Điều 4 dự 

thảo Nghị quyết “..; việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp đối ứng ngân sách địa 

phương do UBND trình thường trực HĐND cùng cấp quyết định và báo cáo 

HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất”, Luật ngân sách không quy định thẩm 

quyền của Thường trực thực hiện nội dung trên. 

- Tại điểm b, khoản 2, Điều 1 trong DTNQ đề nghị bổ sung thêm cụm từ 

“đoàn thể”, viết lại như sau: “Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước để 

thực hiện Chương trình (sau đây gọi tắt là các sở, ban, ngành và cấp huyện). 

- Tại điểm b2) Điều 3 trong DTNQ đề nghị bổ sung cụm từ “sở, ban” và 

chỉnh sửa “của huyện” thành “cấp huyện”, viết lại như sau: “Vốn theo nhu cầu 

thực tế cho các sở, ban, ngành của tỉnh và cấp huyện cần đầu tư để hoàn thành 

mục tiêu phân bổ cho dự án, tiểu dự án thứ i”. 

Trên đây là báo cáo phối hợp 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-

2023, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính gửi Ban Dân tộc HĐND tỉnh xem xét, 

tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
   - TT.HĐND tỉnh (b/c); 

   - Các Ban HĐND tỉnh; 

   - Lãnh đạo Vp Đoàn  ĐB QH và HĐND tỉnh; 

   - Phòng CTHĐ; 

  - Lưu VT, CV KTNS; 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 
 

Lỳ Thị Phương Diện 
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