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BÁO CÁO  

Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 

3 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

   Kính gửi: Hội đồng nhân dân 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 thông qua kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 

thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trên cơ s  

Tờ trình số 2024/TTr-UBND, ngày 02/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện 

Biên, cùng tài liệu kèm theo, báo cáo phối hợp thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh 

và ý kiến tham gia của các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung như sau: 

1. Sự phù hợp của Dự thảo Nghị quyết với đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Nội dung dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 

Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên phù hợp với quy định 

của Luật đầu tư công và các văn bản của Chính phủ 
1
.  

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 

Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên thuộc thẩm quyền của 

HĐND tỉnh được quy định tại điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Điều 83 của Luật Đầu tư công 2019. 

2. Sự phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương 

Việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung 

ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, 

                                                 
1
 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ 

chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 

22/5/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội v/v phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và 

năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc 

gia; Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ v/v giao kế hoạch vốn đầu 

tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 

chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ v/v giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia. 
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đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; 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 

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. 

Nội dung của Dự thảo Nghị quyết xây dựng trên cơ s  các Quy định của 

pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương; đảm bảo nội dung các Nghị quyết 

của HĐND tỉnh
2
, đủ cơ s  để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch 

vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 

2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

3. Nội dung dự thảo Nghị quyết  

3.1. Về thể thức: Dự thảo Nghị quyết được xây dựng cơ bản đảm bảo các 

yêu cầu về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định.  

3.2. Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí với kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện 3 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh trình, cụ thể:  

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 là: 4.338.837 

triệu đồng, trong đó: 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi: 2.530.902 triệu đồng
3
.  

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 1.434.515 triệu đồng
4
. 

                                                 
2
 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 02/4/2022 ban hành 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; Nghị 

quyết số 215/NQ-HĐND, ngày 16/3/2021 V/v Thông quá Báo cáo rà soát, tổng hợp nhu cầu và dự 

kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021 Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 86/NQ-HĐND, ngày 02/4/2022 v/v thông qua Báo cáo kết quả tổng 

hợp nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công 

năm 2022 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên. 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành 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 giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên; Nghị quyết ban hành 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 xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
3
 Trong đó: Dự án 1 là 194.494 triệu đồng (bao gồm đất  , nhà đất sản xuất và nước sinh 

hoạt); Dự án 2 là 148.290 triệu đồng; Dự án 3 là 28.733 triệu đồng; Dự án 4 là 1.413.532 triệu đồng; 

Dự án 5 là 543.805 triệu đồng; Dự án 6 là 78.344 triệu đồng; Dự án 7 là 29.985 triệu đồng; Dự án 9 là 

49.588 triệu đồng; Dự án 10, tiểu dự án 2 là 44.131 triệu đồng). 
4
 Trong đó: Dự án 1 là 1.341.317 triệu đồng, được phân bổ cho 7 huyện nghèo của tỉnh theo 

Quyết định 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng chính phủ; Dự án 4 là 93.198 triệu đồng (gốm 

tiểu dự án 1 là 80.876 triệu đồng, được phân bổ cho 3 Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; tiểu dự án 3 

là 12.322 triệu đồng, được phân bổ 100% cho S  Lao động, thương binh và xã hội). 
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+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 373.420 triệu đồng
5
. 

- Tổng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 là 1.151.996 triệu đồng, trong đó: 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi: 477.821 triệu đồng. 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 486.705 triệu đồng
6
. 

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 187.470 triệu đồng
7
. 

3.3. Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị: 

Tại phiên họp thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh ngày 04/7/2022, 

UBND tỉnh đã thống nhất tiếp thu 07 nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban để 

chỉnh lý vào Dự thảo Nghị trình kỳ họp. Ngoài ra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị: 

- UBND tỉnh sớm ban hành quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo quy định tại khoản 2 điều 40 

Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản 

lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Đối với vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch vốn ngân sách trung ương giao theo tiêu chí cấp 

huyện (chưa phân bổ chi tiết) là 83.083 triệu đồng, do chưa bố trí được 30% 

nguồn vốn theo quy định (theo điểm b, mục 1 phần V Quyết định 263/QĐ-TTg 

của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025); đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí nguồn vốn 

theo quy định để tiếp tục trình HĐND tỉnh thông qua danh mục, bố trí mức vốn 

83.083 triệu đồng cho các Dự án thành phần.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 

2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia 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; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN DÂN TỘC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

      Mùa Thanh Sơn 

                                                 
5
 Trong đó: Vốn năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 là 156.480 triệu đồng; vốn giai 

đoạn 2022-2025 là 216.940 triệu đồng. 
6
 Trong đó: Dự án 1 là 461.374 triệu đồng; Dự án 4 là 25.331 triệu đồng. 

7
 Trong đó: Vốn năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 là 156.480 triệu đồng; vốn giao 

năm 2022 là 30.990 triệu đồng. 
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