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                       Điện Biên, ngày 04 tháng 7 năm 2022 

BÁO CÁO 

Phối hợp th m tr  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 ngân 

sách đị  phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gi  giảm nghèo bền 

vững gi i đoạn 2021-2025, trên đị  bàn tỉnh Điện Biên 

 

                         Kính gửi: Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh. 

 

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

tỉnh phối hợp với Ban Văn hoá- Xã hội 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 ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên trên cơ sở Tờ 

trình số 2008/TTr-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh. Qua nghiên cứu, 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sự phù hợp củ  dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương 

củ  Đảng, chính sách, pháp luật củ  Nhà nước  

Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021- 

2025 được quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 

năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

 Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh, bảo đảm 

theo quy định tại điểm e khoản 9 điều 30 Luật Ngân sách nhà nước ngày 

22/6/2015; quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 

28/7/2021 của Quốc hội khoá XV và quy định tại khoản 1 Điều 19, Chương III 

Quyết định số 02/2022/NĐ-CP ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

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

quyết với hệ thống pháp luật 

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 sở để UBND tỉnh đề xuất, 

trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 
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3. Sự cần thiết, phù hợp củ  dự thảo nghị quyết với tình hình, điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội củ  đị  phương  

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 ngân 

sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cần thiết, phù hợp với 

tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13, Quyết định số 02/2022/NĐ-CP ngày 

18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; là căn cứ để lập Kế hoạch trung hạn và 

hàng năm giai đoạn 2021-2025 của các cơ quan, tổ chức để thực hiện các 

nhiệm vụ quản lý Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 

4. Dự thảo Nghị quyết  

- Phần căn cứ pháp lý: đề nghị bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;  

- Về nội dung và thể thức: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự 

thảo Nghị quyết phù hợp với nội hàm của dự thảo nghị quyết và quy định tại 

Điều 1, Điều 2 Quyết định số 02/2022/TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh đề nghị Ban Văn hoá - Xã hội yêu cầu cơ quan trình dự thảo 

Nghị quyết xây dựng dự thảo Nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật và bảo đảm theo mẫu số 17, Phụ lục I ban hành kèm 

theo 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. 

- Nơi nhận, đề nghị bổ sung các cơ quan nhận văn bản phù hợp với quy 

định tại Điều số 67 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính Phủ. 

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh kính chuyển Ban Văn hoá - Xã hội 

HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp trình k  h p HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, BDT. 

TM. BAN DÂN TỘC 

TR  NG BAN 

 

 

 

 

 

Mù  Th nh Sơn 
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