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BÁO CÁO 

Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển nguồn 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: Ban Dân tộc HĐND tỉnh. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. 

Thực hiện Thông báo số 102/TB-TTHĐND, ngày 06/6/2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Tám, HĐND 

tỉnh khóa XV, Ban Pháp chế tổ chức họp thẩn tra dự thảo nghị quyết thông qua kế 

hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn 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 sở Tờ trình số 2024/TTr-UBND ngày 02/7/2022 của UBND tỉnh, ý kiến 

tham gia của các thành viên Ban. Ban Pháp chế HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết với các quy định của pháp luật, với 

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

- Hồ sơ xây dựng Dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bảo 

đảm theo quy định và được thực hiện đầy đủ các bước theo quy định. 

- Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và văn bản pháp luật 

chuyên ngành có liên quan, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua kế 

hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn 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 là 

cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

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

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

của HĐND tỉnh đã ban hành, 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 02/NQ-HĐND, ngày 02/4/2022 

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ 

lệ 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 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 
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hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025, tỉnh Điện Biên. 

2. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển nguồn 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 là đúng 

thẩm quyền quy định tại Luật Đầu tư công và các văn bản của Chính phủ, các bộ 

ngành Trung ương và tình hình thực tế của địa phương.  

3. Thể thức và nội dung của 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. Về nội dung: Ban Pháp chế nhất trí với kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn 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 cho: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Tổng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 là 1.151.986 triệu đồng cho: 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

4. Ban Pháp chế đề nghị:  

- Điều 3, viết lại như sau: “Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, Kỳ họp 

thứ… thông qua ngày… tháng… năm 2022”, bảo đảm thống nhất trong việc ban 

hành Nghị quyết cá biệt. 

- Xem xét sắp xếp thứ tự các Điều, khoản, điểm,… đảm bảo yêu cầu về kỹ 

thuật trình bày văn bản. (1), (a,b), (-, +). 

Trên đây là kết quả thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính chuyển Ban 

Dân tộc HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh./. 

   Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban; 

- Lưu VT, CVPC. 

 

      TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 Lò Thị Bích 
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