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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  

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

  

  Kính gửi: Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Điện Biên. 

 

 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; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-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 của ngân sách địa phương để thực hiện phân bổ vốn thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

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

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

HĐND tỉnh khóa XV; Ban Pháp chế  tổ chức 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 giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

trên cơ sở Tờ trình 2008/TTr-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh, ý kiến tham 

gia của các thành viên Ban. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra 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 đảm 

bảo theo quy định và được thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

 UBND tỉnh xây dựng và trình HĐND tỉnh 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 giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhằm bảo đảm tính 

thống nhất, đồng bộ với văn bản của Trung ương, tạo cơ sở pháp lý đáp ứng cho 

việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên phù hợp với quy định hiện hành của Luật 
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Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước, Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

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

Nội dung UBND tỉnh trình thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 

được quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 và quy định tại khoản 1 Điều 19 Quyết định số 02/2022/QĐ-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 của ngân sách địa phương 

để thực hiện phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025. 

3. Thể thức và nội dung của dự thảo nghị quyết 

3.1. Về thể thức: Đề nghị rà soát, chỉnh sửa thể thức của dự thảo Nghị quyết 

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

3.2. Về nội dung: Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh, đối 

tượng áp dụng, nguyên tắc phân bổ vốn, những quy định chung về tiêu chí phân 

bổ vốn, và tiêu chí, định mức, phương pháp phân bổ nguồn vốn ngân sách trung 

ương cho từng dự án thuộc Chương trình như trong dự thảo Nghị quyết kèm theo 

Tờ trình số 2008/TTr-UBND, ngày  01/7/2022 của UBND tỉnh. 

Ban đề nghị: 

- Về căn cứ pháp lý, bổ sung: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 và các Luật, văn bản liên quan. 

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; 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy 

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

pháp luật; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. 

- Đề nghị bỏ Điều 3. Hiệu lực thi hành. 

- Phạm vi điều chỉnh: đề nghị bỏ cụm từ “Là căn cứ để các cấp... ngân 

sách nhà nước”. 

  Trên đây là báo cáo thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính chuyển Ban 

Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổng hợp trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh ( B/c); 

- Thành viên Ban; 

 - Lưu VT. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

    

 

 

Lò Thị Bích 
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