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BÁO CÁO 

Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn 

giữa các chương trình MTQG và các chương trình MTQG với các chương 

trình, dự án khác giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

Kính gửi:    

- Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên; 

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh. 

 

 Thực hiện Thông báo số 113/TTHĐND-VP, ngày 24/6/2022 của 

Thường trực HĐND tỉnh, về việc điều chỉnh phân công chuẩn bị nội dung kỳ 

họp thứ tám, 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 cơ chế lồng 

ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên trên cơ sở Tờ trình số 2010/TTr-UBND, ngày 01/7/2022 

của UBND tỉnh. Ban báo cáo kết quả thẩm tra 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 và tình hình phát triển kinh tế xã 

hội tại địa phương 

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy 

định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình MTQG và các chương 

trình MTQG với các chương trình, dự án khác giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. Nhằm cụ thể hóa các Điều, khoản, điểm tại Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP  ngày 19/4/2022 của Chính phủ  là đúng thẩm quyền của HĐND 

tỉnh được quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19/4/2022 của Chính phủ và phù hợp với các Nghị định, Thông tư hướng dẫn 

và các văn bản liên quan;  phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.  

 2.  Những vấn đề thống nhất nội dung của Dự thảo Nghị quyết 

 - Về thể thức: Thực hiện theo mẫu 16 (Nghị quyết quy định trực tiếp) 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 cơ bản nhất trí với; Phạm 

vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc, nội dung và nguồn vốn, lập thẩm định, 

quyết định nội dung lồng ghép, quản lý thanh quyết toán, chế độ báo cáo và tổ chức 

thực hiện. Ngoài ra Ban đề nghị quan tâm một số ND sau: 
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 + Tại Khoản 1 Điều 2 nguyên tắc lồng ghép, quy định “ Tuân thủ luật 

ngân sách, Luật đầu tư công và các văn bản liên quan; Lồng ghép nguồn 

vốn.................ưu tiên thực hiện các nội dung, hoạt động, dự án có tính lan toả, 

phát huy lợi thế của từng địa phương”, qua nghiên cứu xem xét Ban KTNS 

nhận thấy nếu quy định vậy thì chưa đảm bảo định hướng chung của việc lồng 

ghép, đó là do thiếu nguồn lực mới phải lồng ghép và lồng ghép để tránh trùng 

lặp, chồng chéo, tập trung nguồn lực không dàn trải để thực hiện hoàn thành các 

mục tiêu, nhiệm vụ của các CT MTQG, do đó Ban đề nghị sửa thành “Tuân thủ 

luật ngân sách, Luật đầu tư công và các văn bản liên quan; Lồng ghép nguồn 

vốn để thực hiện hoàn thành một chương trình, một mục tiêu, nhiệm vụ, hoặc 

một hay nhiều dự án đầu tư, hoạt động, nội dung có cùng mục tiêu và trên cùng 

một địa bàn của các chương trình MTQG. ưu tiên các nội dung hoạt động, dự 

án có tính liên kết, lan toả, phát huy lợi thế của từng địa phương, các địa bàn 

được lựa chọn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình trong 

giai đoạn 2021-2025”.  

+ Nội dung khoản 2, khoản 7 nên tổng hợp vào khoản 1 như dự thảo vì 

có một số nội dung tương đồng, trùng lặp. 

+ Nội dung khoản 3, khoản 4 nên gộp vào thành một điểm vì đều liên 

quan đến quy trình, thời gian thời điểm, nội dung lập kế hoạch lồng ghép. 

Và một số nội dung về nguyên tắc, nội dung lồng ghép các nguồn vốn, 

cách thức và qui trình lồng ghép đề nghị UBND tỉnh xem xét quy định cụ thể 

cho phù hợp với thực tế. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế lồng 

ghép nguồn vốn giữa các chương trình MTQG và các chương trình MTQG với các 

chương trình, dự án khác giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính gửi ban Dân tộc HĐND tỉnh 

xem xét, tổng hợp trình HĐND tỉnh thông qua./. 
 

Nơi nhận: 

   - TT. Tỉnh ủy (b/c); 

   - TT.HĐND tỉnh (b/c); 

   - UBND tỉnh; 

   - UBMTTQVN tỉnh; 

   - Các Ban HĐND tỉnh; 

   - Đại biểu HĐND tỉnh; 

  - Lưu VT. 

 TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 
 

Lỳ Thị Phương Diện 
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