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BÁO CÁO 

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 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025 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, để chuẩn bị nội 

dung kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh Khóa XV. Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, 

phối hợp với các ban của HĐND tỉnh 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 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên trên 

cơ sở Tờ trình số 1987/TTr-UBND, ngày 29/6/2022 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 

 Trên cơ sở các quy định của Luật đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước 

và nhằm cụ thể hóa các Điều, khoản, điểm được giao tại Quyết định số 

07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính. Tại kỳ họp này, 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 của ngân sách địa 

phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên là đúng thẩm quyền 

của HĐND tỉnh được quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP ngày 19/4/2022; Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

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

địa phương 

 Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ làm căn cứ để lập kế hoạch trung hạn và hằng năm giai đoạn 2021-

2025 của các cấp, các ngành; đồng thời để quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra 

kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm; mặt khác để quy định rõ tỷ lệ vốn đối 

ứng ngân sách của địa phương để thực hiện chương trình, việc 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 của ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên là cần thiết và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa 
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phương. 

 3. Những vấn đề thống nhất với dự thảo Nghị quyết 

  - Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh bảo đảm theo quy trình và 

được thực hiện đầy đủ các bước theo quy định của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật.  

- Về thể thức: Dự thảo Nghị quyết được xây dựng bảo đảm các yêu cầu về 

thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định.  

 - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với: Phạm vi điều 

chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc, tiêu chí, định mức và phương pháp phân bổ 

vốn ngân sách trung ương; việc quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương. 

 Một số nội dung, câu, từ đã được UBND tỉnh tiếp thu chỉnh sửa vào dự 

thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. 

           Trên đây là báo cáo 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 xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính gửi HĐND tỉnh xem xét, 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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