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BÁO CÁO THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 Về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số  

và miền núi (đợt 1), năm 2022 

 

Thực hiện Thông báo số 57/TB-HĐND ngày 04/8/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về phân công chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện 

khóa XXI, Ban Kinh tế - Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc HĐND huyện 

thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp 

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

thiểu số và miền núi (đợt 1), năm 2022, trên cơ sở Tờ trình số 151/TTr-UBND 

ngày 05/8/2022 của UBND huyện; Thông báo số 611-TB/HU ngày 05/8/2022 

của Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa, Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả 

thẩm tra như sau: 
1. Sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước. 
UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết về việc phân bổ 

chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1), năm 2022 là 
đúng thẩm quyền của HĐND huyện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà 
nước; Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình 
mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 77/NQ-TTHĐND ngày 14/7/2022 của Thường 
trực HĐND tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của 
UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh tăng dự toán thu bổ sung có mục tiêu 
từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương, đồng thời điều chỉnh tăng 
chi dự toán nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đợt 1, năm 2022 
phân bổ cho các đơn vị thực hiện và các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản 
liên quan của TW và địa phương. 

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

địa phương. 

Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp Chương 

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

và miền núi (đợt 1), năm 2022 phù hợp với quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, 

giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết 

số 01-NQ/ĐH ngày 15/8/2020 của Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 31/NQ-

HĐND, ngày 18/12/2020 của HĐND huyện về mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ và 

giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 

năm giai đoạn 2021-2025; phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

3. Những vấn đề thống nhất. 
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Các Ban HĐND huyện cơ bản thống nhất dự thảo Nghị quyết về việc 

phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1), năm 

2022 với tổng số tiền 17.841 triệu đồng, (trong đó: Nguồn ngân sách tỉnh bổ 

sung 16.991 triệu đồng, nguồn ngân sách huyện đối ứng (5%) 850 triệu đồng), 

cụ thể như sau: 

Dự án 1: Phân bổ 1.390 triệu đồng để thực giải quyết tình trạng thiếu đất 

ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. 

Dự án 3: Phân bổ 5.146 triệu đồng để thực hiện phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp bền vững phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản 

xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. 

Dự án 4: Phân bổ 1.322 triệu đồng để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thiết 

yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị 

sự nghiệp công lập của lĩnh vực.  

Dự án 5: Phân bổ 1.624 triệu đồng để thực hiện phát triển giáo dục nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Dự án 6: Phân bổ 257 triệu đồng để thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị văn 

hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (sự 

nghiệp văn hóa thông tin). 

Dự án 8: Phân bổ 823 triệu đồng để thực hiện hiện bình đẳng và giải 

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. 

Dự án 9: Phân bổ 7.058 triệu đồng để thực hiện đầu tư phát triển nhóm 

dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. 

Dự án 10: Phân bổ 221 triệu đồng để truyền thông, tuyên truyền, vận động 

trong vùng đồng bào DTTS và MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức 

thực hiện chương trình. 

 (chi tiết như Tờ trình số 151/TTr-UBND, ngày 05/8/2022 của UBND huyện) 

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo thể thức, kỹ thuật trình bày 
văn bản theo quy định của pháp luật; một số nội dung về câu, từ đã được UBND 
huyện tiếp thu chỉnh sửa vào dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thẩm tra. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết 
nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (đợt 1), năm 2022. Ban Kinh tế - 
Xã hội HĐND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

  - TT.HĐND huyện;  

  - UBND huyện; 

 - UBMTTQ VN huyện; 

  - Các vị ĐB HĐND huyện; 

  - Các Ban HĐND huyện; 

  - LĐ VP HĐND và UBND huyện; 

 - Lưu: VT, Ban KT-XH.  

 

         TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

     TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

         Nguyễn Bá Đức 
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