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BÁO CÁO THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện đối ứng (02) 

Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Tủa Chùa 

 

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 HĐND huyện thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về 
việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện đối ứng (02) 
Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Tủa Chùa, trên cơ sở Tờ trình số 
149/TTr-UBND ngày 05/8/2022 của UBND huyện; Thông báo số 609-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 điều chỉnh 
dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện đối ứng (02) Chương trình MTQG 
trên địa bàn huyện Tủa Chùa là đúng thẩm quyền của HĐND huyện theo Luật 
Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 02/4/2022 của 
HĐND tỉnh Điện Biên ban hành 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 MTQG 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 10/2022/NQ-HĐND ngày 
08/7/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên ban hành 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 MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2021-2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các Nghị quyết, Quyết định và các 
văn bản liên quan của TW và địa phương. 

2. Về điều chỉnh dự toán. 

Tại kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XXI đã thông qua Nghị quyết số 
85/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa 
phương năm 2022; kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XX đã thông qua Nghị 
quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách 
địa phương năm 2021; 

UBND huyện Tủa Chùa đã ban hành Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 
17/12/2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Quyết 
định số 296/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 về việc chuyển nguồn ngân sách huyện 
năm 2021 sang năm 2022. 

Để đảm bảo tiến độ phân bổ chi tiết các nguồn vốn; thực hiện đối ứng (02) 
Chương trình MTQG theo quy định UBND huyện đề nghị HĐND huyện xem 
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xét điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện đối ứng (02) 
Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Tủa Chùa là cần thiết và đúng với các 
quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan. 

 3. Những vấn đề thống nhất. 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất dự thảo Nghị quyết 
về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện đối ứng (02) 
Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Tủa Chùa cụ thể như sau. 

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện đối ứng (02) 
Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Tủa Chùa với tổng số tiền 1.157 triệu 
đồng cụ thể như sau: 

- Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 từ nguồn kinh phí mua 
sắm tài sản cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã giao cho Phòng 
Tài chính - Kế hoạch huyện tại tại Quyết định 2388/QĐ-UBND ngày 
17/12/2021 của UBND huyện Tủa Chùa để thực hiện đối ứng (5%) Chương 
trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi (đợt 1) 500 triệu đồng. 

- Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 từ kinh phí chuyển 
nguồn năm 2021 sang năm 2022 tại Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 
04/3/2022 của UBND huyện Tủa Chùa 657 triệu đồng. 

- Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện đối ứng 
(02) Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Tủa Chùa với tổng số tiền là 1.157 
triệu đồng. 

(chi tiết như Tờ trình số 149/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 Nghị quyết về việc điều 
chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 để thực hiện đối ứng (02) Chương trình 
MTQG trên địa bàn huyện Tủa Chùa. 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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