
 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 259/BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

 

 

BÁO CÁO  

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí,  

định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của  

ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  

giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025  
(Trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVIII) 

  

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và sự phân công của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình số 

256/TTr-UBND ngày 06/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh kèm theo dự thảo Nghị 

quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ 

vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 như sau:  

1. Về sự cần thiết 

Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-

TTg về 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 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Để làm cơ sở cho việc phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng 

của ngân sách địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 đảm bảo đúng tiêu chí, định mức, góp 

phần nâng cao hiệu quả, hoàn thành mục tiêu của Chương trình trên địa bàn tỉnh thì 

việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết Quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách 

địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 là cần thiết. 

2. Về thẩm quyền ban hành 

Việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết là 

đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia
1
; khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

2
 và khoản 

1 Điều 19 Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 

                                           
1
 Quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 

mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương. 
2
 Quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao 

trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 



 

2 
 

  

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 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
3
  

3. Về căn cứ pháp lý 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục và các căn cứ 

pháp lý liên quan, được cơ quan tư pháp thẩm định theo đúng trình tự, thủ tục ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Về nội dung dự thảo nghị quyết 

Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức làm việc với cơ quan soạn thảo và các cơ quan 

có liên quan, các ý kiến góp ý đã được giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa. Vì vậy, Ban nhất 

trí với bố cục, nội dung dự thảo Nghị quyết. 

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách 

địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 tại Kỳ họp thứ 8. 

Trên đây là báo cáo  kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.    

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự 

kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Lưu: VT, HĐ2. 

 

 
 

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI 
 TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Anh Nga 

 

                                           
3
 Căn cứ 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, khả năng tài chính và đặc điểm tình hình của địa phương, bố trí vốn đối ứng, lồng ghép các 

nguồn lực khác, xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các 

cấp của địa phương để thực hiện Chương trình và trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

quyết định”. 
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