
UBND TfNI1 cA MAU CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
S ICE HOJCH VA DAU T1f Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

      

S6: 59/BC-SKHDT Ca Mau, ngày4, tháng 02 nàm 2023 

BAO CÁO GIAI TRINH, TIEP THU KIENTHAMD!NH 
Dy thao To trinh Uy ban nhan dan tinh va Ngh quyet Hçi dong nhan dan 
tinh Quy dinh co ch lang ghép ngun vn gifra các Chirong trInh muc tiêu 
quc gia, giira các chuo'ng trInh muc tiêu quc gia và các chirong trinh, dii 

an khác; co ch huy dông các ngun lye khác trên dja bàn tinh Ca Man 
giai doan 2021 - 2025 

Vic xay drng Nghj quy& Quy djnh co ch lang ghép ngun vn gifla 
các Chuong trInh miic tiêu quc gia, gita các chucing trmnh miic tiêu quc gia và 
các chuong trInh, dr an khác; ca ch huy dng các ngun 1c khác trén dia  bàn 
tinh Ca Mau giai don 2021 - 2025 cta duçc Thuing trrc HOi  ding nhãn dan 
tinh thng nht tai Cong vn s 2O3JHDND-TT ngày 18/10/2022; ChU tjch Uy 
ban nhân dan tinh giao S& Kê hoch và Dâu tu chü trI, phi hçip vói các Ca 
quan, dcm vi có lien quan tham muu xây di,rng dir tháo Th trInh Uy ban nhân dan 
tinh và Nghj quyêt Hi dng nhân dan tinh tai  Cong van so 725 5/UBND-TH 
ngày 26/10/2022; 

Thrc hin chi dao  cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh, Si K hoach  và 
Dâu tu dã dir thào Th trInh Uy ban nhân dan tinh va Nghj quyt HOi  dng than 
dan trnh, gui van ban va dang tai tren Cong Thong tin din tu trnh de lay y kien 
dóng gop cüa các ca quan, to chüc, cá nhân theo quy djnh và dâ duqc So Tu 
pháp thâm djnh ti Báo cáo 108/BC-STP ngày 22/02/2023. Can cü kiên thâm 
djnh cüa SOTu pháp, SO K hoch va Dau tu dâ tip thu, chinh sira, bô sung 
hoan thiçn cac d thao va xm bao cao giai trinh, tiep thu cac y hen nhu sau: 

1. Di vói dir thão Nghj quyt: 

- V can cü ban hành vAn bàn: tai can cü thu nht và thi nam (tir trén 
xu6ng), d nghj ghi chInh xác, dy dü vAn bàn áp ding lam cAn cir ban hành. 

Dâ tip thu, hoàn thin theo ' kin thm djth cüa SO Tu pháp. 

- Tai ph&n xét TO trmnh (sau các cAn cü pháp 1k): d nghj hoãn chinh theo 
huOng "Xét T& trInh so' /7Tr-UBND ngày thang nám 2023 cza Uy ban 
nhân dan tinh v viêc ban hành Nghj quyêt ban hành Quy djnh co' chê lông ghép 
nguôn von giia các chwong trInh myc tiêu quôc gia, giia các chwo'ng trInh myc 
tiu qu4c gia và các Chzto'ng trInh, Du' an khác; co' chê huy dôngcác  ngu,On 4c 
khác frên dia bàn tinh Ca Mau giai doan 2021-2025, Báo cáo thám trasó...BC-
HDND ngày. tháng.... nàm 2023 cña Ban Kinh té - Ngân sách Hôi dông nhán 
dan tinh, 5 kiên tháo 1u4n  cia dgi biêu Hôi dông nhán dan tinh tgi kj) hop ". 

DA tip thu, hoàn thin theo " kin thm djnh cüa SO Tu pháp. 
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. ,. 2. Doi voi du' thao Quy dnh: 

- v ten dr thào Quy djnh: ti cim tü (Ban hành kern theo Nghj Quyet scf. 
/NQ-HDND ngày . .. tháng nám 2023 cza Hôi dông nhán dan tinh Ca Mau), 
dé nghj hoãn chinh theo hizâng (Kern theo Nghj Quyé't sd: /2023/NQ-HDND 
ngày ... tháng nám 2023 cia Hôi dng nhán dan tInh Ca Mau) cho phü hçp 
viii mu so 17 Ph%i 1%ic I kern theo Nghj ctjnh s 154/2020/ND-CP ngày 
3 1/12/2020 cua Chinh phu sua doi, bo sung m9t so dieu cua Ngh dnh so 
34/2016/ND-CP ngày 14/5/20 16 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mOt so diêu và 
bin pháp thi hành Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut. 

Dã tip thu, hoàn thin theo kin thm djnh cüa Sâ Tu pháp. 

- Ti Diu 2 (v d6i tuclng ap diing): d nghj diu chinh các gtch dAu 
vông (-) thành các "khoân 1, khoãn 2" cho phü hçrp theo quy dlnh. 

Dã tip thu, hoàn thin theo kin thm djnh cüa Sti Tir pháp. 
A A A P A A - Ngoai ra, de ngh ra soat 1i m9t so ciim tu: ngan sach huycn va ngan 

sách xA", "(trung uong, tinh, huyn, xã)", "các cp ngân sách", "Uy ban nhân 
A A A A A A P A S 

dan cap xa, Uy ban nhan dan cap huyçn , Uy ban than dan cac huyçn, thath 
phô",... dé diêu chinh cho thông nhât. 

Dâ tip thu, hoàn thin theo kin thm djnh cüa Sâ Tiz pháp. 

3. V ngôn ngü va k5 thut son thão van bãn:S K hoach và Du tu 
dâ rà soát, thirc hin theo quy djnh t?i  Nghj  dlnh so 34/20161ND-CP ngày 
14/5/20 16 cüa ChInh phü quy djth chi tit mOt so diêu và bin pháp thi hành 
Lust Ban hành van bàn quy phrn phap Iut và Nghj djth so 154/2020/ND-CP 
ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü si'ra dôi, bô sung mOt so diêu cUa Nghj djnh so 

34/2O16JND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChIth phil quy djth chi tiêt mt so diêu và 
bin pháp thi hành Lut Ban hành van bàn quy pham pháp 1ut. 

Trên day là báo cáo giái trIth, tip thu " kin thAm djth cüa S& Tu pháp 
di vâi dir thâo Th trIth Uy ban than dan tinh và Nghj quyêt Quy djnh cci chê 
1ng ghep ngun vn giUa cac Chuxmg trIth mic tiêu quOc gia, gifla các chuong 
trIth m%ic tiêu quc gia và các chtrcing trmnh, dr an khác; cci chê buy dOng các 
ngu6n 1irc khác trên dja bàn tinh Ca Mau giai don 2021 - 2025./. 
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