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Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV. 

 

Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XV được tổ chức 1/2 ngày (ngày 14 tháng 

11 năm 2022). Dự kỳ họp có 46/51 đại biểu HĐND tỉnh đạt 90,2%; các đồng chí Ủy 

viên UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, Thường trực 

HĐND, UBND và Văn phòng HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Với tinh 

thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung 

chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo 

luận và thông qua 09 Nghị quyết, đó là: 

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 

chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa 

phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 -2025, tỉnh Điện Biên ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên;  

2. Điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; điều chỉnh kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025;  

3. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà khách tỉnh Điện Biên;  

4. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp Trường tiểu học 

Hà Nội - Điện Biên Phủ;  

5. Giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc UBND các 

huyện, thị xã, thành phố năm học 2022 - 2023;  

6. Thông qua Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Điện Biên giai 

đoạn 2021 - 2025;  

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 của Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ 

cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Điện Biên;  

8. Quy định việc bố trí nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  



2 

 

9. Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (đồng chí Hoàng 

Tuyết Ban - Giám đốc Sở Ngoại vụ). 

Trên đây là Đề cương báo cáo kết quả của kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh 

khóa XV. Thường trực HĐND tỉnh gửi các đại biểu HĐND tỉnh tham khảo, chuẩn 

bị nội dung tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ Chín với cử tri. Tùy khu 

vực, đối tượng tiếp xúc cử tri để đại biểu lựa chọn vấn đề cần đi sâu, bổ sung nội 

dung, số liệu cần thiết khác cho phù hợp./. 


