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BÁO CÁO 

Phối hợp Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương Xây dựng Nhà khách 

cựu chiến binh Điện Biên gắn với trụ sở làm việc của Hội Cựu chiến binh tỉnh 

 

                         Kính gửi: Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

 Thực hiện Thông báo số 46/TB-TTHĐND, ngày 23/3/2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh, phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh 

Khóa XV. Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội 

HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 

Nhà khách Cựu chiến binh Điện Biên gắn với trụ sở làm việc của Hội Cựu chiến 

binh tỉnh; trên cơ sở Tờ trình số 808/TTr-UBND, ngày 24 tháng 3 năm 2022 

của UBND tỉnh. Kết quả thẩm tra như sau: 

1. Sự phù hợp của Nghị quyết  

Với mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng để đón tiếp, giao lưu gặp mặt, giáo dục 

truyền thống, ôn lại những sự kiện hào hùng dân tộc, đáp ứng mong muốn của cựu 

chiến binh cả nước, cũng như các đoàn khách, đến thăm và làm việc tại Điện Biên, 

góp phần giới thiệu các giái trị lịch sử hào hùng cảu dân tộc, các nét đẹp văn hóa 

truyền thống của Điện Biên đến du khách; đồng thời, xây cơ sở hạ tầng phục vụ 

hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh. Dự án có danh mục dự kiến trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 tại nghị quyết số 46/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh.  

 2. Tính hợp hiến, hợp pháp 

 Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy 

định tại Khoản 2, Điều 27 Luật Đầu tư công. 

 3. Nội dung dự thảo Nghị quyết 

 - Về thể thức: Dự thảo Nghị quyết được xây dựng cơ bản đảm bảo các yêu 

cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 

 - Về nội dung: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với mục 

tiêu đầu tư, quy mô, nhóm dự án, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm thực 

hiện của dự án. 

 4. Ý kiến của Ban KTNS  

 Đề nghị Ban VH - XH HĐND tỉnh trong quá trình thẩm tra quan tâm rà soát 

các nội dung về: mục tiêu, qui mô đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, thời gian thực hiện dự 

án... đảm bảo theo các qui định hiện hành. 
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 Trên đây là báo cáo phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ 

trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh Điện Biên gắn với trụ 

sở làm việc của Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

kính gửi Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

   - TT.HĐND tỉnh (b/c); 

   - Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

   - Phòng CT HĐND; 

  - Lưu VT, CV KTNS. 

 TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 
 

Lỳ Thị Phương Diện 
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