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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết 

về phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030  

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 

2021-2030; 

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung 

kỳ họp thứ 05, HĐND tỉnh khóa XV; Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra dự thảo 

Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030 trên cơ 

sở Tờ trình số 4045/TTr-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh, ý kiến tham 

gia tại phiên họp thẩm tra. Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo HĐND tỉnh một số nội 

dung thẩm tra như sau: 

 1. Sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết 

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong 

công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có 

vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội 

nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND các 

cấp và của cả hệ thống chính trị, trong thời gian qua nhiều mô hình, nhiều phong 

trào được phát động đã thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia, nhờ đó, 

thanh niên có điều kiện học tập, lao động, cống hiến, phục vụ và đạt được nhiều 

thành công trong xã hội và cuộc sống, góp phần giúp cho tỉnh Điện Biên ngày 

càng phát triển. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn một bộ phân thanh 

niên, nhất là lực lượng thanh niên ở địa bàn nông thôn, vùng khó khăn chưa có 

điều kiện phát triển toàn diện, cống hiến và phục vụ nên cần thiết tỉnh có chiến 

lược để giúp đội ngũ thanh niên phát triển tốt hơn. Vì vậy, UBND tỉnh xây dựng 

và trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua và ban hành Nghị quyết về phát triển 

thanh niên trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2030 là cần thiết, phù hợp 

với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách sách, pháp luật của Nhà nước. 
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 2. Tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của dự thảo Nghị quyết  

 - UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phát triển thanh 

niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030 là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh 

được quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Thanh niên năm 2020 và điểm c, khoản 7, 

mục IV Điều 1 Quyết định số 1331/QĐ-TTg, ngày 24/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

 - Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về thể thức và 

kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định. 

 3. Về nội dung của dự thảo Nghị quyết 

 (1). Đối với nội dung của dự thảo nghị quyết: 

 - Mục tiêu tổng quát: Ban nhất trí với dự thảo. 

 - Mục tiêu cụ thể: Tại gạch (-) thứ 2, mục 4 của Điều 2: "… Tỷ lệ nam, nữ 

thanh niên được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng 

tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản đạt 90% vào năm 2030".  

 Qua rà soát chỉ tiêu tại nhóm mục tiêu 4, điểm d, khoản 2, mục II, Điều 1 

của Quyết định số 1331/QĐ-TTg, ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đề 

nghị UBND tỉnh làm rõ cơ sở đề xuất chỉ tiêu nêu trên thấp hơn 10% so với chỉ 

tiêu của Quyết định số 1331/QĐ-TTg đề ra (chỉ tiêu đạt 100%). 

 (2). Về bố cục của dự thảo nghị quyết: Đề nghị chỉnh sửa bố cục của dự 

thảo như sau:  

 - Tiêu đề của nghị quyết: Đề nghị bỏ từ "về". 

 - Điều 1. Ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai 

đoạn 2021 - 2030 với các nội dung chủ yếu sau: 

 1. Mục tiêu tổng quát. 

 2. Mục tiêu cụ thể. 

 3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

 - Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

 1. Giao UBND tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định 

của pháp luật. 

 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết. 

 - Điều 3. Hiệu lực thi hành. 

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, kỳ 

họp thứ …. thông qua ngày…. tháng…. năm 2021./. 
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 4. Những nội dung thống nhất và ý kiến khác nhau 

 Trên cơ sở giải trình của UBND tỉnh tại phiên họp thẩm tra của Ban ngày 

04/12/2021, UBND tỉnh đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung vào dự thảo nghị quyết 

trình kỳ họp, Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với dự thảo nghị quyết. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên 

tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kính trình 

HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQ VN tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- LĐVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 
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