
 
HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN  

BAN PHÁP CHẾ 

 

Số:  11/BC-PC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                         

                     Điện Biên, ngày 30  tháng 3  năm 2022 

     

 

BÁO CÁO 

Phối hợp thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua nhu cầu và dự kiến Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, kế hoạch đầu tư công 

năm 2022 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững  

giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên.  

  

Kính gửi: Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Điện Biên. 

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

trực HĐND tỉnh về nội dung và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Bảy, 

HĐND tỉnh khóa XV; Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị 

quyết thông qua nhu cầu và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021- 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên; trên cơ sở Tờ trình số 823/TTr-

UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh, ý kiến tham gia của các thành viên Ban. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

 1. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình điều kiện 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 

của Quốc hội về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết số 

12/NQ-CP ngày 15/2/2020 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội. Trên cơ sở Quyết định 

số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; 

Quyết định 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và 

tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương; Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 

15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc 

biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết Thông qua nhu cầu và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên là cần thiết 

và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 
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2. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất. 

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

định tại  Điều 55 Luật Đầu tư công. 

3.  Nội dung và thể thức dự thảo nghị quyết 

3.1. Về nội dung: Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhất trí với nhu cầu, dự kiến 

tại Dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 823/TTr-UBND, ngày 25/3/2022 

của UBND tỉnh. 

3.2. 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. 

  Trên đây là Báo cáo phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết thông qua nhu 

cầu và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, kế hoạch 

đầu tư công năm 2022 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025, tỉnh Điện Biên. 

 Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính chuyển Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND 

tỉnh xem xét, tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 
 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 
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