
QUỐC HỘI KHÓA XV 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /ĐĐBQH-VP 
V/v chuyển kết quả trả lời kiến nghị 

cử tri của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Điện Biên, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

 

Kính gửi:  

                                                 - Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

                                                 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên nhận được ý kiến của cử tri tỉnh Điện 

Biên, kiến nghị: “Đề nghị các Bộ, cơ quan chủ quản 03 Chương trình mục tiêu 

quốc gia hoàn thiện việc xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý, 

tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia làm cơ sở cho các cơ 

quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện; Để việc triển khai thực hiện 

nguồn vốn đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm quy định, phù 

hợp với điều kiện thực tiễn, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cho phép kéo dài 

thời gian thực hiện và giải ngân số vốn năm 2021 chuyển sang thực hiện năm 

2022 và vốn giao năm 2022 đến hết ngày 30/6/2023” 

Sau khi chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải 

quyết, ngày 16/01/2023 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhận được công văn số 

78/BKHĐT-TH ngày 05/01/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý 

kiến, kiến nghị của cử tri nêu trên (văn bản kèm theo). 

Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên chuyển công văn trả lời của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư  đến địa phương có kiến nghị để thông báo đến cử tri theo quy định. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Sở: KH&ĐT;  

- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, TTDN. 

TL. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Nam 
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