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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 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  

 

                         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 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; trên cơ sở Tờ trình số 823/TTr-UBND, ngày 25 tháng 3 năm 2022 

của UBND tỉnh. Kết quả thẩm tra như sau: 

  1. Sự phù hợp của Nghị quyết  

 Tại kỳ họp này, 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; để triển khai thực hiện Nghị quyết số 

   201   H14 ngày 1  11 201  của  uốc hội về việc phê duyệt đề án t ng thể 

phát triển kinh tế –  ã hội v ng đồng bào dân tộc thiểu số và miền n i giai đoạn 

2021-2030, Nghị quyết số 12 N -C  ngày 15 2 2020 của Chính phủ về việc 

triển khai thực hiện nghị quyết số    201   H14 ngày 1  11 201  của  uốc 

hội. Trên cơ sở quyết định số  0  Đ-TTg ngày 1  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;  uyết định 02 2022  Đ-TTg của Thủ tướng Chính 

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức mức phân b  vốn ngân sách TW;  uyết 

định số 353  Đ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các 

huyện nghèo,  ã đặc biệt khó khăn,.. giai đoạn 2021-2025,  à cần thiết và ph  

hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

 2. Tính hợp hiến, hợp pháp 

 Việc ban hành Nghị quyết  à đ ng thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy 

định tại  Điều 55 Luật Đầu tư công. 

 3. Nội dung dự thảo Nghị quyết 



2 

 

  

 - Về thể thức: Dự thảo Nghị quyết được  ây 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 nhất trí với nhu cầu, dự 

kiến tại dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số  23 TTr-UBND, ngày 25/3/2022 

của UBND tỉnh. 

 4. Y kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

Đề nghị Ban Văn hóa - Xã hội, đề nghị UBND tỉnh khi được TW phân b  

vốn, tiếp tục chỉ đạo rà soát các đối tượng được hưởng theo nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức của chương trình để  ựa chọn các danh mục dự án triển khai thực hiện; 

cần ưu tiên những danh mục, dự án cần thiết, cấp bách đảm bảo nguồn vốn hiệu 

quả đầu tư và tuân thủ các quy định hiện hành. 

 Trên đây  à 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 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. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính 

gửi Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh  em  ét, t ng hợp./. 
 

Nơi nhận: 

   - Như trên; 

   - TT.HĐND tỉnh (b c); 

   - Lãnh đạo V  Đoàn ĐB H & HĐND tỉnh; 

   -  hòng CTHĐND; 

  - Lưu VT, CV KTNS. 

 TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 
 

Lỳ Thị Phương Diện 
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