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BÁO CÁO 

Thẩm tra đề nghị gia hạn thời gian trình Nghị quyết 

 tại kỳ họp giữa năm 2022, HĐND tỉnh khoá XI 

 

 

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh 

 

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách 

thẩm tra nội dung Văn bản số 2629/UBND-KTTH ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh 

về việc đề nghị gia hạn thời gian trình 02 Nghị quyết tại kỳ họp giữa năm 2022, 

HĐND tỉnh khoá XI. 

Qua xem xét nội dung Văn bản số 2629/UBND-KTTH, rà soát các quy định 

pháp luật có liên quan và tình hình thực tế của địa phương.  

Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến như sau: 

1. Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 29/4/2022 của Thường trực HĐND tỉnh 

về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, theo đó, danh 

mục Nghị quyết dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua, trong đó có 02 Nghị quyết: 

(1) Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

(2) Nghị quyết về Đề án ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân và phát triển khu dân 

cư đối với các vị trí trước đây quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh 

Thuận 1 và 2. Quá trình triển khai thực hiện, đến nay 02 Nghị quyết nêu trên chưa 

đủ cơ sở pháp lý theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 của Luật Quy hoạch và ý kiến 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tình (Thông báo 

171/TB-VPCP ngày 08/6/2022 của Văn phòng Chính phủ) để trình HĐND tỉnh 

xem xét, thông qua tại kỳ họp giữa năm 2022.  

Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất chưa trình 02 Nghị quyết nêu trên tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2022 

theo đề nghị của UBND tỉnh tại Văn bản số 2629/UBND-KTTH ngày 16/6/2022. 

2. UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng cập nhật thông tin tham mưu xây 

dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua đảm bảo chặt chẽ, chất 

lượng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tế của địa 

phương. 
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Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết 

định./.  

Nơi nhận:                                                        TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

- Như trên (báo cáo);                                                                          KT. TRƯỞNG BAN 

- Lãnh đạo Ban KT-NS;                                                                    PHÓ TRƯỞNG BAN 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Trang TTĐT. HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng CTHĐND.. 

                                                                                                 
 

 

 

                                                                                      Nguyễn Thanh Hải 
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