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BÁO CÁO THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

 (Báo cáo tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Sau khi nghiên cứu Dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội 5 năm 2021-2025; 

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có một số ý kiến như sau: 

1. Việc HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 là đúng thẩm quyền quy định tại Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2015, là cơ sở để UBND tỉnh và các cấp các ngành 

triển khai tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. 

2. Dự thảo Nghị quyết đã phản ánh được những nội dung chủ yếu của các 

báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, báo cáo thẩm tra của các Ban và ý kiến 

của các đại biểu HĐND tỉnh; nêu rõ những chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ 

giải pháp trọng tâm thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Ban kinh tế - ngân 

sách đề nghị HĐND tỉnh cân nhắc, xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu 

như: tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP, GRDP bình quân đầu người, tỷ lệ đô 

thị hóa, số doanh nghiệp thành lập mới hằng năm... để đảm bảo có thể hoàn 

thành được mục tiêu kế hoạch 5 năm. 

3. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với Nghị quyết của Đảng, chủ 

trương của nhà nước và phù hợp với Hiến pháp và hệ thống văn bản pháp luật 

hiện hành. 

4. Đề nghị HĐND tỉnh giao cho Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Thư 

ký kỳ họp tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh, báo cáo 
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thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để bổ sung và chỉnh sửa từ ngữ, thể thức văn 

bản theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực. 

Trên đây là một số ý kiến của Ban kinh tế - ngân sách về dự thảo Nghị quyết 

về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Đề nghị HĐND tỉnh xem 

xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các đại biểu dự kỳ họp; 
- Lưu VT. 

 
 


