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UBND TỈNH GIA LAI 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:         /SKHĐT-QLN 
V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          
        Gia Lai, ngày      tháng  9  năm 2022 

 

Kính gửi:  
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 
- Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG 
tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025; 
- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 

về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của Thường trực 
HĐND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định về cơ 
chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các 
chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động 
các nguồn lực khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 
trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Để có cơ sở đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết 
quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, 
giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế 
huy động các nguồn lực khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về cơ chế lồng 
ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình 
mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực 
khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 
tỉnh Gia Lai: 

 (Gửi kèm hồ sơ: (1) Dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh (2) Dự thảo 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn 
giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia 
và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai)  
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Để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
với nội dung cụ thể như sau: 

1. Căn cứ Khoản 1 Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề 
nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết của 
HĐND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai để các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân tham gia ý kiến góp ý.  

- Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, số 02 
Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Thời hạn đăng tải: Ít nhất 30 ngày: từ ngày 08/9/2022 đến ngày    
08/10/2022.  

2. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật; khoản 3 Điều 25 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành thuộc 
tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố tham gia ý kiến góp ý đối với Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết.  

Văn bản góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất trong ngày 
20/9/20221 để Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND 
tỉnh đảm bảo đúng quy định. 

Rất mong nhận được sự phối hợp tham gia của quý cơ quan, đơn vị và địa 
phương để hoàn thành nhiệm vụ chung./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c);  
- Lưu VT-QLN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Phạm Công Thành 
 

 

 
1 Điều 120. Lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết 
 2. Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan. Trong trường hợp lấy ý kiến 
của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những 
vấn đề cần lấy ý kiến và bảo đảm ít nhất là 30 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý 
kiến góp ý vào dự thảo văn bản. 
3. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận 
được dự thảo văn bản. 
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