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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định
Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia
Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của
Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo
nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai
đoạn 2021 - 2025 (sau đây viết tắt là Chương trình), với những nội dung sau:
1. Thành phần Hội đồng:
a) Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
b) Phó Chủ tịch: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
c) Các ủy viên:
- Lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng; Công an; Tài chính; Công Thương;
Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Lao động - Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo;
Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Tư pháp; Thông tin và Truyền
thông; Khoa học và Công nghệ; Ngoại giao;
- Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc;
- Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2

Hội đồng thẩm định có Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành giúp
Hội đồng thực hiện các công việc thẩm định.
2. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3. Các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Hội đồng thẩm định nhà nước
có văn bản cử người tham gia gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01
tháng 10 năm 2021.
Điều 2. Hội đồng thẩm định nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
a) Tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình, trình
Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư;
b) Yêu cầu Cơ quan được giao chuẩn bị Báo cáo nghiên cứu khả thi
Chương trình cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan đến Chương trình
để phục vụ công tác thẩm định; khi cần thiết, yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ
để đáp ứng các yêu cầu thẩm định;
c) Xem xét, quyết định kế hoạch thẩm định và các vấn đề khác có liên
quan trong quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình;
d) Hội đồng thẩm định nhà nước làm việc theo chế độ tập thể dưới sự
chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng.
- Phiên họp Hội đồng thẩm định nhà nước được coi là hợp lệ khi có ít
nhất 50% số thành viên tham dự (kể cả người được ủy quyền). Các ý kiến kết
luận được thống nhất theo nguyên tắc đa số. Trường hợp tỷ lệ biểu quyết bằng
nhau và đạt 50% số thành viên Hội đồng (bao gồm cả số có mặt tại phiên họp
và số biểu quyết bằng văn bản gửi đến Hội đồng), vấn đề được thông qua theo
ý kiến đã biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng.
- Kết luận cuối cùng thông qua các nội dung thẩm định Báo cáo nghiên
cứu khả thi Chương trình trình Thủ tướng Chính phủ phải được ít nhất 2/3 số
thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước thông qua. Ý kiến các thành viên
Hội đồng thẩm định nhà nước được thực hiện bằng cách biểu quyết tại cuộc
họp hoặc bằng văn bản gửi đến Hội đồng thẩm định nhà nước.
đ) Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.
e) Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.
Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các
ủy viên trong Hội đồng
1. Chủ tịch Hội đồng
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a) Chịu trách nhiệm về tổ chức thẩm định và các hoạt động thẩm định
theo nhiệm vụ được giao, những ý kiến đánh giá kết quả thẩm định, kết luận
và kiến nghị của Hội đồng về các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi
Chương trình;
b) Quyết định thành lập Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành theo yêu
cầu công tác thẩm định;
c) Xem xét phê duyệt kế hoạch thẩm định sau khi thành viên Hội đồng
có ý kiến, quyết định triệu tập các cuộc họp Hội đồng, chủ trì các phiên họp,
phân công trách nhiệm Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng;
d) Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể ủy quyền cho
Phó Chủ tịch Hội đồng triệu tập và chủ trì các phiên họp Hội đồng hoặc báo
cáo trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số nội dung hoặc công việc
do Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách;
đ) Được mời đại diện của các bộ, ngành tham dự và đóng góp ý kiến tại
một số phiên họp của Hội đồng về những vấn đề liên quan đến nội dung thẩm
định của Hội đồng;
e) Yêu cầu Cơ quan được giao chuẩn bị Báo cáo nghiên cứu khả thi
Chương trình giải trình nội dung và các vấn đề liên quan đến Chương trình
bằng văn bản tại các phiên họp Hội đồng;
g) Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể yêu cầu các bộ, các
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có ý kiến thẩm định mang tính
chất chuyên sâu.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng
a) Giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức bộ máy làm việc, chỉ đạo các hoạt
động của Hội đồng, theo dõi và thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng do Chủ
tịch Hội đồng phân công, báo cáo thường xuyên về tình hình và kết quả thực
hiện của Hội đồng. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quyết định các vấn đề liên
quan đến triển khai, điều hành công việc của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội
đồng ủy quyền;
b) Giúp Chủ tịch Hội đồng xem xét, đánh giá các báo cáo chuyên môn
và các hoạt động khác của Hội đồng;
c) Trực tiếp chỉ đạo Tổ Chuyên gia thẩm định liên ngành thực hiện các
nhiệm vụ được giao.
3. Ủy viên Hội đồng
a) Xem xét có ý kiến về các nội dung thẩm định Báo cáo nghiên cứu
khả thi Chương trình trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ
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quan và địa phương do ủy viên Hội đồng phụ trách và về những vấn đề chung
của Chương trình;
b) Giúp Hội đồng tổ chức các lực lượng chuyên gia, phương tiện làm
việc, cơ sở nghiên cứu (Bộ, cơ quan) thuộc quyền quản lý của ủy viên đó để
hoàn thành nhiệm vụ được giao;
c) Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng, trao đổi đóng góp ý
kiến về các nội dung xem xét, thẩm định và biểu quyết các kết luận của Hội
đồng thẩm định nhà nước. Trường hợp đặc biệt không thể tham dự cuộc họp,
ủy viên Hội đồng phải có ý kiến bằng văn bản, đồng thời ủy quyền cho đại
diện tham dự. Người được ủy quyền phải hiểu biết tổng thể về Chương trình
để góp ý về vấn đề Hội đồng xem xét thẩm định và tham gia biểu quyết (khi
cần thiết). Ý kiến của đại diện được ủy quyền là ý kiến của ủy viên đó trong
Hội đồng.
Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng:
a) Huy động bộ máy giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức công việc thẩm
định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình và các hoạt động chung của
Hội đồng; phối hợp với các cơ quan, Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành để
thực hiện các công việc thẩm định;
b) Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương
trình, gửi hồ sơ Chương trình đến các thành viên Hội đồng, lập và trình kế
hoạch thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình;
c) Tổng hợp các ý kiến của thành viên Hội đồng, đề xuất, trình Chủ tịch
Hội đồng xem xét, quyết định những vấn đề cần xử lý trong quá trình
thẩm định;
d) Chuẩn bị các chương trình, nội dung, dự kiến các nội dung kết luận và
biểu quyết, mời họp, tài liệu và phương tiện làm việc cho các phiên họp của
Hội đồng;
đ) Chuẩn bị các nội dung yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu
của các thành viên trong Hội đồng, các Tổ, nhóm chuyên môn trong quá trình
thẩm định, trình Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng) thông qua
và ký văn bản yêu cầu khi được ủy quyền;
e) Chuẩn bị báo cáo của Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.
Điều 5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cung cấp
đầy đủ hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình phục vụ công tác thẩm
định của Hội đồng và các hồ sơ, tài liệu liên quan trong quá trình Hội đồng
thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định.
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Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước và Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, CN, NN, PL, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).PL.

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

