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BÁO CÁO 

Phối hợp thẩm tra Báo cáo và dự thảo nghị quyết về việc phân bổ chi tiết 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021-2025 và phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên 

   

  Kính gửi:  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Điện Biên. 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 và các Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;  

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung 

kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XV; Ngày 03/12/2021, Ban Văn hóa - Xã hội tổ 

chức họp thẩm tra Báo cáo và dự thảo nghị quyết về việc phân bổ chi tiết Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và 

phê duyệt, thông qua kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh 

Điện Biên (lĩnh vực Văn hóa - Xã hội) trên cơ sở Tờ trình số 4062/TTr-UBND 

ngày 03/12/2021, Báo cáo số 396/BC-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh, ý 

kiến tham gia tại phiên họp thẩm tra. Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm 

tra như sau: 

 1. Sự phù hợp của Báo cáo, dự thảo nghị quyết 

 - Trên cơ sở Luật đầu tư công năm 2019 và các văn bản pháp luật liên 

quan, UBND tỉnh xây dựng và trình HĐND tỉnh xem xét phân bổ chi tiết Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và 

phê duyệt, thông qua kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh 

Điện Biên là cần thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước.  

 - Việc phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên được xây dựng trên cơ sở các quy định 

của pháp luật, tình hình thực tiễn của địa phương và phù hợp với Nghị quyết số 

46/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của HĐND tỉnh.  

2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết 
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 - UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết nghị về việc phân bổ chi tiết Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và 

phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh 

Điện Biên là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy định tại Điều 63, Luật 

Đầu từ công năm 2019. 

- Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về thể thức và 

kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định. 

3. Về nội dung của Báo cáo, dự thảo Nghị quyết 

3.1. Về nội dung báo cáo 

 (1). Đối với phần đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư 

công năm 2021: Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với nội dung báo cáo và đánh giá 

của UBND tỉnh trình kỳ họp. 

 (2). Đối với nội dung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025: Ban nhất trí bổ sung 02 dự án chưa 

được phân bổ chi tiết trong Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 của 

HĐND tỉnh. 

 (3). Về Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022: Ban đề nghị 

UBND tỉnh giải trình, làm rõ:  

 - Giảm bố trí vốn một số dự án so với dự kiến tại Nghị quyết số 46/NQ-

HĐND, ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh gồm: Xây dựng mới khoa tiền lâm 

sàng và sửa chữa, nâng cấp một số khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ trường 

Cao đẳng y tế; Trường THPT Lương Thế Vinh; .   

 - Tăng bố trí vốn một số dự án so với dự kiến tại Nghị quyết số 46/NQ-

HĐND, ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh, gồm: Trường Tiểu học số 1 Nà Nhạn, 

TP Điện Biên Phủ; Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học số 1, xã Pá Khoang, TP 

Điện Biên Phủ; Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Hoàng Văn Nô, TP Điện 

Biên Phủ; Nâng cấp trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn, xã Leng Su Sìn 

huyện Mường Nhé; Trường THCS huyện Nậm Pồ; Nhà bếp, ăn và các hạng 

mục phụ trợ Trường Cao đẳng nghề Điện Biên; Bổ sung cơ sở vật chất Trường 

THPT Nà Tấu, huyện Điện Biên; Bổ sung cơ sở vật chất trường PTDTNT 

THPT huyện Tùa Chùa…. 

 3.2. Về nội dung dự thảo nghị quyết 

- Nội dung dự thảo nghị quyết phản ánh đầy đủ, chính xác các nội dung 

như trong Báo cáo của UBND tỉnh.  

 - Trên cơ sở giải trình của UBND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị Ban 

Kinh tế - Ngân sách xem xét, có ý kiến với UBND tỉnh để điều chỉnh nội dung 

(nếu có).  

 Trên đây là Báo cáo và dự thảo nghị quyết về việc phân bổ chi tiết Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 

và phê duyệt, thông qua kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, 
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tỉnh Điện Biên, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh gửi Ban kinh tế - Ngân sách 

tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND(Q); 

- Lưu: VT. 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 
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