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BÁO CÁO  

Thẩm tra 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: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị kỳ họp 

thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV; Ban Kinh tế - Ngân sách và các Ban HĐND tỉnh 

đã tổ chức họp để thẩm tra 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, trên cơ s  Tờ trình số 4062/TTr-UBND, ngày 03/12/2022, Báo cáo số 

396/BC-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh, ý kiến thẩm tra của các Ban 

HĐND tỉnh, ý kiến tham gia tại phiên họp. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo 

HĐND tỉnh các nội dung thẩm tra, cụ thể như sau: 

1. Sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết 

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 phù hợp với quan điểm, mục tiêu và 

nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tại 

Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIV; Nghị quyết số 186/NQ-HĐND, ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên và  

Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Điện Biên, cụ thể như: đầu 

tư các dự án hạ tầng trọng điểm có tính kết nối liên vùng, khu vực, đặc biệt là 

các công trình hạ tầng giao thông quan trọng như Nâng cấp, m  rộng Cảng hàng 

không Điện Biên, Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc 

trục QL279 và QL12, các dự án hạ tầng số, các cơ s  dữ liệu quan trọng; phát 

triển hệ thống hạ tầng nông thôn như là hệ thống thủy lợi, hồ chứa nước; hoàn 

thiện hạ tầng cơ s  y tế, giáo dục, an sinh xã hội cho nhân dân và một số dự án 

trùng tu, tôn tạo các điểm di tích lịch sử để chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 70 năm 

chiến thắng Điện Biên Phủ.  

2. Tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của dự thảo Nghị quyết.  

Căn cứ khoản 2 Điều 63 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định “trước 

ngày 10 tháng 12 hằng năm, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định kế hoạch 

đầu tư công năm sau của cấp mình, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho 

từng dự án”; Công văn số 6926/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến kế hoạch vốn NSNN năm 2022; tại kỳ 
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họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch 

đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên là đúng thẩm 

quyền của HĐND tỉnh và tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công; Luật 

ngân sách Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản liên 

quan của Trung ương và địa phương.  

3. Về nội dung dự thảo Nghị quyết  

 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí 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; quan 

điểm, mục tiêu, định hướng đầu tư, nguyên tắc và tiêu chí phân bổ vốn cho các 

chương trình dự án; các dự án bố trí vốn NSNN năm 2022 đã được ghi danh 

mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đáp ứng điều 

kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định của Luật Đầu tư công. Thống nhất một số 

nội dung chính như sau:  

3.1. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 

2021-2025 từ phần vốn chưa giao chi tiết tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 

29/9/2021 của HĐND tỉnh cho 02 dự án:  

(1) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025; kế hoạch vốn giao chi tiết 

trong giai đoạn là 22 tỷ 460 triệu đồng.   

(2) Dự án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Điện Biên; kế hoạch vốn giao 

chi tiết trong giai đoạn là 17 tỷ 000 triệu đồng. 

 3.2. Phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 

năm 2022, tỉnh Điện Biên với tổng số vốn 2.754 tỷ 626 triệu đồng, cụ thể như 

sau: 

 - Tổng vốn đầu tư ngân sách địa phương 1.497 tỷ 730 triệu đồng, bao gồm: 

+ Nguồn thu từ các dự án đấu giá đất do cấp tỉnh thực hiện: 775 tỷ 000 

triệu đồng: Bố trí cho Dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy 

hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030 (bố trí theo số thu thực tế khi có nguồn thu từ các dự án đấu giá 

đất do cấp tỉnh thực hiện); 

+ Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP: 722 tỷ 730 triệu đồng, bao gồm: Vốn 

xây dựng cơ bản trong cân đối NSĐP theo tiêu chí định mức 662 tỷ 530 triệu 

đồng; Vốn xổ số kiến thiết 36 tỷ 000 triệu đồng; Vốn đầu tư từ bội chi NSĐP 24 

tỷ 200 triệu đồng (Phân bổ cụ thể: ngân sách cấp huyện quản lý, sử dụng (phần 

30% phân cấp cho 10 huyện, thị xã, thành phố): 198 tỷ 759 triệu đồng. Ngân 

sách địa phương cấp tỉnh quản lý: 487 tỷ 971 triệu đồng (bao gồm, Phần 70% 

cấp tỉnh quản lý: 463 tỷ 771 triệu đồng; Vốn đầu tư từ bội chi NSĐP: 24.200 

triệu đồng). 

 3.3. Thông qua Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương là 1.256 tỷ 

896 triệu đồng, bao gồm: 

 +  Vốn NSTW trong nước: 1.172 tỷ 376 triệu đồng; 
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 +  Vốn nước ngoài: 84 tỷ 520 triệu đồng. 

 4. Những nội dung thống nhất và ý kiến khác nhau  

  Tại phiên họp thẩm tra của Ban KTNS HĐND tỉnh ngày 04/12/2021, 

UBND tỉnh đã thống nhất nội dung đề xuất của Ban và tiếp thu, chỉnh sửa vào 

dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với các nội 

dung dự thảo nghị quyết. Để các đại biểu HĐND tỉnh nhìn nhận đầy đủ và cụ 

thể hơn, Ban đề nghị UBND tỉnh làm rõ  một số nội dung sau:   

 (1) Đối với các dự án được dự kiến bố trí vốn trong năm 2022 theo Nghị 

quyết số 46/NQ-HĐND, nhưng lại không có trong kế hoạch đầu tư công năm 

2022, các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, cụ thể: 

 - Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối nậm co 

huyện Điện Biên, thời gian dự kiến bố trí vốn là 2022-2024. 

 - Hệ thống kênh nội đồng công trình hồ Nậm Ngám – Pu Nhi, huyện Điện 

Biên Đông, thời gian dự kiến bố trí vốn là 2022-2024. 

 - Sửa chữa, nâng cấp đường trụ s  xã mới – bản Chua Ta B, huyện Điện 

Biên Đông, thời gian dự kiến bố trí vốn là 2022-2023. 

 (2) Các dự án chưa được dự kiến bố trí kế hoạch vốn trong năm 2022 theo 

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, nhưng vẫn được bố trí vốn để thực hiện từ năm 

2022, cụ thể:  

 - Nhà bếp, ăn và các hạng mục phụ trợ Trường Cao đẳng nghề Điện Biên 

(2024-2025); 

 - Bổ sung cơ s  vật chất trường THPT Nà Tấu (2023-2025); 

 - Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học số 2 Nà Tấu, Thành phố Điện Biên 

Phủ (2024-2025); 

 - Xây dựng Nhà thực hành nghề phi nông nghiệp Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật Điện Biên (2024); 

 - Kho tang chứng, vật chứng, hạ tầng phụ trợ Bộ CHQS tỉnh (2023); 

 - Nâng cấp, sửa chữa 3 trạm y tế xã Xa Dung, Pú Hồng, Noong U huyện 

Điện Biên Đông (2024). 

 (3) Một số dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 được bố trí tăng 

vốn so với dự kiến tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, cụ thể: 

 - Trường tiểu học số 1 Nà Nhạn, TP ĐBP, tăng 1 tỷ; 

 - Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học số 1 xã Pá Khoang, TP ĐBP, tăng 3 tỷ; 

 - Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Hoàng Văn Nô, TP ĐBP, tăng 2 tỷ; 

 - Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học trường mầm non Thanh Bình, TP ĐBP, 

tăng 2 tỷ; 

 - Nâng cấp trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn xã Leng Su Sìn, tăng 5 tỷ; 

 - Trường tiểu học trung tâm huyện Nậm Pồ, tăng 1 tỷ; 

 - Trường Trung học cơ s  huyện Nậm Pồ, tăng 3 tỷ; 

 - Nâng cấp xe phục vụ truyền hình lưu động, Đài PTTH tỉnh, tăng 5 tỷ; 
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 - Công trình thuỷ lợi Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên 

(hợp phần thuỷ lợi), tăng 4,5 tỷ;  

 - Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện 

Tuần Giáo, tăng 5 tỷ;  

 - Sửa chữa, nâng cấp đường nội thị Thị trấn, huyện Mường Chà, tăng 4 tỷ; 

 - Nâng cấp sửa chữa đường nội thị, thảm BT nhựa 1 số trục đường nội thị 

thị trấn Điện Biên Đông, tăng 3 tỷ; 

 - Xây mới trụ s  UBND xã Pá Khoang, TP ĐBP, tăng 2 tỷ; 

 - Trụ s  xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tăng 2 tỷ; 

 - Trụ s  xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, tăng 2 tỷ. 

 (4) Một số dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 đang bố trí giảm 

vốn so với dự kiến tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, cụ thể: 

 - Dự án rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên, giảm 2 tỷ. 

 - Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt 

chiến trường Điện Biên Phủ, giảm trên 1,7 tỷ; 

 - Nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, 

giảm 3 tỷ. 

 Trên đây là báo cáo thẩm tra 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. Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết 

định./. 
Nơi nhận: 

  - TT.HĐND tỉnh;  

  - UBND tỉnh; 

 - UBMTTQ VN tỉnh; 

  - Các vị ĐBQH, ĐB HĐND tỉnh; 

  - Các Ban HĐND tỉnh; 

  - LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

  - Phòng CT HĐND; 

 - Lưu: VT.  

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
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