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  NGHỊ QUYẾT 

Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023, tỉnh Điện Biên 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ TÁM 
 

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; Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực 

hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của 

HĐND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 58/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt, thông qua 

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 88/NQ-

HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc, điều chỉnh bổ sung 

và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; 

Xét Tờ trình số 2007/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh về 

đề nghị thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, Báo cáo thẩm tra số 

56/BC-KTNS, ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý 

kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà 

nước năm 2023, tỉnh Điện Biên với tổng số 5.168.206 triệu đồng, bao gồm:  

1. Vốn ngân sách địa phương 

Dự kiến nhu cầu vốn: 1.608.000 triệu đồng, trong đó: 
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- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 760.000 triệu đồng. 

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 813.000 triệu đồng. 

- Vốn xổ số kiến thiết: 35.000 triệu đồng. 

2. Vốn ngân sách Trung ương 

Dự kiến nhu cầu vốn: 2.495.894 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn trong nước: 2.191.500 triệu đồng.  

- Vốn nước ngoài: 304.394 triệu đồng. 

3. Chương trình mục tiêu quốc gia 

 Dự kiến nhu cầu vốn: 1.064.312 triệu đồng, trong đó: 

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 684.000 triệu đồng.  

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 316.135 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 64.177 triệu đồng. 

(Chi tiết như Biểu số 1;2;3;4 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp 

theo đảm bảo theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XV, kỳ 

họp thứ Tám thông qua ngày ....... tháng 7 năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- UBTV Quốc hội; 
- Chính phủ;  
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Đại biểu QH tỉnh, ĐB HĐND tỉnh; 
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

- Cổng TT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Báo Điện Biên Phủ;   

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Phương 

 


