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BÁO CÁO  

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết 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 

  

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh. 

           

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - 

Ngân sách chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị 

quyết 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; trên cơ sở tờ 

trình số 810/TTr - UBND, ngày 24 tháng 3 năm 2022 của UBND 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; ý kiến tham gia tại phiên 

họp thẩm tra; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội 

dung như sau: 

 I. Sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết   

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

2021-2025 đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, 

ngày 29/9/2021; Ngày 29/12/2021, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định 

số 3341/QĐ-UBND về danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng và di chuyển các cơ 

quan tỉnh vào Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh Điện Biên; việc bổ sung 

nguồn thu từ các dự án đầu tư các khu đô thị, tạo nguồn thu từ đất đai giai đoạn 

2021-2022 theo kế hoạch số 2109/KH-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh; 

các dự án huy động vốn theo kế hoạch đầu tư xây dựng và di chuyển các cơ 

quan tỉnh vào khu trung tâm chính trị tỉnh Điện Biên; việc điều chỉnh giảm vốn 

của các dự án hết nhu cầu sử dụng; điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế 

hoạch trung hạn và vốn đầu tư từ nguồn đấu giá đất và tài sản trên đất thuộc 

ngân sách tỉnh cho các dự án cấp bách là đúng theo Luật đầu tư công năm 2019 

và các qui định hiện hành; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của 

địa phương.  

 II. Tính hợp hiến, hợp pháp 

 - Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được 

quy định tại Khoản 7, Điều 67 Luật Đầu tư công năm 2019. 

  - Ban  nhất trí với UBND tỉnh về các Nguyên tắc điều chỉnh bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung và phân 

bổ chi tiết kế hoạch trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và 

năm 2022.  

III. Về Dự thảo Nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

thống nhất số liệu như sau: 
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1. Nội dung điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương 

- Tổng số vốn bổ sung là 1.852.045 triệu đồng. ( Thu từ nguồn thu đấu giá 

đất và tài sản trên đất) 

- Tổng nguồn vốn sau điều chỉnh là: 7.123.595 triệu đồng, trong đó: 

+ Vốn xây dựng cơ bản trong cân đối ngân sách địa phương là: 3.734.700 

triệu đồng; 

+Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là: 3.219.795 triệu đồng; 

+ Vốn sổ số kiến thiết là: 168.000 triệu đồng; 

+ Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là: 1.100 triệu đồng. 

(Chi tiết như biểu số 01 kèm theo DTNQ) 

2. Điều chỉnh danh mục và hạn mức vốn bố trí 

2.1. Điều chỉnh, phân bổ chi tiết vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa 

phương  

- Nội dung điều chỉnh  

+ Điều chỉnh giảm 47.134 triệu đồng kế hoạch trung hạn của 05 dự án.  

+ Điều chỉnh tăng (giao bổ sung) 47.134 triệu đồng kế hoạch trung hạn 

cho 02 dự án.  

(chi tiết như biểu số 02 trong DTNQ) 

- Phân bổ phần vốn trung hạn chưa giao chi tiết:  

+ Kế hoạch vốn chưa phân khai chi tiết: 43.640 triệu đồng. 

+ Phân bổ chi tiết 20 tỷ đồng cho Dự án: Xây dựng Nhà khách Cựu chiến 

binh Điện Biên gắn với trụ sở làm việc của Hội cựu chiến binh tỉnh (bằng 100% 

nhu cầu bố trí vốn từ NSĐP). 

+ Số vốn còn lại chưa đủ điều kiện phân bổ: 23 tỷ 640 triệu đồng. 

(chi tiết như biểu số 04 trong DTNQ) 

- Phân bổ nguồn vốn dự phòng NSĐP (10%):  

+ Nguồn vốn dự phòng (10%) chưa phân bổ chi tiết là 240.964 triệu đồng. 

+ Phân bổ 210.000 triệu đồng cho dự án Xây dựng khu, điểm tái định cư 

Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh Điện Biên. 

+ Nguồn dự phòng còn lại 30.964 triệu đồng để xử lý những vấn đề cấp 

bách, phát sinh khác trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch trung hạn. 

 (chi tiết như biểu số 05 trong DTNQ) 

2.2. Điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch trung hạn vốn đầu tư từ 

nguồn thu đấu giá đất và tài sản trên đất thuộc ngân sách tỉnh 

- Điều chỉnh tổng nguồn vốn: 

+ Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất đã giao: 1.367.750 triệu đồng. 

+ Kế hoạch bổ sung: 1.852.045 triệu đồng. 

+ Kế hoạch sau điều chỉnh: 3.219.795 triệu đồng. 

- Bổ sung danh mục và điều chỉnh hạn mức bố trí vốn chi tiết của các dự án: 

+ Giảm 28.117 triệu đồng của 02 dự án. 
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+ Bổ sung danh mục dự án: Bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

04 dự án với tổng kế hoạch vốn bố trí bổ sung là 1.880.162 triệu đồng.  

(Chi tiết như Biểu số 01; số 03 kèm theo DTNQ) 

Điều 2. Điều chỉnh và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công NSĐP năm 2022 từ 

nguồn thu đấu giá đất và tài sản trên đất thuộc ngân sách tỉnh cụ thể như sau: 

- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất đã giao: 775.000 triệu đồng. 

- Kế hoạch bổ sung: 179.045 triệu đồng. 

- Kế hoạch sau điều chỉnh: 954.045 triệu đồng, cụ thể: 

+ Điều chỉnh giảm 59.000 triệu đồng kế hoạch vốn của 01 dự án. 

+ Điều chỉnh tăng (giao bổ sung) 238.045 triệu đồng để bố trí cho 05 dự án.  

(Chi tiết như Biểu số 06 kèm theo) 

4. Về thể thức: Dự thảo Nghị quyết được xây dựng cơ bản đảm bảo các yêu 

cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 

 5. Về nội dung: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với bố 

cục dự thảo Nghị quyết, ngoài ra Ban đề nghị như sau: 

 Tại (+) thứ 2, Điều 2 trong DTNQ đề nghị bỏ đoạn (bố trí theo số thu thực 

tế khi có nguồn thu từ các dự án đấu giá đất do cấp tỉnh thực hiện). 

 IV. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Đề nghị UBND tỉnh có phương án, giải pháp điều hành để thu đạt nguồn 

vốn từ nguồn thu đấu giá đất và tài sản trên đất giai đoạn 2021-2025, theo kế 

hoạch đề ra; đối với các dự án đầu tư mới, chuẩn bị đầu tư chỉ bố trí vốn khi đủ 

điều kiện. 

 2. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh các nội 

dung rà soát để chuẩn xác số liệu tại dự thảo Nghị quyết như: tổng mức đầu tư, 

tiến độ, thời gian thực hiện dự án, dự kiến kế hoạch bố trí vốn (dự án: Xây dựng 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội thị khu vực Trung tâm chính trị hành chính 

tỉnh Điện Biên; Xây dựng khu, điểm tái định cư Khu trung tâm chính trị hành 

chính tỉnh Điện Biên,…), đã được chỉnh sửa vào  dự thảo nghị quyết trình tại kỳ 

họp HĐND tỉnh. 

 Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết 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; 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 

 

 

 

 

  

 

Lỳ Thị Phương Diện 
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