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BÁO CÁO 

Phối hợp thẩm tra dự thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh và phân bổ 

chi tiết kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021, 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 4, HĐND tỉnh khóa XV; Ban Văn hóa - Xã hội phối hợp thẩm tra dự 

thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách 

địa phương năm 2021, tỉnh Điện Biên trên cơ sở Tờ trình số 3433/TTr-UBND 

ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh, ý kiến tham gia của thành viên Ban. Ban Văn 

hóa - Xã hội báo cáo HĐND tỉnh nội dung thẩm tra như sau: 

 1. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết 

 Trên cơ sở Luật đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị 

quyết số 191/NQ-HĐND, ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về phê duyệt và 

thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 46/NQ-

HĐND, ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; các văn bản pháp luật 

liên quan và tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu 

năm 2021, UBND tỉnh xây dựng và trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về việc 

điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng 

sử dụng, hết nhu cầu vốn để bố trí cho các dự án có nhu cầu và khả năng giải 

ngân vốn giao là cần thiết, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải 

ngân hết kế hoạch vốn giao năm 2021.  

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

 - UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết nghị phê duyệt điều chỉnh và phân bổ 

chi tiết kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Điện Biên là đúng 

thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy định tại khoản 7, Điều 67 Luật Đầu tư 

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. 
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3. Về nội dung của dự thảo Nghị quyết 

 (1). Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhất trí với nguyên tắc điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 trong việc điều chỉnh tăng, 

giảm giữa các dự án, khả năng triển khai thực hiện vốn kế hoạch năm và thứ tự 

ưu tiên bố trí vốn trong từng ngành, lĩnh vực như nội dung tờ trình số 3433/TTr-

UBND, ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh. 

 (2). Đối với nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn và phân bổ chi tiết vốn 

chuẩn bị đầu tư năm 2021 trong dự thảo nghị quyết: Ban đề nghị UBND tỉnh giải 

trình, làm rõ nguyên nhân điều chỉnh giảm vốn của các dự án gồm:  

 - Giảm 100 triệu đồng của dự án: Cải tạo, sửa chữa công trình Tượng đài 

chiến thắng Điện Biên Phủ. 

 - Giảm 984 triệu đồng của dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ 

sung trang thiết bị Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - LĐXH tỉnh. 

 - Giảm 3.333 triệu đồng của 07 dự án thuộc nguồn vốn xổ số kiến thiết. 

 Trên cơ sở giải trình của UBND tỉnh tại phiên họp thẩm tra của Ban Kinh 

tế - Ngân sách HĐND tỉnh ngày 12/10/2021, UBND tỉnh đã tiếp thu đầy đủ và 

chỉnh sửa vào nội dung của dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, Ban Văn hóa - Xã 

hội nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết. 

 Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh và 

phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Điện Biên 

thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kính trình 

HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ VN tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND(Q); 

- Lưu: VT. 
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