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BÁO CÁO 

Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về việc kéo dài thời gian  thực hiện và 

giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 

  

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

 

 Thực hiện Thông báo số 46/TB-TTHĐND ngày 23/3/2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh về nội dung, thời gian và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp 

thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XV; Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự 

thảo Nghị quyết Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư 

công vốn ngân sách địa phương năm 2021; trên cơ sở Tờ trình số 809/TTr-

UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh, ý kiến tham gia của các thành viên Ban. 

Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết  

Dự án: Xây dựng điểm TĐC số I dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không 

Điện Biên; xây dựng điểm TĐC số III (bổ sung thêm điểm TĐC C13 mở rộng) dự 

án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; xây dựng điểm TĐC C13 dự án 

nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên, với mục đích xây dựng các điểm 

TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi GPMB thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng 

Cảng hàng không Điện Biên, có thời gian thực hiện từ năm 2020-2021.Tuy nhiên, 

do khối lượng công việc nhiều và kế hoạch vốn năm 2021 được giao lớn nên chưa 

thực hiện giải ngân hết vốn được giao năm 2021. Vì vậy, UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian giải ngân vốn NSĐP năm 

2021 của 03 dự án trên là phù hợp với Luật Đầu tư công, tình hình thực tế 

của địa phương. 

 2. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất. 

  UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 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 là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh 

được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu 

tư công và khoản 2, Điều 68 Luật Đầu tư công năm 2019.  

 3.  Thể thức và nội dung của dự thảo Nghị quyết 

3.1. Về thể thức: Dự thảo Nghị quyết được xây dựng bảo đảm các yêu cầu 

về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định.  



2 

 

 

3.2. Về nội dung: Ban Pháp chế nhất trí với nội dung dự thảo Nghị 

quyết Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn 

ngân sách địa phương năm 2021. 

 Trên đây là báo cáo phối hợp 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 Pháp chế HĐND tỉnh kính chuyển Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND 

tỉnh xem xét, tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 
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