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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; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 

  

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

           

 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; 

 Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung 

kỳ họp thứ 09, HĐND tỉnh khóa XV; Ngày 11/11/2022, Ban Văn hóa - Xã hội 

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; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Chương 

trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở Tờ trình số 3670/TTr-UBND ngày 

10/11/2022 của UBND tỉnh, ý kiến tham gia tại phiên họp thẩm tra. Ban Văn hóa - 

Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:  

 1. Sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết 

 Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 

của HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 58/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021, Nghị 

quyết số 88/NQ-HĐND, ngày 02/4/2022, Nghị quyết số 105/NQ-HĐND, ngày 

08/7/2022, tỉnh Điện Biên đã phát sinh một số nội dung đó là: Một số dự án 

không còn nhu cầu sử dụng vốn đã bố trí, một số dự án cấp bách cần đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện nhưng chưa được bố trí đủ vốn,... Mặt khác, thời gian qua một 

số các dự án theo chủ trương của tỉnh cần được thực hiện nhưng chưa được bổ 

sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh. Do đó, UBND tỉnh xây dựng, 

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; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Chương trình 

MTQG giai đoạn 2021 - 2025 là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa 

phương và các văn bản pháp luật liên quan. 

 2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết  
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 UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết nghị 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; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 là đúng thẩm quyền 

của HĐND tỉnh quy định trong Luật Đầu tư công năm 2019. 

 3. Nội dung, hình thức của dự thảo Nghị quyết  

 (1). Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhất trí với nguyên tắc, nội dung 

điều chỉnh đối với nội dung điều chỉnh nguồn vốn ngân sách địa phương và 

nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia như trong nội dung của Tờ trình số 

3670/TTr-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh.  

 (2). Qua nghiên cứu, đối chiếu với nguyên tắc phân bổ và thứ tự ưu tiên và 

qua giám sát thực tế một số dự án, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị:  

 - Bố trí vốn thanh toán dứt điểm cho 02 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử 

dụng trong năm 2022, cụ thể:  

 + Dự án: Trường tiểu học số 1 Nà Nhạn, Thành phố Điện Biên Phủ. 

 + Dự án: Xây mới trụ sở UBND xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ. 

 - Bố trí vốn bổ sung tăng thêm so với phương án dự kiến điều chỉnh tăng  

của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho 02 dự án có khối lượng và tỷ lệ giải ngân 

cao, cụ thể:  

 + Dự án: Bổ sung cơ sở vật chất Trường THPT Nà Tấu, thành phố Điện 

Biên Phủ. 

 + Dự án: Các hạng mục phụ trợ + Thiết bị công trình trung tâm giao lưu và 

thông tin du lịch tỉnh Điện Biên. 

 (3). 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.  

 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; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, Ban Văn hóa - Xã hội 

gửi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

  - Uỷ ban MTTQ VN tỉnh; 

  - ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 
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