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               Điện Biên, ngày  11 tháng 11 năm 2022 

BÁO CÁO 

Ph i h p th m tr  Dự th o Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và phân 

bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn v n ngân sách đị  phương gi i đoạn 

2021-2025 và năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn v n Chương 

trình mục tiêu qu c gi  gi i đoạn 2021-2025  

 

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

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND 

tỉnh phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh th m tra Dự th o Nghị 

quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn 

vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư trung hạn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-

2025. trên cơ sở Tờ trình số 3670/TTr-UBND ngày 10/11 /2022 của UBND 

tỉnh. Qua nghiên cứu, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sự phù h p củ  dự th o nghị quyết với đường l i, chủ trương 

củ  Đ ng, chính sách, pháp luật củ  Nhà nước  

Nội dung dự th o Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của 

Đ ng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với phù hợp với Chỉ thị số 

20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022; Nghị quyết 26/2020/NQ-

HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí 

và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021-2025 và Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh phê 

duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025. 

Việc ban hành Nghị quyết là đúng th m quyền của HĐND tỉnh, đ m b o 

theo quy định tại kho n 3 điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và 

kho n 2 điều 63 Luật Đầu tư công 2019. 

2. Sự phù h p củ  dự th o nghị quyết với tình hình, điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội củ  đị  phương  

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ chi tiết kế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và 

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên là cần thiết, 

phù hợp với điều kiện thực tế và kh  năng cân đối của ngân sách địa phương. 



Dự th o Nghị quyết phù hợp với các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết 

Đại hội Đ ng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

3. Dự th o Nghị quyết 

 Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ b n nhất trí với Dự th o Nghị quyết. Ngoài ra, 

Ban Dân tộc có một số ý kiến như sau: 

- Đối với Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách năm 2022, Ban 

đề nghị chưa điều chỉnh tăng cho một dự án có tỷ lệ gi i ngân chưa đạt 100% kế 

hoạch vốn và một số dự án chưa có khối lượng thanh toán qua giám sát thực tế 

của các Ban HĐND tỉnh. Ưu tiên điều chỉnh tăng vốn ngân sách năm 2022 cho 

các dự án đã có khối lượng thi công thực tế và tỷ lệ gi i ngân vốn đạt 100% kế 

hoạch giao. 

- Đối với việc phân bổ vốn dự phòng vốn ngân sách địa phương (10%) 

chưa phân bổ chi tiết là 30.964 triệu đồng, đề nghị xem xét phân bổ năm 2024, 

còn lại để ưu tiên cho các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất, cấp bách khác. 

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh kính chuyển Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp trình k  h p HĐND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng CTHĐ; 

- Lưu VT, BDT. 

TM. BAN DÂN TỘC 

T   NG BAN 

 

 

 

 
 

Mù  Th nh Sơn 

 


		Sonmthdnd@dienbien.gov.vn
	2022-11-12T08:09:00+0700


		hdnd@dienbien.gov.vn
	2022-11-12T08:16:26+0700




