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HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 
 

Số:     /BC-KTNS 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày  13  tháng 10 năm 2021 

 
 

BÁO CÁO THẨM TRA  

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu 

tư công, nguồn vốn NS địa phương năm 2021, tỉnh Điện Biên   

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

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

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

quyết về việc phê duyệt điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công, 

nguồn vốn NS địa phương năm 2021, tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở tờ trình số 

3433/TTr - UBND tỉnh ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh, ý kiến thẩm tra của các 

ban và ý kiến tham gia tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách tổng hợp 

báo cáo HĐND tỉnh các nội dung thẩm tra, cụ thể như sau:  

I. Sự phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của nhà nước 

Vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Điện Biên năm 

2021 đã được HĐND tỉnh giao và phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 191/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 về phê duyệt và thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 

2021, tỉnh Điện Biên; được UBND tỉnh triển khai, thực hiện, đến ngày 30/9/2021 

đã giải ngân đạt 46,69% so với kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết của tỉnh. Tiến 

độ giải ngân chậm ở một số dự án khởi công mới năm 2021 chưa đủ điều kiện 

phân bổ chi tiết; một số dự án chậm tiến độ thi công; một số dự án do vướng mắc 

trong thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng… . Để đẩy nhanh tiến độ triển 

khai thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn giao năm 2021, việc điều chỉnh kế 

hoạch vốn là cần thiết nhằm điều chỉnh nguồn vốn đã giao của các dự án không 

có khả năng sử dụng, các dự án đã hết nhu cầu để bố trí tăng cho các dự án có 

nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân vốn giao.  

Dự thảo nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ, Luật NSNN, Quyết định số 

2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ v/v giao kế hoạch đầu 

tư vốn NSNN năm 2021,  Quyết định số 1535/QĐ-TTg, ngày 15/9/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các 

qui định có liên quan. Tập trung bố trí vốn cho các dự án có nhu cầu theo thứ tự 

ưu tiên được quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 

14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 

10/11/2020 của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 
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vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện 

Biên. Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

II. Sự  phù hợp  của nghị quyết với tình hình phát triển kinh tế xã hội 

của tỉnh  

Nội dung dự thảo nghị quyết  phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 

15/10/2020 của BCH đảng bộ tỉnh  nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 186/NQ-

HĐND, ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm giai đoạn 2021-2025; quy hoạch của tỉnh và của  ngành; việc điều chỉnh vốn 

phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng triển khai thực hiện vốn của các dự án. 

III. Những vấn đề  thống nhất  

- Các Ban HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện 

và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến 30/9/2021 và nguyên tắc, phương án 

điều chỉnh và phân bổ vốn theo tờ trình số: 3433/TTr - UBND  ngày 13/10/2021 

của UBND tỉnh  và dự thảo NQ về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch 

đầu tư công, nguồn vốn NS địa phương năm 2021, tỉnh Điện Biên với một số ND 

trọng tâm như sau: 

1. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021: Tổng số vốn thực hiện điều chỉnh 

là 51tỷ 615 triệu đồng, trong đó:  

1.1. Vốn NSĐP cấp tỉnh quản lý: Tổng số vốn thực hiện điều chỉnh là  

48 tỷ 282 triệu đồng, cụ thể:  

a) Điều chỉnh giảm 48 tỷ 282 triệu đồng của 05 dự án hết nhu cầu và 

không có khả năng giải ngân trong năm 2021  

b) Điều chỉnh tăng 48 tỷ 282 triệu đồng cho 02 dự án (trong đó 01 dự án 

trọng điểm và 01 nhiệm vụ quy hoạch) 

1.2. Vốn Xổ số kiến thiết: Tổng số vốn thực hiện điều chỉnh là 3 tỷ 333 

triệu đồng, cụ thể:  

a) Điều chỉnh giảm 3 tỷ 333 triệu đồng của 07 dự án. 

b) Điều chỉnh tăng 3 tỷ 333 triệu đồng cho 02 dự trong nội bộ ngành, lĩnh 

vực Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. 

(Chi tiết như dự thảo NQ) 

2.  Phân bổ chi tiết nguồn vốn 2 tỷ đồng chuẩn bị đầu tư cho 5 dự án như 

đề nghị của UBND tỉnh và phù hợp với NQ số 46/NQ- HĐND ngày 29/9/2021 

của HĐND tỉnh.  

Một số nội dung, câu, từ, bảng biểu, lỗi chính tả đã được UBND tỉnh tiếp 

thu chỉnh sửa vào dự thảo Nghị quyết và đưa vào giải pháp thực hiện trong thời 

gian tới.  

3. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:  

 - Tiếp tục rà soát  các  dự án lồng ghép vốn NS tỉnh với NS huyện vượt 

quá thời gian bố trí vốn theo qui định của Luật đầu tư công và nguồn vốn chưa 

phân bổ chi tiết để kịp thời phân bổ và điều chỉnh cho phù hợp với thời gian, 
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thẩm quyền của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14; đồng thời chủ động rà soát, 

cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư công hợp lý, hiệu quả theo thẩm quyền và chủ 

động đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định 

của luật đầu tư công; 

-Tính đến thời điểm này thời gian thực hiện các nguồn vốn năm 2021 không 

còn nhiều. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh quyết liệt trong việc chỉ đạo các địa 

phương, đơn vị  đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án và giải ngân 

các nguồn vốn để đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, sớm hoàn thành công trình để phát huy hiệu quả đầu tư.  

Trên đây là báo cáo  thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh và 

phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công, nguồn vốn NS địa phương năm 2021, tỉnh 

Điện Biên. Ban KTNS- HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, CV KTNS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

       Lỳ Thị phương Diện 
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