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BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết thông qua dự kiến danh mục, nguồn vốn  

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và  

Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Tủa Chùa 

(Trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX) 

 

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua  

dự kiến danh mục, nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch Đầu tư công năm 2021 huyện Tủa Chùa, 

trên cơ sở Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 06/7/2020 của UBND huyện Tủa 

Chùa. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo HĐND huyện và các vị Đại 

biểu như sau: 

I. Về một số vấn đề chung:  

1. Về sự cần thiết và cơ sở pháp lý: 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; 

Căn cứ  Điều 55, Luật  Đầu tư công 2019 quy định về trình tự, thẩm định, xây 

dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP 

ngày 06/4/2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 20/TC-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc 

lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025,  theo đó UBND huyện 

trình HĐND huyện về việc thông qua dự kiến danh mục, nguồn vốn Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 

2021 huyện Tủa Chùa là rất cần thiết. 

2. Về cơ sở xây dựng dự kiến danh mục, nguồn vốn Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021: 

Thực hiện Văn bản số 1381/SKHĐT-TH ngày 06/9/2019 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Điện Biên về việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025; Ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp thứ 100 

ngày 04/7/2020. Theo quy định, UBND huyện không có thẩm quyền quyết định 

danh mục, nguồn vốn đầu tư theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn và hằng 

năm. Trên cơ sở rà soát nhu cầu, dự kiến của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, 

UBND huyện tổng hợp dự kiến danh mục, nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung 
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hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021, trình 

các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.  

Trên cơ sở nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025, UBND huyện đã chỉ đạo các 

ph ng ban chuyên môn, các xã, thị trấn trên cơ sở thực tế tại đơn vị mình đã tiến 

hành rà soát, lập các danh mục công trình, dự kiến nhu cầu nguồn vốn, s p xếp theo 

thứ tự ưu tiên đ  đề xuất được đầu tư. UBND huyện đã tổng hợp được danh mục, 

nguồn vốn đầu tư chung cho toàn huyện. 

Hiện nay Chính phủ, các B , ngành và Tỉnh chưa có các tiêu chí, định mức 

phân bổ nguồn vốn cho đầu tư công trung hạn. Đ  tạo sự đồng thuận trong việc kiến 

nghị với cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư, HĐND huyện ban hành nghị quyết đ  

đề xuất các danh mục đầu tư, nhu cầu các nguồn vốn làm cơ sở cho các cấp xem xét 

quyết định. 

2. Về thời gian hồ sơ tài liệu trình: Thời gian trình thẩm tra quá ng n 

chưa đảm bảo theo quy định, nên gây khó khăn trong quá trình thẩm tra. 

II. Về Dự thảo Nghị quyết: 

1. Về Nội dung: N i dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát 

tri n kinh tế - xã h i, đảm bảo quốc ph ng an ninh hằng năm và cả giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn huyện. 

2. Về Thẩm quyền ban: Nghị quyết được ban hành là đúng với thẩm 

quyền của HĐND huyện. 

Ban Kinh tế - Xã h i cơ bản nhất trí với dự kiến danh mục, nguồn vốn Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch Đầu tư 

công năm 2021 theo chi tiết như Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 06/7/2020 của 

UBND huyện Tủa Chùa trình. 

3.  Về thể thức văn bản:  Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các 

yêu cầu về th  thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ. 

4. Ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội: 

 - Thứ nhất: Tại  mục 7. Vốn trái phiếu Chính phủ (kiên cố hóa trường lớp) 

trong Bi u tổng hợp về nhu cầu và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 

năm giai đoạn 2021-2025: Đề nghị  sửa lại số dự án: 8 dự án thành 12 dự án. 

- Thứ hai: Đối với Tiêu đề dự thảo nghị quyết, Đề nghị UBND huyện bổ 

sung từ “dự”, chỉnh sửa thành:  Nghị quyết về việc thông qua dự kiến danh mục, 

nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự 

kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021, huyện Tủa Chùa”  
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- Thứ ba: Tại Điều 1, Sau từ (...tại kỳ họp) đề nghị bổ sung cụm từ “với 

tổng số dự kiến 256 danh mục và tổng nguồn vốn dự kiến là 2.206,699 triệu 

đồng. 

- Thứ tư: Tại Điều 2, Đề nghị bỏ cụm từ: “Tổ chức thực hiện” và sửa 

thành: Giao Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ 

dự kiến danh mục, nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm  giai đoạn 

2011-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt theo quy định và có trách nhiệm báo cáo kết quả được phê duyệt với 

Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện và H i đồng nhân dân huyện 

tại kỳ họp gần nhất. 

- Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Tổ đại bi u và 

Đại bi u H i đồng nhân dân huyện có trách nhiệm giám sát việc thực hiện quy 

trình, trình tự xây dựng dự kiến danh mục, nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 

trên địa bàn huyện.  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã h i về dự thảo Nghị 

quyết về việc thông qua dự kiến danh mục, nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch Đầu tư công năm 

2021 huyện Tủa Chùa. 

Ban Kinh tế - Xã h i HĐND huyện trình kỳ họp thứ 11, H i đồng Nhân 

dân huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND huyện; 

- Lđ. UBND huyện; 

- ĐB HĐND huyện K20; 

- Thành viên Ban KT-XH; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- LĐ VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, BKT-XH. 

 

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

         TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
            Nguyễn Minh Tuân 
 PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN 
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