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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày 25 tháng 3 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc phân bổ và giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách  

địa phương năm 2021, huyện Tủa Chùa 

 
 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa 

 

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 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 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; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư 

số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ;  

Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 29/4/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Điện Biên giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án 

đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý; Quyết định số 1241/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên Giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư một số dự án chuẩn bị đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên (đợt 2);  

Căn cứ Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường Tà 

Huổi Tráng - Đề Chu, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa; 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND huyện Tủa 

Chùa về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Quyết định số 

2120/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Tủa chùa về việc giao dự toán 

thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; 

Căn cứ Văn bản số 512/UBND-TH ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên Về việc triển khai thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách 

địap hương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;  

Ủy ban nhân dân huyện lập Tờ trình kính trình Hội đồng nhân dân huyện 

xem xét phân bổ và giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2021, 



huyện Tủa Chùa cụ thể như sau: Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương 

năm 2021, huyện Tủa Chùa được phân bổ là 16 tỷ 653 triệu đồng, trong đó:  

- Đã phân bổ và giao 1 tỷ 640 triệu đồng tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện; 

- Tiếp tục đề nghị phân bổ và giao kế hoạch vốn 15 tỷ 013 triệu đồng cho 07 

dự án, cụ thể: 

+ Phân bổ 268 triệu đồng cho 01 dự án quy hoạch (thanh toán dứt điểm); 

+ Phân bổ 13 tỷ đồng cho 02 dự án khởi công mới năm 2021; 

+ Phân bổ 500 triệu đồng cho 02 dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021; 

+ Phân bổ 1.245 triệu đồng cho 02 dự án quy hoạch đang triển khai thực hiện. 

(Chi tiết như biểu kèm theo) 

Trên đây là Tờ trình phân bổ và giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa 

hương năm 2021, huyện Tủa Chùa. UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân 

huyện xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện;                                                                            

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các ban của HĐND huyện; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, KT&HT huyện; 

- UBND các xã Huổi Só, Mường Báng; 

- Ban Quản lý dự án các công trình huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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