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BÁO CÁO  

Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và giao 

cho UBND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp 

Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III 

 
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về chuẩn bị Kỳ 

họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Kinh tế - Xã 

hội HĐND huyện đã thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh chủ 

trương đầu tư và giao cho UBND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án: Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III, trên cơ sở Tờ trình số 

81/TTr-UBND, ngày 30/5/2022 của UBND huyện Tủa Chùa; Thông báo số 553-

TB/HU ngày 23/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa, kết quả thẩm 

tra như sau: 

I.Thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư và giao cho UBND 

huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Chợ thị 

trấn Tủa Chùa giai đoạn III  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 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;  

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và giao cho UBND huyện phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn 

III tại Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 30/5/2022 của UBND huyện Tủa Chùa 

thuộc thẩm quyền của HĐND huyện theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 và 

Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019. Tại kỳ họp này UBND huyện 

trình HĐND huyện điều chỉnh chủ trương đầu tư và giao cho UBND huyện phê 

duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai 

đoạn III là phù hợp.  

II. Về điều chỉnh chủ trương đầu tư  

Tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XX đã thông qua Nghị quyết số 

01/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 về giao cho UBND huyện quyết định chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp huyện quản lý; kỳ họp thứ 

15 HĐND huyện khóa XX đã thông qua Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

30/3/2021 về việc thông qua danh mục dự án dự kiến khởi công mới năm 2021 

và các năm tiếp theo thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn 

vốn khác. 
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UBND huyện Tủa Chùa đã ban hành Quyết định số 2297/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa 

giai đoạn III; Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 phê duyệt Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa 

Chùa giai đoạn III. 

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án cũng như các thủ tục về đầu 

tư theo quy định UBND huyện đề nghị HĐND huyện xem xét điều chỉnh chủ 

trương đầu tư và giao cho UBND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án: Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III là cần thiết và đúng với các 

quy định tại Luật Đầu tư công. 

III. Dự thảo Nghị quyết 

1. Thẩm quyền ban hành Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp phù hợp với điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đúng thẩm quyền ban hành của 

HĐND huyện. 

2. Nội dung của Nghị quyết 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhất trí với các nội dung của dự thảo 

Nghị quyết; Một số nội dung, câu từ, lỗi chính tả đã được UBND huyện tiếp thu 

chỉnh sửa vào dự thảo Nghị quyết. Đề nghị UBND huyện sau khi Nghị quyết 

được thông qua chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả 

và tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.  

 3. Thể thức văn bản 

 Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về thể thức và 

trình bày văn bản theo quy định của pháp luật. 

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

trương đầu tư và giao cho UBND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án: Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa giai đoạn III. Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

  - TT.HĐND huyện;  

  - UBND huyện; 

 - UBMTTQ VN huyện; 

  - Các vị ĐB HĐND huyện; 

  - Các Ban HĐND huyện; 

  - LĐ VP HĐND và UBND huyện; 

 - Lưu: VT, Ban KT-XH.  

 

                         TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

                              TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

                           Nguyễn Bá Đức 
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