
 Kính gửi: Thường trực HĐND huyện. 
 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã 

hội HĐND huyện thẩm tra Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 28/11/2022 của 

UBND huyện Tủa Chùa; trên cơ sở Thông báo số 676-TB/HU ngày 02/12/2022 

của Ban Thường vụ huyện ủy cho chủ trương về việc thu hồi, điều chỉnh nguồn 

kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022. Ban Kinh tế - Xã hội 

HĐND huyện có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí thu hồi và nộp trả ngân sách tỉnh số tiền: 6.238.000.000 đồng 

(sáu tỷ hai trăm ba mươi tám triệu đồng) từ nguồn kinh phí từ thuộc dự án 9: 

đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều 

khó khăn (sự nghiệp kinh tế) đã giao cho các xã, thị trấn do không có đối tượng 

thực hiện chính sách. 

(chi tiết theo phụ biểu số 01 đính kèm). 

2. Nhất trí điều chỉnh giảm số tiền 401.000.000 đồng (bốn trăm linh một 

triệu đồng) thực hiện: H  trợ phát triển vùng trồng cây dược  iệu quý (sự nghiệp 

y tế) sang thực hiện:  hát triển sản xuất theo chu i giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh 

doanh (sự nghiệp kinh tế) thuộc tiểu Dự án 2 của Dự án 3 đã giao cho Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp huyện. 

(chi tiết theo phụ biểu số 02 đính kèm). 

3. Về thẩm quyền: Thường trực HĐND huyện thực hiện theo Luật Ngân 

sách Nhà nước năm 2015. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kính trình 

Thường trực HĐND huyện xem xét, quyết định. 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện cho 

ý kiến trực tiếp vào  hiếu biểu quyết gửi kèm Công văn và gửi về Ban Kinh tế - 

Xã hội ngày 02/12/2022. 

  Nơi nhận:                                                                        TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

- Như trên;                                                                                      TRƯỞNG BAN 
- Các Ban HĐND huyện; 

- Lãnh đạo V  HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, Ban KT-XH. 

                                   

 

                                                                  Nguyễn Bá Đức 

                                                                              
 [  

HĐND HUYỆN TỦA CHÙA 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

 
 Số: 85/BC-KTXH 

V/v thẩm tra Tờ trình số 240/TTr- 

UBND ngày 28/11/2022 của UBND 

huyện. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày 02 tháng 12 năm 2022 
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