
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 
Số:         /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày        tháng      năm 2020 
 
 

TỜ TRÌNH 

V/v thông qua dự kiến danh mục, nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 

năm 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Tủa Chùa 

 

 
 

    Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa. 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Văn bản số 5743/ВKHĐT-ТН ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về lập kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;  

Thực hiện các Văn bản số: 1381/SKHĐT-TH ngày 06/9/2019 về việc xây 

dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Văn bản số 

344/SKHĐT-TH ngày 19/3/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 

đầu tư công năm 2020 và đăng ký nhu cầu danh mục dự án đầu tư công trung 

hạn 5 năm 2021-2025; Văn bản số 660/SKHĐT-TH ngày 21/5/2020 về việc triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn bản số 1411/UBND-TH 

ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc khẩn trương chuẩn bị nội 

dung họp UBND tỉnh tháng 5, tháng 6/2020 và nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ 

họp thứ 14 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên;  

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo và giao các cơ quan, phòng ban chuyên 

môn huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung nghiên cứu, rà soát xây dựng dự 

kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo các văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn của cấp trên. Trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất danh mục đầu tư 

của các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn huyện, sau khi báo cáo, xin ý 

kiến Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND 

huyện, để kịp thời gửi tỉnh đảm bảo thời gian theo yêu cầu, ngày 11/11/2019, 

UBND huyện Tủa Chùa đã có Báo cáo số 352/BC-UBND về việc đánh giá tình 

hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, xây dựng 

kế 
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hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; ngày 17/4/2020, UBND huyện 

tiếp tục ban hành Báo cáo số 100/BC-UBND về đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025; tiếp theo trên cơ sở nội dung thảo luận thống nhất, dự kiến kế 

hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 của 04 nguồn vốn cho huyện Tủa Chùa tại buổi 

làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 02/6/2020, ngày 17/6/2020, UBND 

huyện tiếp tục ban hành Báo cáo số 165/BC-UBND về việc báo cáo tình hình 

thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; kết quả rà soát, đề xuất 

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư 

công năm 2020; rà soát, đề xuất, đăng ký nhu cầu Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

5 năm 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Tủa Chùa gửi 

UBND tỉnh, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ban ngành có liên 

quan. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại kỳ họp 100 

ngày 04/7/2020, để có cơ sở tiếp tục rà soát, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công 

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

tỉnh khi có quy định, hướng dẫn cụ thể của Trung ương, tỉnh về nguyên tắc, tiêu 

chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và Thông báo dự 

kiến các nguồn vốn và tổng số vốn của các nguồn vốn sẽ phân bổ trong giai 

đoạn 2021-2025 cũng như năm 2021 cho huyện. Ủy ban nhân dân huyện lập Tờ 

trình kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét thông qua dự kiến danh mục, 

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

hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện như sau: 

 I. NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Tổng số dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 là 256 dự án với 

tổng nhu cầu, dự kiến kế hoạch vốn là 2.206.699 triệu đồng, cụ thể: 

1. Nguồn vốn c n đối ng n   ch đ a phư ng  Tổng số dự án dự kiến 

đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 là 19 dự án với tổng nhu cầu, dự kiến kế 

hoạch vốn là: 207.850 triệu đồng, do trong giai đoạn 2016-2020 có nhiều dự án, 

danh mục đầu tư bị cắt giảm, chưa được đầu tư do vậy chuyển sang giai đoạn 

2021-2025 để tiếp tục đầu tư; 

2. Nguồn vốn Chư ng trình 30a: Tổng số dự án dự kiến đầu tư trong 

giai đoạn 2021-2025 là 26 dự án với tổng nhu cầu, dự kiến kế hoạch vốn là: 

252.000 triệu đồng. 

3. Nguồn vốn Chư ng trình 135: Tổng số dự án dự kiến đầu tư trong 

giai đoạn 2021-2025 là 51 dự án với tổng nhu cầu, dự kiến kế hoạch vốn là: 

94.000 triệu đồng (trong đó: NSTW là 93.060 triệu đồng, vốn nhân dân đóng 

góp là 940 triệu đồng). 

4. Chư ng trình nông thôn mới: Tổng số dự án dự kiến đầu tư trong 

giai đoạn 2021-2025 là: 79 dự án với tổng nhu cầu, dự kiến kế hoạch vốn là: 

161.700 triệu đồng (trong đó: NSTW là 160.083 triệu đồng, vốn nhân dân đóng 

góp là 1.617 triệu đồng). 

http://113.160.144.179:8083/qlvb/vbden.nsf/str/D23D3F9B2C09AE564725849600346E51?OpenDocument
http://113.160.144.179:8083/qlvb/vbden.nsf/str/D23D3F9B2C09AE564725849600346E51?OpenDocument
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5. Chư ng trình h  tr  c  mục tiêu từ NSTW (theo QĐ 1776): Tổng 

số dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 là: 11 dự án với tổng nhu 

cầu, dự kiến kế hoạch vốn là: 57.600 triệu đồng. 

6. Chư ng trình mục ti u ph t tri n KT-XH c c vùng (Ngh  quyết 

37): Tổng số dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 là 02 dự án với 

tổng nhu cầu, dự kiến kế hoạch vốn là: 296.300 triệu đồng. 

7. Nguồn vốn TPCP thực hi n ki n cố h a trường lớp h c  Tổng số dự 

án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 là 12 dự án với tổng nhu cầu, dự 

kiến kế hoạch vốn là: 269.100 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn xổ số kiến thiết: Tổng số dự án dự kiến đầu tư trong giai 

đoạn 2021-2025 là 02 dự án với tổng nhu cầu, dự kiến kế hoạch vốn là 29.500 

triệu đồng. 

9. Chư ng trình ổn đ nh d n cư, ph t tri n kinh tế -    hội vùng t i 

đ nh cư thủy điện S n La theo Quyết đ nh  ố 666/QĐ-TTg: Tổng số dự án 

dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 là: 21 dự án với tổng nhu cầu, dự kiến 

kế hoạch vốn là: 203.810 triệu đồng. 

10. Chư ng trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, 

giai đoạn 2016 - 2020 (Theo Quyết đ nh số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 

của Thủ tướng Chính phủ) UBND huyện đề xuất: Tổng số dự án dự kiến đầu 

tư trong giai đoạn 2021-2025 là: 11 dự án với tổng nhu cầu, dự kiến kế hoạch vốn 

là: 95.949 triệu đồng. 

11. Chư ng trình ph t tri n kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thi u số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (theo Ngh  quyết số 88/2019/QH14) 

UBND huyện đề xuất: Tổng số dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 

là: 24 dự án với tổng nhu cầu, dự kiến kế hoạch vốn là: 298.590 triệu đồng. 

12. Nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác (UBND huyện đề xuất): 

Tổng số dự án dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 là: 02 dự án với tổng 

nhu cầu, dự kiến kế hoạch vốn là: 240.300 triệu đồng; 

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 

Tổng số dự án dự kiến đầu tư năm 2021 là 86 dự án với tổng nhu cầu dự 

kiến kế hoạch vốn năm 2021 là 415.152 triệu đồng, cụ thể: 

1. Nguồn vốn c n đối ng n   ch đ a phư ng  Tổng số dự án dự kiến 

đầu tư trong năm 2021 là 07 dự án với tổng mức đầu tư là: 50.900 triệu đồng; dự 

kiến kế hoạch vốn năm 2021 là: 25.450 triệu đồng. 

2. Nguồn vốn Chư ng trình 30a: Tổng số dự án dự kiến đầu tư trong 

năm 2021 là 12 dự án với tổng mức đầu tư là: 98.800 triệu đồng; dự kiến kế 

hoạch vốn năm 2021 là: 49.400 triệu đồng. 

3. Nguồn vốn Chư ng trình 135: Tổng số dự án dự kiến đầu tư trong 

năm 2021 là 20 dự án với tổng mức đầu tư là: 37.600 triệu đồng; dự kiến kế 
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hoạch vốn năm 2021 là: 18.988 triệu đồng (trong đó: NSTW là 18.612 triệu 

đồng, vốn nhân dân đóng góp là 376 triệu đồng). 

4. Chư ng trình nông thôn mới: Tổng số dự án dự kiến đầu tư trong 

năm 2021 là 24 dự án với tổng mức đầu tư là: 58.700 triệu đồng; dự kiến kế 

hoạch vốn năm 2021 là: 29.644 triệu đồng (trong đó: NSTW là 29.057 triệu 

đồng, vốn nhân dân đóng góp là 587 triệu đồng). 

5. Chư ng trình h  tr  c  mục tiêu từ NSTW (theo QĐ 1776): Tổng 

số dự án dự kiến đầu tư trong năm 2021 là 03 dự án với tổng mức đầu tư là: 

19.600 triệu đồng; dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 là: 9.800 triệu đồng. 

6. Chư ng trình mục ti u ph t tri n KT-XH c c vùng (Ngh  quyết 

37): Tổng số dự án dự kiến đầu tư trong năm 2021 là 01 dự án với tổng mức đầu 

tư là: 183.000 triệu đồng; dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 là: 91.500 triệu đồng. 

7. Nguồn vốn TPCP thực hi n ki n cố h a trường lớp h c  Tổng số dự 

án dự kiến đầu tư trong năm 2021 là 03 dự án với tổng mức đầu tư là: 104.000 

triệu đồng; dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 là: 52.000 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn xổ số kiến thiết: Tổng số dự án dự kiến đầu tư trong năm 

2021 là 01 dự án với tổng mức đầu tư là: 24.100 triệu đồng; dự kiến kế hoạch vốn 

năm 2021 là: 12.050 triệu đồng. 

9. Chư ng trình ổn đ nh d n cư, ph t tri n kinh tế -    hội vùng t i 

đ nh cư thủy điện S n La theo Quyết đ nh  ố 666/QĐ-TTg: Tổng số dự án 

dự kiến đầu tư trong năm 2021 là 07 dự án với tổng mức đầu tư là: 83.730 triệu 

đồng; dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 là: 41.865 triệu đồng. 

10. Chư ng trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, 

giai đoạn 2016 - 2020 (Theo Quyết đ nh số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 

của Thủ tướng Chính phủ) UBND huyện đề xuất: Tổng số dự án dự kiến đầu 

tư trong năm 2021 là 03 dự án với tổng mức đầu tư là: 18.971 triệu đồng; dự kiến 

kế hoạch vốn năm 2021 là: 9.485 triệu đồng. 

11. Chư ng trình ph t tri n kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thi u số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (theo Ngh  quyết số 88/2019/QH14) 

UBND huyện đề xuất: Tổng số dự án dự kiến đầu tư trong năm 2021 là 04 dự án 

với tổng mức đầu tư là: 59.640 triệu đồng; dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 là: 

29.820 triệu đồng. 

12. Nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác: Tổng số dự án dự kiến đầu 

tư trong năm 2021 là 01 dự án với tổng mức đầu tư là: 90.300 triệu đồng; dự 

kiến kế hoạch vốn năm 2021 là: 45.150 triệu đồng. 

(chi tiết như biểu tổng hợp và các biểu số 01 đến 12 kèm theo) 

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc thông qua dự kiến danh mục, nguồn 

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

tư công năm 2021 huyện Tủa Chùa (Tờ trình này thay thế Tờ trình số 98/TTr-
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UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa). Ủy ban nhân 

dân huyện Tủa Chùa trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, kỳ họp thứ 11 

xem xét, thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                            

 

Lê Thanh Bình 
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