
 

 

 

HĐND HUYỆN TỦA CHÙA 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 
 

Số: 89/BC-KTXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Tủa Chùa, ngày 12 tháng 12 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO  

 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ đất 

sản xuất cánh đồng Na Pa, xã Tủa Thàng  

 (Trình tại kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026)  

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện ngày 12/12/2022; 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã họp để thẩm tra dự thảo Nghị quyết về 

chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ đất sản xuất cánh đồng Na Pa, xã Tủa 

Thàng; trên cơ sở Tờ trình số 239/TTr-UBND, ngày 28/11/2022 của UBND 

huyện; ý kiến của các thành viên tham dự phiên họp thẩm tra. Ban Kinh tế - Xã 

hội HĐND huyện báo cáo các nội dung như sau: 

1. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết 

Ban nhất trí với sự cần thiết đầu tư dự án như đề nghị của UBND huyện 

trình HĐND huyện tại Tờ trình số 239/TTr-UBND, ngày 28/11/2022 và có ý 

kiến như sau dự án: Kè bảo vệ đất sản xuất cánh đồng Na Pa, xã Tủa Thàng đã 

được Ban Thường vụ huyện ủy đồng ý chủ trương về việc phê duyệt danh mục 

các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách 

huyện, nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và các nguồn vốn khác theo Thông báo số 

642/TB/HU ngày 07/10/2022. Vì vậy, việc đầu tư dự án nêu trên là cần thiết.   

2. Sự phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 

Qua xem xét hồ sơ và trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên của 

Ban, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND nhận thấy: 

- Dự án nằm trong danh mục Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc bổ sung danh mục dự án thuộc 

nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác tại Nghị quyết số 

04/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện Tủa Chùa.  

- Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đảm bảo các quy định của Luật 

Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ và đã được lấy ý kiến của các cơ quan đơn vị và Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện thẩm định tại Báo cáo số 481/BC-TCKH, ngày 22/11/2022 và 

được UBND huyện nhất trí, đề xuất trình HĐND huyện xem xét, quyết định. 

- Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND huyện. Nội 

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 triển kinh tế - xã hội,  

đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện. 

3. Dự thảo Nghị quyết 

 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo 
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Nghị quyết về mục tiêu, nội dung, quy mô đầu tư, nhóm dự án, tổng mức đầu tư, 

cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian và tiến độ thực hiện dự án, với một số nội 

dung chính sau: 

- Mục tiêu đầu tư: Nhằm chống sạt lở cho khu vực cánh đồng Na Pa, tạo 

điều kiện thuận lợi để nhân dân trong khu vực yên tâm canh tác, thúc đẩy phát 

triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là việc 

phát triển và ổn định kinh tế, chính trị, xã hội trong khu vực. Tạo niềm tin của 

nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đồng thời thể hiện sự quan 

tâm của Đảng và Nhà nước đến phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của người dân 

- Nội dung quy mô đầu tư: 

 + Đầu tư xây dựng mới khoảng 1.519,6m tuyến kè bê tông (trong đó: 

Tuyến kè bờ phía hữu với chiều dài L = 767,28m; bờ phía tả với L = 752,32m). 

- Dự án nhóm C; 

- Tổng mức đầu tư: 7.000 triệu đồng; 

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn 

khác; 

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa; 

- Thời gian thực hiện dự án:  

+ Giai đoạn chuẩn bị dự án: Năm 2022;  

+ Giai đoạn thực hiện và kết thúc đầu tư: Năm 2023-2025. 

4. Những nội dung thống nhất 

Tại phiên họp thẩm tra UBND huyện đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo 

Nghị quyết các nội dung sau: 

- Tại phần căn cứ bỏ nội dung “Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2022 của UBND huyện Tủa Chùa về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư 

các dự án khởi công mới năm 2023 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện, 

nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và các nguồn vốn khác”. 

- Tại mục 4. Tổng mức đầu tư bổ sung số tiền (bảy tỷ đồng).  

Trong đó:  

Chi phí xây dựng: 6.205 triệu đồng; 

Chi phí quản lý dự án: 184 triệu đồng; 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 526 triệu đồng; 

Chi phí khác: 50 triệu đồng; 

Chi phí dự phòng: 35 triệu đồng. 
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- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian:  

                                                                           Đơn vị tính: Triệu đồng 

Tổng mức vốn 

đầu tư phân bổ 

Phân bổ vốn theo các năm 

Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

7.000 3.000 3.000 1.000 

- Tại mục 7. Thời gian thực hiện dự án:  

+  Giai đoạn chuẩn bị dự án: Năm 2022 

+ Giai đoạn thực hiện dự án và kết thúc đầu tư: Năm 2023-2025. 

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ vào 

Nghị quyết của HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tiếp tục triển 

khai các công việc tiếp theo đảm bảo đúng các quy định hiện hành. 

 Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung 

chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ đất sản xuất cánh đồng Na Pa, xã Tủa 

Thàng; Ban Kinh tế - Xã hội kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UB MTTQ huyện; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Thành viên Ban KT-XH; 

- Lđ VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, Ban KT-XH. 

 

             TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

                 TRƯỞNG BAN 
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