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BÁO CÁO THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Về việc hủy bỏ, bổ sung danh mục dự án; điều chỉnh, kế hoạch vốn ngân sách 

địa phương cấp huyện quản lý giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 70/NQ-

HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND huyện Tủa Chùa 

 

Thực hiện Thông báo số 36/TB-HĐND ngày 21/6/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về phân công chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa 

XXI, Ban Kinh tế - Xã hội chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc HĐND huyện thẩm tra 

Dự thảo Nghị quyết về hủy bỏ, bổ sung danh mục dự án; điều chỉnh, kế hoạch vốn 

ngân sách địa phương cấp huyện quản lý giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 

70/NQ HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND huyện Tủa Chùa, trên cơ sở Tờ trình số 

116/TTr-UBND, ngày 11/7/2021 của UBND huyện; Thông báo số 584-TB/HU ngày 

11/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa; ý kiến thẩm tra của các Ban 

HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết về việc hủy bỏ, bổ 

sung danh mục dự án; điều chỉnh, kế hoạch vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản 

lý giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND 

huyện Tủa Chùa là đúng thẩm quyền quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019, là cơ 

sở để UBND huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

2. Các Ban HĐND huyện nhất trí với nội dung về hủy bỏ danh mục dự án: Sân 

vận động thị trấn Tủa Chùa (xây mới theo quy hoạch), do dự án đã được phê duyệt 

danh mục và dự kiến sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm 

nghèo bền vững tại Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 02/4/2022 của HĐND tỉnh 

Điện Biên Thông qua Báo cáo kết quả tổng hợp nhu cầu và dự kiến Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên; Quyết 

định số 1042/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Điện Biên giao nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2022 thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên và bổ sung 

danh mục dự án Xây dựng điểm du lịch Đông Phi, thị trấn Tủa Chùa. 

3. Các Ban HĐND huyện nhất trí với nội dung điều chỉnh, kế hoạch vốn ngân 

sách địa phương cấp huyện quản lý giai đoạn 2021-2025. 

- Điều chỉnh giảm vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý giai đoạn 

2021-2025 của dự án: Sân vận động thị trấn Tủa Chùa (xây mới theo quy hoạch) 

là 12.500.000.000 đồng (Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng); 
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- Điều chỉnh bổ sung vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý giai 

đoạn 2021-2025 cho dự án: Xây dựng điểm du lịch Đông Phi, thị trấn Tủa Chùa 

với số tiền: 12.500.000.000 đồng (Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng).   

Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 

19/10/2021 của HĐND huyện Tủa Chùa. 

  - Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện sau khi Nghị quyết 

được thông qua, chỉ đạo các đơn vị sử dụng nguồn vốn hiệu quả, thực hiện việc giải 

ngân và thời gian thực hiện dự án đúng thời gian quy định. 

 4.  Dự thảo Nghị quyết 

- Các Ban HĐND huyện nhất trí với dự thảo Nghị quyết; một số nội dung về 

câu, từ đã được UBND huyện tiếp thu chỉnh sửa vào dự thảo Nghị quyết tại kỳ 

họp thẩm tra. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về việc hủy bỏ, bổ sung danh 

mục dự án; điều chỉnh, kế hoạch vốn ngân sách địa phương cấp huyện quản lý giai 

đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND huyện 

Tủa Chùa. 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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