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BÁO CÁO THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

 Về việc thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 

 trên địa bàn 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 thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua 

dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa, trên cơ 

sở Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 11/7/2022 của UBND huyện; Thông báo số 

586-TB/HU ngày 11/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa, Ban Kinh 

tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước. 

UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết thông qua dự kiến 

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa là đúng thẩm 

quyền của HĐND huyện và phù hợp với Khoản 5, Điều 56 Luật Đầu tư công; 

Luật Ngân sách Nhà nước, Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và giao kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên.  

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

địa phương. 

Nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa 

bàn huyện Tủa Chùa phù hợp với quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 01-

NQ/ĐH ngày 15/8/2020 của Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, 

ngày 18/12/2020 của HĐND huyện về mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp 

trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai 

đoạn 2021-2025; Nghị Quyết số 46/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh 

Điện Biên phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt, thông qua Kế 

hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, tỉnh Điện Biên; phù hợp với tình hình thực 

tế tại địa phương. 

3. Những vấn đề thống nhất. 

Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện cơ bản thống nhất với nguyên tắc, tiêu 

chí, khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn, danh mục và mức bố trí cho 

từng dự án như trong dự thảo Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 
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2023 do UBND huyện trình kèm theo Tờ trình số 119/TTr-UBND, ngày 

11/7/2022 của UBND huyện; với một số nội dung chính như sau: 

Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện 

Tủa Chùa là 361.989 triệu đồng, trong đó:  

Vốn Ngân sách địa phương: 31.103 triệu đồng, trong đó: 

- Cấp huyện quản lý: 19.103 triệu đồng. 

- Cấp tỉnh quản lý: 12.000 triệu đồng.  

Vốn ngân sách Trung ương: 330.886 triệu đồng, trong đó: 

- Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH các vùng: 100.000 triệu đồng  

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 42.043 triệu đồng  

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 10.000 triệu đồng           

- Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi: 

78.843 triệu đồng. 

- Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn 

La huyện Tủa Chùa: 100.000 triệu đồng. 

 (chi tiết như Tờ trình số 119/TTr-UBND, ngày 11/7/2022 của UBND huyện) 

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo thể thức, kỹ thuật trình bày 

văn bản theo quy định của pháp luật; 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. 

4. Đề nghị UBND huyện: Sau khi được HĐND huyện thông qua, UBND 

huyện hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 gửi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo quy định. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua dự 

kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn 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 
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