
HĐND HUYỆN ĐĂK HÀ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI                                 Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
                   

Số:       /BC - BKTXH                                               ĐăkHà, ngày      tháng  12  năm 2022 
              

 

BÁO CÁO THẨM TRA 

Về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân 

sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

 trên địa bàn huyện Đăk Hà       

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Thực hiện Thông báo số 42 /TB-HĐND, ngày 21 /10 /2022 của Thường trực HĐND 

huyện về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Đăk Hà, khóa VI, nhiệm 

kỳ 2021 – 2026; Công văn 90/TTHĐND –TH ngày 25/10/2022 về việc tham mưu các nội 

dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức thẩm tra tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết Về mục 

tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương 

năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà .Trên 

cơ sở Tờ trình  số 285 /TTr-UBND ngày 02 /12/2022 của UBND huyện, Ban Kinh tế - Xã 

hội đã tổ chức thẩm tra và Báo cáo kỳ họp kết quả thẩm tra như sau: 

1. Cơ sở lý luận: 

 Tại điểm b, c khoản 2 Điều 26 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy 

định quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, 

môi trường như sau: b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán 

thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán 

ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 

phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của 

pháp luật; c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn 

huyện trong phạm vi được phân quyền. Căn cứ quy định trên, Uỷ ban nhân dân huyện 

trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn 

(đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà là phù hợp với quy định của pháp luật.  

 

II. Nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết: 

          Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 5 

xem xét, quyết định về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự 

nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn huyện Đăk Hà, cụ thể như sau: 

  1. Mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà: Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo.  
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 2. Kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 

2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà: Chi 

tiết tại Phụ lục II, III kèm theo. 

  3. Danh mục dự án đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2023 trên địa bàn huyện Đăk Hà: Chi tiết tại Phụ lục IV, V kèm theo. 

     (Có Phương án phân bổ kế hoạch vốn kèm theo).  

   

III.Quan điểm của Ban Kinh tế - Xã hội:  

Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy việc Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng 

nhân dân huyện ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư 

phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà là phù hợp với quy định của pháp luật 

và tình hình thực tế của địa phương hiện nay và đã được Ban Thường vụ Huyện ủy 

thống nhất tại thông báo Kết luận số 526-TB/HU ngày 25/11/2022. Do đó Ban Kinh 

tế - Xã hội thống nhất theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 285 

/TTr-UBND ngày 02 /12/2022. 

Ban đề nghị: Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG năm 2022 (bao gồm 

vốn đầu tư và vốn sự nghiệp), tiến độ giải ngân đến thời điểm báo cáo và ước thực hiện 

giải ngân đến 31/12/2022. Tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương (xã, huyện) đã đối ứng. 

Những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện. 

Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND huyện gửi về Ban Kinh tế - Xã hội chậm 

nhất ngày 12/12/2022 để Ban tổng hợp trình kỳ họp  thứ 5 HĐND huyện đúng quy định. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Kính trình 

Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ V xem xét, cho ý kiến.ơơ 

 

Nơi nhận:                                              TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

- Các Ban HĐND tỉnh (b/c);                  KT.TRƯỞNG BAN 

- TT Huyện ủy (b/c);                                                                                     PHÓ TRƯỞNG BAN 
- TT HĐND huyện (b/c); 

- UBND huyện;                                                                                               

- Đại biểu HĐND huyện khoá VI;      

- Lưu: VP-Ban KT-XH.                                              

                                                                                                                         

                                                                                                                           Phạm Thị Điệp                                                                                                                                                                                                                                
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