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BÁO CÁO THẨM TRA 

Phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp 

ngân sách huyện năm 2023. 

     

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 Phân bổ 

kế hoạch vốn đầu tư công phân cấp ngân sách huyện năm 2023. 

Trên cơ sở Tờ trình  số 286 /TTr-UBND ngày 05 /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. Do đó, việc Ủy ban nhân dân huyện trình Hội 

đồng nhân dân huyện Nghị quyết  về Kế hoạch vốn đầu tư công phân cấp ngân sách huyện 

năm 2022 là cần thiết và đúng quy định hiện hành.  

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 phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công phân cấp ngân sách huyện năm 

2023 với tổng kinh phí là 42.365 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, ba trăm sáu 

mươi lăm triệu đồng). Cụ thể:  

 - Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-

HĐND tỉnh: 7.025 triệu đồng.  

 - Nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp hỗ trợ thực hiện CT MTQG xây dựng 

NTM: 4.360 triệu đồng. 

 - Nguồn phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp: 7.000 triệu 

đồng.  

 - Ngân sách tỉnh hỗ trợ công trình cấp bách: 500 triệu đồng.  
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 - Nguồn thu sử dụng đất ngân sách huyện để lại đầu tư: 20.240 triệu đồng.  

 - Ngân sách tỉnh phân cấp hỗ trợ (từ nguồn thu sử dụng đất): 1.800 triệu đồng.  

 - Nguồn thu XSKT phân cấp về ngân sách huyện (lồng ghép thực hiện NTM): 

1.440 triệu đồng.  

       ( Chi tiết tại Phụ biểu và Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2022 vốn phân cấp ngân sách huyện của UBND huyện  kèm theo). 

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

Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cơ bản đã bám sát các quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật đầu tư 2019 và theo mức vốn tỉnh 

phân bổ và được Ban Thường vụ cho ý kiến tại Thông báo số 525-TB/HU ngày 

25/11/2022. Ban cơ bản thống nhất với Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công 

phân cấp huyện năm 2022 như đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Dự thảo Nghị 

quyết kèm theo Tờ trình số 286 /TTr-UBND ngày 05/12/2022 của UBND huyện.   

Tuy nhiên Ban đề nghị một số nội dung như sau: 

- Đối với nguồn thu sử dụng đất năm 2023 để lại đầu tư các công trình:  Đề nghị 

phân bổ theo thứ tự ưu tiên như phương án trình kỳ họp; bổ sung các danh mục công trình 

sữa chữa, khắc phục trụ sở làm việc của một số cơ quan, đơn vị đã xuống cấp1 và ưu tiên 

bố trí vốn để thanh toán nợ khối lượng thanh toán các công trình sau quyết toán2 theo 

thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy3 và ý kiến tham gia của Thường trực 

HĐND huyện4. 

- Chỉ đạo rà soát, cập nhật, điều chỉnh số liệu kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo 

phù hợp số liệu dự toán sau khi được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh 

và Quyết định UBND tỉnh giao . 

-  Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo, có những giải pháp quyết 

liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh.Tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị được giao chủ đầu tư trong 

quá trình triển khai thực hiện. 

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

nhất ngày 13/12/2022 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, quyết định.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                                                                                                                                                                                  

                                           
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, khối liên cơ quan, UBND Thị trấn 
2 số kinh phí còn nợ: 13.340 triệu đồng. 
3 Thông báo số 525-TB/HU ngày 25/11/2022 
4 Công văn 108/CV-TTHĐND huyện ngày 15/11. 


		2022-12-08T08:55:29+0700


		2022-12-08T09:11:38+0700


		2022-12-08T09:11:38+0700


		2022-12-08T09:11:38+0700




