HĐND HUYỆN NAM ĐÔNG
BAN KINH TÉ- XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: 61/BC-KTXH

Nam Đông, ngày II thảng 12 năm 2020

BÁO CÁO THẨM TRA
Tò’ trình của ƯBND huyện và dụ thiío Nghị quyết của HĐND huyện
về kế hoạch đầu tu công trung hạn giai đoạn 2021-2025
1. v ề thẳm quyền: Theo quy định tại Điều 62 Luật Đầu tu' công số năm
2019 “Căn cứ nghị quyết của HĐND cấp tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn,
HĐND cấp huyện quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn của cấp mình, bao
gồm tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục, mức vỏn ngân
sách địa phương bo trí cho từng dự án và mức vón bỏ sung có mục tiêu cho ngân
sách cấp dưới". Qua thấm tra, Ban xét thấy 23 dự án do UBND huyện đê nghị
thông qua tại kê hoạch này đêu đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương dâu
tư tại kỳ họp chuyên đề thử 5 và đã tiến hành theo đúng trình tự các bước đê trình
HĐND huyện theo quy định của Luật Đầu tư công. Vì vậy, UBND huyện trình
HĐND huyện xem xét và quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025 là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
2. v ề nội dung
Sau khi xem xét, Ban nhận thấy 23 dự án mà UBND huyện đề xuất cơ bản
đảm bảo các điều kiện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định tại
Điều 52 của Luật Đầu tư công; các dự án phù họp với quy hoạch phát triển và
định hướng phát triển kinh tể - xã hội địa phương trong giai đoạn tới.
v ề phân bố chi tiết kế hoạch vốn, Ban thống nhất quan điếm theo tờ trình
của UBND huyện. Cụ thể, tông phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025 gồm 12 nhiệm vụ quy hoạch và 23 dự án xây dựng với tong vốn là
123.727 triệu đồng, thuộc nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện và đã được
HĐND huyện quyết định mức vốn khi quyết định chủ trương dầu tư.
Như vậy, quá trình lập kế hoạch đảm bảo các điều kiện theo quy định của
Luật Đầu tư công để trình HĐND huyện. Ban Kinh tế - Xã hội kính báo HĐND
huyện xem xét, quyết định./.
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