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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư  

công năm 2021, trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 3,  

HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

  Ban Kinh tế - xã hội của HĐND huyện được Thường trực HĐND huyện phân 

công thẩm tra dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 của UBND 

huyện Đại Lộc.  

 Sau khi xem xét tờ trình số 345/TTr-UBND ngày 15/10/2021 về việc đề nghị phê 

duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 của UBND huyện, qua nghiên cứu tờ trình 

và phụ lục đính kèm. Ban Kinh tế- Xã hội của HĐND huyện có ý kiến như sau:  

1. Về cơ sở pháp lý: Việc UBND huyện trình HĐND huyện thông qua dự thảo 

nghị quyết là phù hợp thẩm quyền theo Luật Đầu tư công và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành.  

2. Việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện Đại Lộc 

là cần thiết, nhằm để UBND huyện có thời gian tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai 

thực hiện các dự án, như công khai hóa các thông tin về dự án, tổ chức đấu giá các dự 

án khai thác quỹ đất … để tạo nguồn đầu tư các dự án bổ sung.  

Cụ thể: 07 dự án (có phục lục kèm theo); với tổng vốn bổ sung kế hoạch đầu tư 

công năm 2021 là:   216,138 tỷ đồng;  

Trong đó:  

- Ngân sách tỉnh: 10 tỷ đồng,  

- Ngân sách huyện : 206,138 tỷ đồng. 

+ Nguồn khai thác quỹ đất của huyện: 18,073 tỷ đồng 

+ Nguồn vay quỹ phát triển tỉnh: 188,065 tỷ đồng 

Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện thống nhất với dự thảo Nghị quyết và kính 

trình HĐND huyện Đại Lộc thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung kế 

hoạch đầu tư công năm 2021 của UBND huyện ./. 
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