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BAO CÁO 
Thm tra èüa Ban Kinh t- Xã hi HOND huyn v dt thão Nghj quyét 
cua HBND huyçn phe duyçt dieu chrnh, bo sung Danh m1ic cong trinh str 
diing kê hoch von dâu hr phát triên trung hn thirc hin Chtro'ng trInh 
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MTQG phat trien kinh te -. xa hçn vung doag bao dan t9c thieu so 
và min nüi giai don 2021-2025 trêii dla  bàn huyn 

• Thirc hin tinh than chi dao  cUa Thiixng trirc Hi dng nhân dan huyn ye 
vic thirc hin thâm tra ni dung trInh k5' h9p thu 10, HDND huyn khóa XII. 

Ban Kinh t - Xà hi tin hành thm tra Ta trInh cüa UBND huyn và dr 
thâo Nghj quyt phê duyt diu chinh, bô sung danli m11c cong trInh sü dyng kê 
hoach von d.0 tu phát trin trung han th%rc hin Clitrong trInh mic tiêu quôc gia 
phát trin kinh tê - xa hi vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi giai doan 
2021-2025 trên dja bàn huyn Dai  Lc và xin báo cáo vói HDND huyn mt so 
ni dung sau: 

1. V To' trInh s 316/TTr-UBND cüa UBND huyên 
Qua nghiên cüu Ti trInli s 316/TTr-UBND ngà.y 12/12/2022 cüa UBND 

huyên, Ban Krnh tê - Xã hôi. nhn tliây To tnnh cua UBND huyên dê nghi HDND 
huyên thông qua danh muc cng trinh diêu chrnh, bô sung sir dung kê hoach von 
dâu tir phat triên trung han tlwc hiên Chucing trinh. muc tiêu quôc gia phat triên 
kinh tê - xã hi vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi giai doan 2021-2025 
trên dja bàn huyn Dai  Lc là dung quy djnh, thâm quyên. 

Ljdodiuchmnh 
Tai Nghj quyêt so 25/NQ-IHDND ngày 19/10/2022 phê duyt 04 danh mic 

cong trInh sr dyng kê hoach  von dâu tix phát triên trung han  thirc hin Chucing 
trInh mvc  tiêu quôc gia phát triên kinh te - xã hi v1ing dông bào dan tc thiêu sO 
và mien nüi giai doan  2021-2025. Hin nay, 02 trong 04 danh m%lc nay sau khi 
•UBND huynPhê duyt IBáo cáo kinh té - lç  thut dir an dâu ti.r, thI giá trj các 
khoàn m11c chi phi trong tong müc dâu tu có thay dOi, cy the: 

- Danh muc dâu tu He thông nucrc sach sinh hoat tu chay thôn Yêu, tong 
rni'rc dâu tu theo Nghj quyêt 251NQ-HDND là 3.459 triu dng; nay tang len 
tong muc dâu tir là 3.900 triu dOng, tang chnh lch là 441 triu dng (phAn 
tang nay ngân sách xä Dai  Hung dôi üng them). 

- Danh m11c dâutu D%r an nâng cap cong trInh thüy lçii thôn Yu, tong müc 
dâu tu theo Nghj quyêt 25/NQ-HDND là 1.589 triu dông; nay giâm tong muc 
dâu tu xuông con 1.229,306 triu dOng, giàm chênli 1ch là 359,994 triu dng. 
UBND huyn phân bO phân chênh lch nay de Nâng cp san nn khu sinh hoat 
cong dông thôn Yêu. 
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Nhu vy, trong d xut thn nay UBND huyn xin diu chinh tr 02 danh mi,ic 
theo Nghj quyet so 25/NQ-HDND cüa HDND huyn ngây 19/10/2022 nhu dä nêu 
trên thành 03 danh muc duçic dâu tu nhii sau: 

- Danh mi,ic dâu tu He thông n1.ràc sach  sinh hoat tr cháy thôn Yêu, tong 
mrc dâu tu là 3.900 triu dông. 

- Danh muc dâu tu Du an nâng cp cong trInh thciy lçii thôn Yêu, tong mrc 
dãu tu là 1.229,306 triêu dông. 

- Danh miic Nâng cp san nn khu sinh hot cong dng thôn Yu là 359,994 
triu dông. 

Ban Kinh tê- Xâ hôi nhn thy, vic thay doi nay không lam thay dôi ca câu 
dinh mrc nguôn von ngân sách cüa các cap trên. Tong mrc dâu tu tang them do 
nguôn ngân sách xâ dôi irng. Ban thng nhât vài to' trinh cüa UBND huyn. 

2. Ye dir thão Nghj quyt 
Ban Kinh t - Xa hi cüa HDND huyn c bàn thng nht vâi dir thào Ngh 

quyêt phê duyt diêu chinh, bô sung danh mvc  cong trinh sir dtng kê hoch von 
dâu tu phát triên trung han  thrc hin Chucing trInh rnic tiêu quOc gia phát triên 
kinh tê - xa hi vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi giai doan 2021-2025 
trên dja bàn huyn Dai  Lc. Tuy nhiên, Ban Kinh tê - Xä hi dê nghj diêu chinh li 
sO lieu Ca cau djnh mirc nguôn von cüa tinh và huyn cho dung và hoàn thành the 
thrc truâc khi trInh HDND phát hành. 

Trên day là Báo cáo thm tra cüa Ban Kinh tê - Xä hi HDND huyn. KInh 
trinh HDND huyn khóa XII, k' h9p thir 10 xem xét, quyêt djnh./. 

No'! nhan: 
- TT HDND huyn (báo cáo); 
- TT UBND huyn; 
- Di bëu HDND huyn; 
- Luu VT. 
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