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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư trung hạn  

giai đoạn 2021-2025, 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 kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 

UBND huyện.  

 Sau khi xem xét tờ trình số 344/TTr-UBND ngày 15/10/2021 của UBND huyện đề 

nghị thông qua Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trên cơ  

nghiên cứu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 

và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của UBND huyện Đại 

Lộc. Ban Kinh tế- Xã hội của HĐND huyện xin được góp ý thêm vào dự thảo Nghị 

quyết như sau:  

1, Về cơ sở pháp lý: Dự thảo nghị quyết được xây dựng đảm bảo cơ sở pháp lý 

và thẩm quyền ban hành theo quy định pháp luật hiện hành.  

2, Về nội dung dự thảo Nghị quyết 

Sau khi trao đổi giữa Ban KT-XH với Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện, cơ 

quan tham mưu soạn thảo Nghị quyết, chúng tôi đi đến thống nhất hoàn chỉnh các nội 

dung trong Nghị quyết như sau: 

- Về phần căn cứ: đưa thêm ”Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 

20/11/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021-2025” để làm cơ sở pháp lý xây dựng Nghị quyết. 

- Về Điều 2. Tổ chức thực hiện, đề nghị bổ sung thêm: Đối với các dự án đã xác 

định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thì triển khai ngay các thủ tục xác lập hồ 

sơ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. Đối với các dự án còn lại 

khi xuất hiện nguồn thì triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định. 

Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện, kính trình HĐND huyện Đại Lộc thông 

qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để  

UBND huyện tổ chức thực hiện./. 
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