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ơ 

  

TỜ TRÌNH 

Về việc cho ý kiến lần thứ 3 đối với dự kiến Kế hoạch đầu tư trung hạn  

vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn Ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ; Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 01/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc 

hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 

- 2025 và Công điện số 04/CĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025; theo ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

đã ban hành Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 04/6/2021 về việc điều chỉnh lại 

phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trong Kế hoạch đầu 

tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, HĐND 

tỉnh khóa VIII chưa họp, vì vậy UBND tỉnh báo cáo kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh 

khóa VIII cho ý kiến lần thứ 3 đối với dự kiến Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh (Có dự thảo Nghị 

quyết và văn bản của UBND tỉnh đính kèm theo). 

UBND tỉnh kính trình kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VIII xem xét quyết 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS - HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Văn Hưng 
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