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trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

(Nguồn vốn cân đối NSĐP) 
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  Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam huyện; 

- Ban QLDA ĐTXD và THNQ 30A/CP; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

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

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng 

chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Công văn số 799/UBND-TH ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Công văn số 1216/UBND-TH ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai chỉ đạo của Trung ương về xây 

dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Công văn số 200/STP-NV1 ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Sở Tư 

pháp tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn một số nội dung về xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

 Căn cứ nhiệm vụ được giao, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện 

về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (Nguồn vốn cân đối 

NSĐP), nội dung cụ thể như sau: 

1. Sự cần thiết xây dựng Nghị quyết: 

 Xây dựng dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 (Nguồn vốn cân đối NSĐP) tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trình Hội đồng nhân 

dân huyện thông qua làm căn cứ để Ủy ban nhân dân huyện xây dựng, thực hiện 

kế hoạch đầu tư công hàng năm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát 
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triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021–2025 của huyện đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

 Mặt khác theo Khoản 3, Điều 83 Luật đầu tư công năm 2019 Nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp: Quyết định Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn và hằng năm của địa phương, bao gồm toàn bộ danh mục và mức bố 

trí vốn cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương. Hiện nay, Ủy ban 

nhân dân tỉnh mới chỉ thông báo dự kiến kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa 

phương, các nguồn vốn khác đang chờ thông báo của Chính phủ và các Bộ, 

ngành, như vậy việc xây dựng Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 (Nguồn vốn cân đối NSĐP) là cần thiết. 

 2. Nội dung chủ yếu của Nghị quyết (Như trong dự thảo Nghị quyết kèm 

theo công văn này). 

Để thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 

Phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, 

các phòng, ban, ngành huyện, Ban QLDA ĐTXD và THNQ 30A/CP và Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (Nguồn vốn cân đối NSĐP). 

Ý kiến đóng góp đề nghị gửi bằng bản giấy (ký tên, đóng dấu) về Phòng Tài 

chính – Kế hoạch chậm nhất ngày 12/7/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân huyện. Đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ email: 

phongtaichinhkehoach.blm@caobang.gov.vn. 

 Nhận được Công văn này, đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

huyện, các phòng, ban, ngành huyện, Ban QLDA ĐTXD và THNQ 30A/CP và 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm phối hợp thực hiện./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Chánh 
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