
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ MƢỜNG LAY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2974/TTr-UBND Mường Lay, ngày 15 tháng 12 năm 2022 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tƣ công  

trung hạn vốn ngân sách địa phƣơng giai đoạn 2021-2025 (cấp huyện  

quản lý) các dự án trên địa bàn thị xã Mƣờng Lay  

 

 

Kính gửi: HĐND thị xã Mường Lay. 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

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 về 

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

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết về một số nội dung về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân địa 

phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 3247/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phân bổ chi tiết kế hoạch 

vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và 

giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 01-QC/TU ngày 07/9/2020 của Thị ủy Mường Lay 

về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Mường 

Lay khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/10/2021 của HĐND thị xã 

Mường Lay về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân 

sách địa phương giai đoạn 2021-2025; 
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Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND thị xã 

Mường Lay về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân địa 

phương giai đoạn 2021-2025. 

Sau khi xin ý kiến của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Mường Lay 

báo cáo, trình HĐND thị xã Mường Lay xem xét, ban hành Nghị quyết điều 

chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 

2021-2025 (cấp huyện quản lý) trên địa bàn thị xã Mường Lay, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG GIAI ĐOẠN 

2021-2025 

1. Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai 

đoạn 2021-2025 (cấp huyện quản lý) các dự án trên địa bàn thị xã Mường Lay 

là: 35.165 triệu đồng, gồm 03 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước và 05 dự án 

khởi công mới giai đoạn 2021-2025. 

2. Tổng kế hoạch vốn đã được phân bổ chi tiết đến hết năm 2022 là: 

12.158 triệu đồng. Trong đó: 

- Năm 2021: 6.079 triệu đồng. 

- Năm 2022: 6.079 triệu đồng. 

3. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 30/11/2022: 12.158 triệu 

đồng, trong đó:  

- Năm 2021: 6.079 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn giao. 

- Năm 2022: 6.079 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn giao. 

4. Kế hoạch phân bổ vốn các năm tiếp theo (Nghị quyết số 17/NQ-HĐND 

ngày 26/10/2021 của HĐND thị xã Mường Lay; Quyết định số 820/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021 của UBND thị xã Mường Lay): 

- Kế hoạch phân bổ vốn năm 2023: 7.289 triệu đồng; dự kiến thực hiện 05 

dự án.  

- Kế hoạch phân bổ vốn năm 2024: 8.451 triệu đồng; dự kiến thực hiện 03 

dự án. 

- Kế hoạch phân bổ vốn năm 2025: 7.267 triệu đồng; dự kiến thực hiện 02 

dự án. 

II. ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG TRUNG HẠN 

VỐN NSĐP GIAI ĐOẠN 2021-2025 (CẤP HUYỆN QUẢN LÝ) CÁC DỰ ÁN 

TRÊN ĐỊA BÀN 

1. Điều chỉnh giảm TMĐT 04 dự án, với giá trị là: 1.207 triệu đồng, 

cụ thể: 

- Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án Hệ thống lưới điện sinh hoạt  bản 

Hô Huổi Luông (8 km) xã Lay Nưa: giảm 463 triệu đồng (từ 6.803 triệu đồng 
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thành 6.340 triệu đồng). Lý do điều chỉnh: Dự án đã thi công hoàn thành các hạng 

mục và chi phí, đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. 

- Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án Hệ thống lưới điện sinh hoạt  bản 

Hô Nậm Cản (7 km) xã Lay Nưa: giảm 396 triệu đồng (từ 5.800 triệu đồng thành 

5.403 triệu đồng). Lý do điều chỉnh: Dự án đã thi công hoàn thành các hạng mục 

và chi phí, đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. 

- Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án Hệ thống lưới điện sinh hoạt  bản 

Huổi Luân (2 km) xã Lay Nưa: giảm 206 triệu đồng (từ 2.299 triệu đồng thành 

2.094 triệu đồng). Lý do điều chỉnh: Dự án đã thi công hoàn thành các hạng mục 

và chi phí, đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. 

- Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án Quảng trường Chi Luông giai 

đoạn II: giảm 142 triệu đồng (từ 4.243 triệu đồng thành 4.101 triệu đồng). 

2. Điều chỉnh tăng TMĐT 01 dự án, với giá trị 1.207 triệu đồng 

Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Thao trường huấn luyện thị xã 

Mường Lay (giai đoạn I): tăng 1.207 triệu đồng (từ 1.600 triệu đồng thành 2.807 

triệu đồng). Lý do điều chỉnh: Quá trình thực hiện dự án có phát sinh thêm chi 

phí BTHT - GPMT dẫn đến tăng TMĐT của dự án. 

3. Tăng 01 dự án, với giá trị 900 triệu đồng  

Tổng mức đầu tư dự án Công trình trận địa phòng không 12,7mm tại khu 

vực then chốt của thị xã Mường Lay 900 triệu đồng. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

4. Lý do điều chỉnh 

- Điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công các dự án để bổ sung vốn kịp 

thời cho dự án cấp bách cần ưu tiên để phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. 

- Việc điều chỉnh kế hoạch vốn nhằm đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch 

vốn trên địa bàn thị xã nói riêng và trên toàn tỉnh nói chung theo đúng tiến độ, 

kế hoạch quy định. 

- Tránh tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản nên cần bố trí vốn để 

thanh toán.  

- Chỉ điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn các dự án trên cơ sở không làm thay 

đổi TMĐT kế hoạch vốn của giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

III. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Tờ trình số 470/TTr-QLDA ngày 01/12/2022 của Ban quản lý dự án các 

công trình thị xã Mường Lay về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (cấp huyện quản lý) 

trên địa bàn thị xã Mường Lay. 
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2. Tờ trình số 275/TTr-BCH ngày 16/11/2022 của Ban Chỉ huy quân sự 

thị xã Mường Lay về việc xin chủ trương đầu tư dự án Trận địa phòng không 

12,7mm tại khu vực then chốt của thị xã Mường Lay. 

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (cấp 

huyện quản lý) trên địa bàn thị xã Mường Lay; UBND thị xã kính trình HĐND 

thị xã xem xét, quyết định./. 

 
 

Nơi nhận:                   
- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Lưu: VT, TCKH, CVTH.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Hoàng Văn Quyền 
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