
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC HÀ 
 

Số:       /NQ-HĐND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Bắc Hà, ngày 15 tháng 12 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với  
Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ  

 KHÓA X - KỲ HỌP THỨ CHÍN  
 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Xét Báo cáo số: 86/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thoả thuận của Thường trực Hội đồng nhân 

dân huyện với Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng 

nhân dân huyện khóa X; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại 

kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả thỏa thuận 

1. Văn bản số 17/HĐND-TT ngày 26/8/2022 Thoả thuận Tờ trình số 

291/TTr-UBND ngày 22/8/2022 và Tờ trình số 296/TTr-UBND ngày 24/8/2022 của 

UBND huyện Bắc Hà về bổ sung dự toán chi ngân sách (đợt 2) cho các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2022. 

(Có phụ lục kèm theo) 

2. Văn bản số 17/HĐND-TT ngày 26/8/2022 Thoả thuận Tờ trình số 

291/TTr-UBND ngày 22/8/2022 và Tờ trình số 296/TTr-UBND ngày 24/8/2022 của 

UBND huyện Bắc Hà về bổ sung dự toán chi ngân sách (đợt 2) cho các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2022. 

(Có phụ lục kèm theo) 

3. Văn bản số 22/HĐND-TT ngày 18/10/2022 Thoả thuận Tờ trình số 360/TTr - 

UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện về việc thoả thuận thỏa thuận bổ sung dự 

toán chi thường xuyên ngân sách, kinh phí sự nghiệp các Chương trình MTQG cho 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2022. 

(Có phụ lục kèm theo) 



2 
  

  

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành 

1. Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, 

các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 

giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ chín- Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà khóa 

X thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận: 
- TT.HĐND tỉnh;    
- TT.HU, HĐND, UBND huyện; 
- UBMTTQVN huyện; 
- Các Ban HĐND huyện;  
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 
- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT, VP.    

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
 

    Nguyễn Duy Hoà 
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PHỤ LỤC  

 Các văn bản thỏa thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện  

(Kèm theo Nghị quyết  số:         /NQ-HĐND ngày  15  tháng 12 năm 2022 của 

HĐND huyện) 

 

STT 

Số, ký hiệu, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Nội dung 
Ghi 

chú 

1 

Văn bản số 

17/HĐND-TT 

ngày 26/8/2022 

Thoả thuận Tờ trình số 291/TTr-UBND ngày 
22/8/2022 và Tờ trình số 296/TTr-UBND ngày 24/8/2022 

của UBND huyện Bắc Hà về bổ sung dự toán chi ngân 
sách (đợt 2) cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn năm 2022. 
Thường trực HĐND huyện nhất trí thỏa thuận với 

UBND huyện bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ 
quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2022 (đợt 2), cụ 
thể như sau:  

1. Tổng số tiền thỏa thuận: 7.744,334 triệu đồng 
trong đó: 

1.1. Chi đầu tư: 7.052 triệu đồng (05 công trình 
hoàn thành, 01 công trình chuyển tiếp và 01 công trình 

khởi công mới). 
1.2. Chi thường xuyên: 692,334 triệu đồng, bao 

gồm (chi hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phòng 
cháy, chữa cháy: 279,276 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ các 

hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 19 thuộc 
diện được hưởng theo Nghị quyết 68/NQ-CP: 4,5 triệu 

đồng; bổ sung kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội Chi bộ 
nhiệm kỳ 2022 - 2025 cho các xã, thị trấn 408,558 triệu 

đồng. 
2. Nguồn kinh phí:  

- Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu  cho ngân 

sách huyện chi đầu tư xây dựng cơ bản: 7.052 triệu đồng. 

- Ngân sách huyện chi bằng nguồn vốn dự phòng 

ngân sách và chuyển nguồn: 692,334 triệu đồng. 

Thường trực HĐND đề nghị UBND huyện chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, 

thị trấn căn cứ vào thỏa thuận của Thường trực HĐND 

huyện tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả đúng 

Luật Ngân sách, dự toán bổ sung đã thỏa thuận; tổng hợp 

báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất./. 
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2 

Văn bản số 

19/HĐND-TT 

ngày 30/9/2022 

Thoả thuận tờ trình số 340/TTr - UBND ngày 
30/9/2022 của UBND huyện về việc thoả thuận phân bổ 

chi tiết Kế hoạch vốn các Chương trình Mục tiêu quốc gia 
năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Hà. 

Thường trực HĐND huyện thỏa thuận giao chi tiết kế 

hoạch vốn không làm ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư và 
ngân sách địa phương, thống nhất thỏa thuận giao vốn chi 

tiết như sau: 
   1. Kế hoạch phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu 

tư phát triển thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia 
năm 2022 

 1.1. Tổng số nguồn vốn giao đợt này 3 nguồn vốn 
(Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng 

Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Dân tộc thiểu số 
và miền núi) 

1.2. Tổng số công trình: 65 Công trình trong đó: 18 
công trình trường học, 47 công trường đường giao thông 
nông thôn;  

1.3. Tổng số vốn UBND huyện đề nghị thỏa thuận 
giao đợt này là 59.053 triệu đồng/tổng mức đầu tư được 

nhà nước hỗ trợ là 266.687 triệu đồng bằng 22,14% tổng 
mức hỗ trợ, trong đó: 

- Nguồn vốn Chương trình MTQG XDNTM  

+ Giao 5 công trình trường học tổng số vốn giao 

15.533 triệu đồng/57.140 triệu đồng kinh phí nhà nước hỗ 
trợ đạt 27,18% mức hỗ trợ;  

+ Giao 6 công trình giao thông nông thôn tại 5 xã 
tổng số vốn giao 1.995 triệu đồng/13.297 triệu đồng kinh 

phí nhà nước hỗ trợ đạt 15% mức hỗ trợ;  
- Nguồn vốn Chương trình MTQG Dân tộc thiểu 

số và miền núi  

+ Giao 12 công trình trường học tổng số vốn giao 
24.612 triệu đồng/110.500 triệu đồng kinh phí nhà nước 

hỗ trợ đạt 22,3% mức hỗ trợ;  
+ Giao 41 công trình giao thông nông thôn, tại 17 xã 

tổng số vốn giao 12.361 triệu đồng/85.206 triệu đồng kinh 
phí nhà nước hỗ trợ đạt 14,5% mức hỗ trợ;  

- Nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo 
bền vững 

 + Giao 1 công trình trường học tổng số vốn giao 
4.552 triệu đồng/13.841 triệu đồng kinh phí nhà nước hỗ 

trợ đạt 32,89% mức hỗ trợ 
 1.4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD làm chủ 

đầu tư 18 công trình trường học, tổng số vốn giao đợt này 
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là 44.697 triệu đồng; UBND xã làm chủ đầu tư 47 công 
trình đường giao thông nông thôn là 14.356 triệu đồng. 

 2. Một số kiến nghị đề xuất 
Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện 

chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã rà soát lại 
toàn bộ các quyết định phê duyệt hồ sơ xây dựng và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng trên địa bàn 
các xã cho thống nhất. 

2.1. Chủ đầu tư: UBND xã (hiện nay một số xã phê 
duyệt chủ đầu tư UBND huyện ủy quyền cho UBND xã 

quản lý dự án). 
2.2. Nguồn vốn: Ngân sách huyện (nguồn vốn các 

chương trình mục tiêu quốc gia); hiện nay về nguồn vốn 
chương trình mục tiêu quốc gia UBND tỉnh đã có quyết 

định bổ sung cho ngân sách huyện để thực hiện Chương 
trình MTQG. Tuy nhiên một số xã phê duyệt nguồn vốn 
ngân sách Trung ương, một số xã phê duyệt nguồn vốn 

ngân sách tỉnh, do vây UBND huyện giao cho phòng Tài 
chính – Kế hoạch hướng dẫn các xã thực hiện. 

2.3. Đối với thoả thuận đợt này do UBND tỉnh chỉ 
đạo khẩn trương giải ngân vốn chương trình, Đề nghị 

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các xã 
trong huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình theo 

quy định và giải ngân vốn sớm nhất, đồng thời tổng hợp 
đề xuất với Thường trực HĐND tổ chức trình kỳ họp thứ 

7 để phê chuẩn kết quả đã thoả thuận đợt này và phân bổ 
kế hoạch vốn chi tiết các công trình còn lại trong tháng 10 

năm 2022 để đảm bảo kế hoạch tỉnh giao. 
Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị UBND các xã thị trấn, tổ chức 
triển khai thực hiện công tác XDCB và giải ngân vốn đảm 
bảo hiệu quả đúng Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công 

những danh mục giao vốn đã thỏa thuận; tổng hợp báo cáo 
HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất. 

3 

Văn bản số 

22/HĐND-TT 

ngày 18/10/2022 

Thoả thuận Tờ trình số 360/TTr - UBND ngày 
14/10/2022 của UBND huyện về việc thoả thuận thỏa thuận 
bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách, kinh phí sự 

nghiệp các Chương trình MTQG cho các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn năm 2022. 

Thường trực HĐND huyện có ý kiến như sau: 
1.Thống nhất bổ sung dự toán chi thường xuyên 

ngân sách huyện, kinh phí sự nghiệp các Chương trình 
MTQG cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 
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năm 2022 tổng số tiền: 57.014.628.600 đồng; trong đó: 
- Chi thường xuyên: 49.813.628.600 đồng. (Bao 

gồm:Ngân sách huyện hỗ trợ các cơ quan đơn vị chi 
thường xuyên, hỗ trợ các xã bù hụt thu và hỗ trợ thi của 
các Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận… tổ chức 
9.755.180.300 đồng; Kinh phí sự nghiệp giáo dục hỗ trợ 
các trường theo chế độ chính sách của giáo viên học sinh, 
mua sắm trang thiết bị bổ sung và sửa chữa một số trường 
học, nhà ở bán trú học sinh, nhà công vụ giáo viên: 
30.957.448.300 đồng; ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân 
sách huyện về chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên 
chức nghỉ hưu và hỗ trợ mua sắm thiết bị dạy học: 
9.101.000.000 đồng)  

- Chi sự nghiệp các Chương trình MTQG năm 2022 cho 
các xã: 7.201.000.000 đồng. 

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách huyện, ngân sách 
tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2022, vốn sự nghiệp các 
Chương trình MTQG năm 2022. 

Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị UBND các xã thị trấn, tổ chức 

triển khai thực hiện giải ngân vốn đảm bảo hiệu quả đúng 
Luật Ngân sách, những nội dung đã thỏa thuận; tổng hợp 
báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất. 
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