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TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương 
đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C giai đoạn  2022 - 2025 trên địa 

bàn huyện thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND huyện 
____________________ 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện 

 

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; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, ngày 13/6/2019;  

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

hướng dẫn chi tiết một số điều Luật đầu tư công; 

UBND huyện kính trình HĐND huyện giao UBND huyện quyết định chủ 

trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện, thuộc thẩm 
quyền phê duyệt của HĐND huyện đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra tại địa 
phương với các lý do cụ thể: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Cơ sở pháp lý 

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

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 13/6/2019, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, 

thay thế Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2020. Tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: 

“HĐND các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm C 
sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình 
quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này. 

Trong trường hợp cần thiết, HĐND quyết định việc giao cho UBND cùng 

cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục 
tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa 

phương”. 



Theo quy định này, HĐND các cấp là cơ quan có thẩm quyền quyết định 

chủ trương đầu tư các dự án nhóm C thuộc cấp mình quản lý. Tuy nhiên, Luật 
cũng cho phép “Trong trường hợp cần thiết, HĐND quyết định việc giao cho 
UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù 

hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể 
của địa phương”. 

2. Cơ sở thực tiễn 

- Trên thực tế, cơ bản dự án đầu tư công nguồn ngân sách huyện đều thuộc 

dự án nhóm C, quy mô dự án thường nhỏ, thời gian thực hiện ngắn. Việc chờ 
đến các Kỳ họp HĐND huyện để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư hoặc 

điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công số 
39/2019/QH14 sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và hoàn thành các công trình. 

Do vậy, cần thiết phải trình HĐND huyện xây dựng và ban hành Nghị 

quyết của HĐND huyện giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư một số 

dự án đầu tư công nhóm C giai  đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện, thuộc 
thẩm quyền phê duyệt của HĐND huyện đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra tại địa 

phương. 

II. MỤC ĐÍCH 

Ban hành Nghị quyết của HĐND huyện giao UBND huyện quyết định chủ 

trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền phê duyệt 
chủ trương của HĐND huyện trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo cho việc triển 

khai thực hiện các dự án nhóm C giai đoạn 2022 - 2025 do huyện quản lý được 
thuận lợi, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra tại địa phương.  

Vậy, UBND huyện kính trình HĐND huyện khóa XX kỳ họp thứ 4 xem 

xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Các ban HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn;  
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 
- VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Trình Văn Nhã 
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