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TỜ TRÌNH 

Về việc phân cấp quyết định chủ trương đầu tư  

dự án đầu tư công trên địa bàn xã Việt Hùng 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Việt Hùng. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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 19 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo đối tác công tư, Luật Đầu tư, 

Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thu đặc 

biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

UBND xã Việt Hùng trình HĐND xã Việt Hùng khóa XII, kỳ họp thứ Năm 

xem xét ban hành Nghị quyết về phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu 

tư công trên địa bàn xã Việt Hùng với nội dung chính như sau: 

1. Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết 

Ngày 13/6/2019 Quốc hội khóa XIV đã ban hành Luật đầu tư công số 

39/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và thay thế Luật Đầu tư công số 

49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, tại Khoản 7, Điều 17 quy định:  

“Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự 

án nhóm B, 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, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao cho 

Ủy ban nhân dân 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”. 

Thực tế triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn xã thường phát sinh một số 

điều chỉnh về quy mô, thiết kế...Như vậy, nếu không phân cấp quyết định chủ 

trương đầu tư cho Ủy ban nhân dân xã thì các dự án khi triển khai thủ tục đầu tư 

mới hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư đều phải trình tại các kỳ họp Hội đồng 

nhân dân xã ban hành Nghị quyết thông qua, làm kéo dài thời gian hoàn thành thủ 

tục đầu tư, giảm hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư công.  



Như vậy, để triển khai thực hiện dự án đầu tư công theo quy định, phù hợp 

với tình hình, đặc điểm của địa phương; Hội đồng nhân dân xã cần ban hành Nghị 

Quyết về việc phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa 

bàn xã Việt Hùng. 

2. Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã ban hành Nghị quyết 

về việc phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn 

xã Việt Hùng với nội dung chính như sau:  

 Phân cấp cho Ủy ban nhân dân xã Việt Hùng quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 5,0 (năm) tỷ đồng 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 xã quản lý trên địa bàn xã Việt Hùng, trừ dự án 

quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019, đã được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật 

Đầu tư theo đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, 

Luật doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thu đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 

tháng 01 năm 2022. 

Ủy ban nhân dân xã kính trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết nghị./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Các Ban HĐND xã, Đại biểu HĐND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thưởng 
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