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Mường Ảng, ngày       tháng 9 năm 2022 
 

B O C O 

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 

đối với nội dung UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa IV, 

nhiệm kỳ 2021-2026 

––––––––––– 

 

 ăn c    o c o số 102/  -KTXH ngày 09/9/2022 của  an Kinh tế - Xã hội 

H N  huy n về thẩm tra dự thảo Nghị quyết về vi c điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 vốn cân đối ngân s ch địa phương 

do huy n quản lý và nguồn thu từ sử dụng đất. Ủy ban nhân dân huyện b o c o ti p 

thu, giải trình cụ thể như sau: 

1. Về nội dung dự thảo Nghị quyết 

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị điều chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết. 

UBND huyện xin ti p thu và thực hiện chỉnh sửa dự thảo Nghị quy t theo nội 

dung thẩm tra của Ban Kinh t  - Xã hội. 

2. Về thể thức: Tại “Điều 2”:  ề nghị bổ sung cụm từ “tổ chức thực hiện”.  

UBND huyện xin ti p thu, bổ sung vào dự thảo Nghị quy t. 

3. Về một số nội dung đề nghị của Ban Kinh tế - Xã hội 

-  ề nghị U N  huy n có phương  n, giải ph p điều hành đề nguồn thu đấu 

gi  đất giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 đạt kế hoạch đề ra. 

UBND huyện xin ti p thu và sẽ đưa ra giải ph p cụ thể những th ng cuối năm 

2022 để thực hiện đấu gi  đất giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 đạt k  hoạch giao. 

-  ề nghị U N  huy n tiếp tục rà so t số li u, sửa lại  iểu số 01 tại danh mục 

công trình:  ải tạo, nâng cấp vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật đường nội thị (QL279) qua 

thị trấn Mường Ảng (tổng m c đầu tư theo Nghị quyết số 48/NQ-H N  được duy t 

là 39.000 tri u đồng, sau điều chỉnh còn 34.000 tri u đồng). 

Nội dung này, UBND huyện xin ti p thu và đã chỉnh sửa lại Biểu số 01. 

Trên đây là B o c o ti p thu, giải trình của UBND huyện v  c c   ki n thẩm 

tra của Ban Kinh t  - Xã hội   ND huyện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT.   ND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- C c đại biểu   ND huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ T CH 

PHÓ CHỦ T CH 
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