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THÔNG BÁO
Kết quả phiên họp chuyên đề tháng 6 năm 2022- UBND tỉnh khoá XV
Chiều ngày 19/6/2022, tại phòng họp UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc
Khánh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp chuyên đề
của UBND tỉnh khóa XV để xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.
Dự phiên họp có các đồng chí thành viên UBND tỉnh; Lãnh đạo các ban HĐND
tỉnh; Lãnh đạo các ban, ngành; UBND các huyện, thành phố (trực tuyến tại điểm
cầu UBND huyện, thành phố, riêng Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp dự họp trực
tiếp tại phòng họp); Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; phóng
viên Báo Sơn La, đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh. Tại phiên họp, các đồng chí
thành viên UBND tỉnh và các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các
tờ trình và dự thảo Nghị quyết, các trình kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy và kỳ họp
thường lệ lần thứ năm của HĐND tỉnh và một số báo cáo, đề án khác. Qua ý kiến
thảo luận của các đồng chí thành viên UBND tỉnh, các đại biểu dự họp, đồng chí
Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận các nội dung sau:
I. Về các nội dung trình phiên họp.
1. Đối với các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy của
HĐND tỉnh, họp chiều ngày 29/6/2022 (các nguyên tắc, tiêu chí, định mức
phân bổ vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; kế hoạch phân bổ vốn đầu tư ngân
sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 và dự toán ngân sách Trung ương
năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh một số
nội dung Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 10/5/2022 của HĐND tỉnh phê
duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình- Mộc Châu, đoạn tuyến
thuộc địa bàn tỉnh Sơn La): Các Sở, ngành được giao chủ trì tiếp thu ý kiến tại
phiên họp, và kết luận của Thường trực UBND tỉnh, hoàn thiện hồ sơ, phối
hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình ký duyệt, gửi Thường trực HĐND, các
Ban HĐND tỉnh chậm nhất sáng ngày 21/6/2022 để tổ chức thẩm tra (Các Ban
HĐND tỉnh bắt đầu thẩm tra từ ngày 22/6/2022). Trong đó:
1.1. Về tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh
một số nội dung Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 10/5/2022 của HĐND
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình- Mộc Châu,
đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.
Sở Kế hoạch và Đầu tư biên tập lại nội dung tờ trình tại phần sự cần thiết
điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và việc tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc
lập như sau:
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“1. Sự cần thiết điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn: Theo tinh thần văn bản số
3259/BKHĐT- KTĐPLT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngân
sách Trung ương hỗ trợ tỉnh thực hiện dự án là 1.800 tỷ đồng trong kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 (trong đó 100 tỷ đồng nguồn dự
phòng NSTW năm 2019 đã được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang
năm 2021, tuy nhiên số vốn này chưa giải ngân được do thủ tục chuẩn bị dự án
của tỉnh chưa hoàn tất). Theo Nghị quyết 80/NQ-HĐND, cơ cấu ngân sách
Trung ương là 1.700 tỷ đồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, trình Thủ
tướng Chính phủ giao 1.600 tỷ đồng. Do đó, cần thiết phải điều chỉnh lại cơ cấu
nguồn vốn ngân sách Trung ương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021- 2025 cho dự án là 1.800 tỷ đồng để Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ
tướng Chính phủ giao đủ số vốn 1.700 tỷ đồng (theo công văn số 419/TTgKTTH ngày 02/4/2021) cho dự án. Đối với 100 tỷ đồng số vốn ngân sách Trung
ương chưa kịp giải ngân, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát, tham mưu với
UBND tỉnh điều chỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ
các dự án trọng điểm, kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững để cân đối lại số vốn 100 ngân sách
Trung ương đã giao.
2. Việc tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu với UBND tỉnh, HĐND tỉnh nội
dung tại điểm 9.1 khoản 9 điều 1 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND phân chia các
dự án thành phần theo quy định tại khoản 9 điều 1 Luật số 62/2020/QH14 17
tháng 6 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây
dựng. Qua rà soát lại, tại khoản 9 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xây dựng có quy định: Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, việc phân
chia dự án thành phần được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư
công. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh trình HĐND điều chỉnh
nội dung tại điểm 9.1 khoản 9 điều 1 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND để đảm bảo
theo quy định tại khoản 5 Luật Đầu tư công năm 2019”.
1.2. Về tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh nguyên tắc,
tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ vốn đối ứng của
ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tập trung hoàn thiện
hồ sơ, đảm bảo xong trong ngày 20/6/2022. Trong đó lưu ý một số vấn đề sau:
- Phân bổ vốn bảo đảm nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho
địa phương, nhất là cấp cơ sở, nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt của các
cấp chính quyền địa phương trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình
mục tiêu quốc gia
- Làm rõ cơ sở đề xuất phân cấp ngân sách: ngân sách cấp tỉnh 24%,
ngân sách cấp huyện 76%. Làm rõ tiêu chí phân bổ ngân sách cấp tỉnh (phân bổ
cho các chương trình, dự án tỉnh quản lý), tiêu chí phân bổ ngân sách cấp
huyện (Áp dung tiêu chí, định mức theo quyết định số 30/2021/QĐ-TTg).
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- Làm rõ cơ sở xác định xác định mức vốn của các dự án thành phần trong
tổng vốn của Chương trình làm cơ sở để áp dụng tiêu chí phân bổ vốn.
- Trong từng biểu tiêu chí, định mức phân bổ phải có tổng vốn dự án
thành phần, ngân sách cấp tỉnh là bao nhiêu, ngân sách cấp huyện là bao nhiêu
và việc áp dụng tiêu chí phân bổ như trên.
- Thống nhất nguyên tắc: Đối với ngân sách cấp huyện, tỉnh giao tổng
mức và danh mục, các huyện giao chi tiết.
1.3. Về tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư ngân
sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 và phân bổ, giao dự toán ngân
sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh: tiếp thu các ý kiến tại phiên
họp, tập trung hoàn thiện hồ sơ phương án phân bổ, đảm bảo xong trong ngày
20/6/2022. Trong đó lưu ý một số vấn đề sau:
- Rà soát phương án phân bổ bảo đảm phù hợp nguyên tắc, tiêu chí, định
mức phân bổ vốn đã xây dựng và hoàn thiện.
- Bổ sung danh mục trong các nội dung phân bổ để đảm bảo nguyên tắc:
HĐND tỉnh quyết định phân bổ, bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo, không
trùng lặp giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Đối với các nội dung trình kỳ họp thường lệ lần thứ năm của
HĐND tỉnh: (dự kiến họp ngày 13, 14 tháng 7 năm 2022): Qua thảo luận,
UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo, đề án. Yêu cầu các ngành chủ trì căn
cứ các ý kiến tham gia tại phiên họp và kết luận của Thường trực UBND tỉnh,
hoàn thiện nội dung dự thảo, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 24/6/2022
để trình duyệt, gửi Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh để tổ chức
thẩm tra. Trong đó:
Về tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số
128/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về thông qua một số nội dung
chủ yếu của Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2029- 2025:
Sở Kế hoạch và Đầu tư biên tập lại rõ hơn tại phần cơ sở thực tiễn và sự
cần thiết ban hành nghị quyết theo nguyên tắc: Nghị định 80/2021/NĐ-CP giao
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng nội dung, đề án,
chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn để trình
UBND tỉnh phê duyệt; trong trường hợp mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ quy
định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định;
hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì phối phợp với các cơ quan, đơn
vị xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh với mức hỗ trợ
bằng mức hỗ trợ của Nghị định số 80/2021/NĐ- CP. Do đó, để đảm bảo thống
nhất trong tổ chức thực hiện, việc trình HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số
128/NQ-HĐND là cần thiết và phù hợp quy định hiện hành.
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3. Về các báo cáo, đề án khác trình phiên họp:
Qua thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo, đề án. Yêu cầu
các ngành chủ trì căn cứ các ý kiến tham gia tại phiên họp và kết luận của
Thường trực UBND tỉnh, hoàn thiện nội dung dự thảo, gửi Văn phòng UBND
tỉnh trước ngày 22/6/2022 để trình duyệt và tổ chức thực hiện.
II. Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện
1. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động- Thương binh và
Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc tỉnh: Tập trung cao
cho kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy của HĐND tỉnh với những nội dung chủ
yếu sau:
- Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh hoàn chỉnh các dự thảo Nghị
quyết.
- Chủ động xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ ý kiến qua thẩm
tra của các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh.
- Nâng cao chất lượng văn bản và phối hợp tổ chức tốt kỳ họp.
2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi
trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Y tế: Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ các nội dung còn lại dự
kiến trình kỳ họp thường lệ lần thứ năm của HĐND tỉnh (chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh tại các công văn số 2013/UBND-TH ngày 02/6/2022, 2038/UBNDTH ngày 03/6/2022, 2249/UBND-TH ngày 17/3/2022), đảm bảo các nội dung
được trình kỳ họp thường lệ tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh thảo luận, thống
nhất và trình kỳ họp HĐND tỉnh.
3. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ
trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm các ngành, lĩnh vực: Tại phiên họp thường
lệ tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh sẽ kết luận
và giao nhiệm vụ cụ thể.
Trên đây Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh- Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp chuyên đề tháng 6 năm 2022 của
UBND tỉnh khóa XV. Văn phòng UBND tỉnh thông báo tới các sở, ban,
ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực ĐĐBQH tỉnh (b/c);
- Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh (LĐ, CV, Trung tâm
thông tin);
- Lưu: VT, TH (V.Hải).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Huy Anh
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