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BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV
ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ
Thực hiện Văn số 4175/UBND-NC ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh
Điện Biên v/v tham mưu báo cáo tổng kết thực hiện Thông tư liên tịch số
21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh.
UBND huyện Tuần Giáobáo cáo tình hình tri n h i thực hiện như s u:
1. T nh h nh tri n khai, kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số
21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư - Bộ Nội vụ:
Ngay s u hi Thông tư số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày
11/12/2015 củ Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ có hiệu lực; UBND
huyện đã quán triệt tổ chức tri n h i nội dung Thông tư số 21/2015/TTLTBKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 củ Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội đến
toàn th cán ộ đ ng vi n công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và
các cơ qu n đơn vị UBND các xã thị trấn nhằm nâng c o hiệu lực hiệu qu
trong công tác phối hợp, tham mưu giúp UBND huyện qu n lý nhà nước về
lĩnh vực tài chính và ế hoạch đầu tư...theo chức năng nhiệm vụ vị trí việc
làm củ tập th cán ộ đ ng vi n công chức h ng Tài chính - Kế hoạch
luôn n u c o tinh thần trách nhiệm trong công tác th m mưu giúp UBND
huyện hoàn thành các chỉ tiêu, ế hoạch đề r .
2. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn tại, hạn chế và nguyên
nhân trong việc thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch số
21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Nội vụ:
Thông tư số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 củ Bộ Kế
hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ phù hợp với y u cầu phục vụ công tác qu n lý nhà
nước tr n đị àn huyện không có hó hăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
3. Nhận xét, đánh giá chung:

Các quy định tại Thông tư số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày
11/12/2015 củ Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ quy định về vị trí và chức
năng nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức i n chế củ h ng Tài chính - Kế
hoạch đáp ứng được y u cầu phục vụ công tác qu n lý nhà nước và phù hợp
với tình hình thực tế củ đị phương, với v i tr đó h ng Tài chính - Kế
hoạch hông ngừng nâng c o hiệu lực hiệu qu qu n lý nhà nước đáp ứng
được các y u cầu phục vụ công tác qu n lý về lĩnh vực tài chính ế hoạch đầu
tư tr n đị àn.
4. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung đ phù hợp với các quy định
hiện hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành kế hoạch và
đầu tư:
UBND huyện Tuần Giáo có một số ý iến đề xuất sử đổi ổ sung
Thông tư số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 củ Bộ Kế hoạch
và Đầu tư - Bộ Nội vụ với nội dung như s u:
- Tại Kho n 1 Điều 4 Thông tư số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày
11/12/2015 củ Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ có n u: “Phòng Tài chính
- Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện quản lý nhà nước
về quy hoạch, kế hoạch và Đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh
nghiệp, tổng hợp thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập
thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật”. Đề nghị sử
thành “Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp
huyện quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và Đầu tư; đăng ký kinh
doanh, tổng hợp thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập
thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật”.
- Tại Kho n 2 Điều 5 Thông tư số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày
11/12/2015 củ Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ có n u: “Trình Chủ tịch
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các chương trình, danh mục dự án đầu
tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên
địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp huyện về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ
mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả
đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa
chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện là chủ đầu tư”. Đề nghị ổ sung thành “Trình Chủ tịch Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp huyện các chương trình, danh mục dự án đầu tư trên địa
bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn
thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; thẩm
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định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp huyện về chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn và
kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ
tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết
quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói
thầu thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là chủ đầu tư”.
Tr n đây là Báo cáo tổng ết thực hiện Thông tư li n tịch số
21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 củ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức củ
Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện quận thị xã thành phố
thuộc tỉnh củ UBND huyện Tuần Giáo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Điện Bi n;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Đức
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