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BÁO CÁO  

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án: 

Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện  

Sơn La thị xã Mường Lay  

  

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh. 

           

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - 

Ngân sách chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị 

quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án: Ổn định dân cư phát triển 

kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay; trên cơ sở 

tờ trình số 4450/TTr – UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư 04 dự án nhóm B, thuộc đề 

án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên; ý kiến tham gia tại phiên họp thẩm tra; Ban Kinh tế 

- Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các nội dung như sau: 

I. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước 

 Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện 

Sơn La thị xã Mường Lay, được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị 

quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22/8/2021; phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của 

dự án tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/10/2021. Tuy nhiên, theo văn bản số 

1769/TTg-NN ngày 22/12/2021 về việc thực hiện các Quy hoạch di dân, tái định cư, 

Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La, 

thuỷ điện Tuyên Quang tại Hà Giang Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến “Đồng ý Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên sử dụng vốn ngân sách Trung ương để thực hiện các 

dự án đủ điều kiện theo quy định, thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã 

hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La, trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Vì vậy, để có cơ 

sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đối với 

của dự án là cần thiết và đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy định tại Điều 

11 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 và Điều 34 của Luật Đầu tư công 

năm 2019. 

 II. Sự  phù hợp  của nghị quyết với tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh  

Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; phù hợp với mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ phát triển sản xuất 

cho các hộ dân vùng TĐC, góp phần ổn định đời sống sản xuất, nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân tái định cư 

thủy Điện Sơn La trên địa bàn thị xã Mường Lay; phù hợp với dự kiến Kế hoạch 
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đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội thông qua. 

III. Những Nội dung thống nhất 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với lý do, phương án điều 

chỉnh cơ cấu nguồn vốn theo tờ trình số 4450/TTr – UBND ngày 31 tháng 12 

năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư 

04 dự án nhóm B, thuộc đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - Xã hội vùng tái 

định cư thủy điện Sơn La, trên địa bàn tỉnh Điện Biên và dự thảo Nghị quyết về 

việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã 

hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay, với một số nội dung 

trọng tâm như sau: 

1. Nội dung đã được phê duyệt điều chỉnh tại Nghị Quyết số 48/NQ-

HĐND ngày 14/10/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên.  

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương là 151.814 triệu 

đồng. Nguồn vốn khấu hao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, vốn huy động của 

dân và các nguồn vốn hợp pháp khác là 81.746 triệu đồng (trong đó vốn dân 

đóng góp là 3.796 triệu đồng). 

2. Nội dung sau điều chỉnh:  

Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Về thể thức: Dự thảo Nghị quyết đảm bảo các yêu cầu về thể thức và 

kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật. 

IV. Đề nghị UBND tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện dự án cần 

quan tâm một số nội dung sau: 

- Chỉ đạo các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển 

khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện dự án; 

 - Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao hiệu 

quả quản lý dự án; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng công trình. 

 Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu 

nguồn vốn Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư 

thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay, Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND 

tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thường trực Uỷ ban MTTQ VN tỉnh; 

- Các vị ĐBQH, ĐB HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- LĐ VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT, CV KTNS(chinh). 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

  

 

Lỳ Thị Phương Diện 
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