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BÁO CÁO   
Phối hợp Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án 

cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các 

mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

   Kính gửi: Ban Pháp chế HĐND tỉnh, 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh phối 

hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết Chấp thuận bổ sung danh 

mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các 

mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên trên cơ sở Tờ trình số 811/TTr-

UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh. Qua thẩm tra Ban Dân tộc HĐND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Sự phù hợp của Dự thảo Nghị quyết với đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch số 

năm 2017; Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết số 186/NQ-HĐND, ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 

về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và các văn bản 

liên quan của Trung ương và địa phương. 

Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy định 

tại Điều 19 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; điểm b, khoản 1, Điều 58 và 

khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013. 

2. Sự phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của địa 

phương 

Việc chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh phù 

hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV xác định tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐH 

ngày 15/10/2020 và Nghị quyết số 186/NQ-HĐND, ngày 8/12/2020 của HĐND 

tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện 

Biên. 

3. Nội dung dự thảo nghị quyết 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận mới 33 dự án, với tổng nhu cầu sử 

dụng đất là 659,95 ha; chấp thuận điều chỉnh, bổ sung 17 dự án cần thu hồi đất đã 
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được HĐND tỉnh thông qua nhưng có thay đổi về diện tích, tên gọi với tổng diện 

tích là 225,46 ha; chấp thuận mới 18 dự án, với tổng diện tích là 34,64 ha; chấp thuận 

điều, bổ sung 13 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng có thay đổi về diện 

tích, tên gọi với tổng diện tích là 49,475 ha. 

Qua thẩm tra, rà soát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản nhất trí các nội dung 

UBND tỉnh trình.  Tuy nhiên,  đề nghị Ban Pháp chế HĐND tỉnh có ý kiến với UBND 

tỉnh bổ sung  căn cứ pháp lý là các quyết định phê  duyệt chủ trương đầu tư các Dự án 

trên địa bàn Thành phố Điện Biên phủ (Biểu số 01) từ số thứ tự 07 đến số thứ tự 14. 

4. Về thể th c 

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.  

Trên đây là Báo cáo phối hợp thẩm tra Dự thảo nghị quyết chấp thuận bổ 

sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ban Dân tộc kính 

chuyển Ban Pháp chế HĐND tỉnh xem xét, tổng hơp./. 
 

Nơi nhận: 
- TT.HĐND tỉnh (B/c); 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQ VN tỉnh; 

- Các vị đại biểu QH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, BDT. 

TM. BAN DÂN TỘC  

TRƯỞNG BAN 
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