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V/v chuyển kết quả trả lời kiến nghị 

cử tri của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Điện Biên, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

 

Kính gửi:  

                                                 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên; 

                                                 - UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

 

Trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên nhận được ý kiến của cử tri  tỉnh Điện 

Biên, kiến nghị: 

(1) Dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, Đề án ổn định dân cư phát 

triển kinh tế xã hội vùng đồng bào tái định cư thuỷ điện Sơn La (Đề án 666) và 

Đề án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, 

an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Đề án 79): Hiện nay các dự án đã 

được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, song lại 

chưa được giao vốn năm 2022 để thực hiện; mặt khác kế hoạch vốn giao năm 

2021 đến nay đã hết thời gian thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, 

song lại chưa được cho phép kéo dài thời gian thực hiện. Dẫn đến 03 dự án, đề 

án nêu trên hiện nay không thể tiếp tục triển khai thực hiện đối với các dự án dở 

dang (Dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La) và triển khai thực hiện các thủ 

tục tiếp theo thuộc các dự án thành phần thuộc Đề án 79, Đề án 666 đã ảnh 

hưởng rất lớn đến việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình đề án, dự án 

nói riêng và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo 

của tỉnh. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét điều 

chuyển kế hoạch vốn đã giao năm 2021 sang thực hiện và giải ngân trong năm 
2023. 

(2) Để việc triển khai thực hiện nguồn vốn đối với 03 Chương trình mục 

tiêu quốc gia bảo đảm quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn, kiến nghị Quốc 

hội, Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn năm 

2021 chuyển sang thực hiện năm 2022 và vốn giao năm 2022 đến hết ngày 

30/6/2023. 

(3) Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định, trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 vốn NSTW để các địa phương có cơ sở triển khai các thủ tục đầu tư 

dự án. 

Sau khi chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải 

quyết, ngày 11/01/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhận được công văn số 



124/BKHĐT-TH ngày 06/01/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý 

kiến, kiến nghị của cử tri nêu trên (văn bản kèm theo). 

Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên chuyển công văn trả lời của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư đến Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố để biết. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, TTDN. 

TL. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Nam 
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