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BÁO CÁO   

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:  

Đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, 

 huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 

 

 

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

thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao 

thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên trên cơ sở Tờ trình số: 807/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. 

Dự án Đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh. Tại kỳ họp này 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: Đường 

giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy định tại Điều 11, Nghị 

định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ, khoản 5 Điều 43 của 

Luật Đầu tư công 2019  và phù hợp Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. 

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

địa phương.  

- Việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông 

Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên phù 

hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của 

tỉnh; phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 

2021-2025, dự án đầu tư tuyến đường sẽ kết nối các điểm, cụm dân cư, các thôn, 

bản thuộc xã Mường Toong; đồng thời kết nối huyện Mường Nhé với huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu phục vụ giao thương đi lại, phát triển kinh tế, xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trong khu vực. 

- Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 

51/NQ-HĐND, ngày 14/10/2021, trong đó dự án đường giao thông Mường 

Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé dự kiến tổng mức đầu tư là 
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125.246 triệu đồng (Đoạn tuyến Nậm Xả - Tà Tổng dự kiến bố trí tổng mức đầu tư là 

64.296 triệu đồng).  

3. Những nội dung thống nhất 

Trên cơ sở Tờ trình số: 807/TTr-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh 

về xin chủ trương điều chỉnh các dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên và Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư Dự án: Đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên tại Báo cáo số 479/BC-SKHĐT, ngày 

18/3/2022 của Sở Kế hoạch và đầu tư. Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí với nội 

dung đề nghị điều chỉnh như sau:  

3.1. Nội dung, quy mô đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 167/NQ-

HĐND, ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh. 

- Nội dung, quy mô: + Xây dựng mới đường giao thông thông cấp VI- 

TCVN 4054 - 05 có tổng chiều dài dự kiến: L = 11,35Km; điểm đầu nối từ 

Km129+760, quốc lộ 4H rẽ vào - điểm cuối Km11+350 (trung tâm bản Nậm Xả 

giáp xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu). 

+ Kết cấu mặt đường: thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN211-06: Mặt đường 

láng nhựa/lớp móng đá dăm tiêu chuẩn/lớp móng cấp phối suối lớp dưới dày 

20cm (với tổng chiều dài khoảng 5Km). Mặt đường cấp phối suối dày 20cm đối 

với đoạn tuyến còn lại. 

- Tổng mức đầu tư dự án: 60.950 triệu đồng. Sử dụng nguồn ngân sách 

Trung ương hỗ trợ thực hiện 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. 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2022. 

3.2. Nội dung sau điều chỉnh 

a/ Bổ sung nội dung, quy mô dự án 

Bổ sung đoạn tuyến Nậm Xả - Tà Tổng vào dự án đường giao thông 

Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; có 

tổng chiều dài dự kiến 6,39Km theo tiêu chuẩn đường giao thông Cấp VI - TCVN 

4054 - 05; điểm đầu đấu nối Km 11+351,55m đoạn tuyến đường Mường Toong - 

Nậm Xả, điểm cuối đấu nối đường đi Tà Tổng, huyện Mường Tè.  

Quy mô dự án sau điểu chỉnh có tổng chiều dài 17,74Km theo tiêu chuẩn 

đường giao thông Cấp VI - TCVN 4054 - 05. 

b/ Tổng mức đầu tư dự án 

Tổng mức đầu tư dự án: 125.246 triệu đồng.  

c/ Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 chuẩn bị đầu tư; Năm 2021 - 2024 

thực hiện dự án. 

* Ý kiến của Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Dự án đường giao thông Mường 

Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (dự án) 
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được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 167/NQ-HĐND, ngày15/7/2020 

của HĐND tỉnh là Dự án Nhóm C. Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh là 

125.246 triệu đồng, do vậy, tiêu chí dự án sẽ là Dự án Nhóm B theo quy định tại 

khoản 2, điều 9, Luật đầu tư công năm 2019.  

Ban đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung điều chỉnh: 

- Nhóm dự án đã phê duyệt: Dự án nhóm C      

- Nhóm dự án điều chỉnh: Dự án nhóm B    

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 thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ 

trương đầu tư Dự án: Đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Ban Dân tộc kính trình HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- TT.HĐND tỉnh (B/c); 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQ VN tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu VT. 

 

 

 

TM. BAN DÂN TỘC  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

     Mùa Thanh Sơn 
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