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BÁO CÁO   

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: San ủi mặt 
bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ 

 

 

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: San ủi mặt bằng, 

đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ 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 San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ đã được 

Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV phê duyệt tại Công văn số287/HĐND-

KTNS, về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: San ủi mặt bằng, đường nội thị 

trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ; Công văn số 106/HĐND-KTNS, ngày 04/6/2018 

về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: San ủi mặt bằng đường 

nội thị Trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 22/8/2021 của 

HĐND tỉnh. Tại kỳ họp này UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về điều chỉnh Chủ 

trương đầu tư dự án San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ 

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 San ủi mặt bằng, 

đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ 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 xây dựng 

nhằm hoàn chỉnh mặt bằng tổng thể; góp phần hoàn thiện hệ thống đường giao 

thông nội thị và đường giao thông đấu nối với các đường trục chính trong khu 

vực để thuận tiện cho đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 

xã hội trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ. 

- Phần vốn tăng thêm đã được rà soát, tổng hợp trong đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung và phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 và năm 2022, tỉnh Điện Biên trình tại kỳ họp thứ 7 này. 
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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: San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ tại 

Báo cáo số 490/BC-SKHĐT, ngày 21/3/2022 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 đã được phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 26/NQ-

HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên. 

- Tổng mức đầu tư: 99.500 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đã phê duyệt: Vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch 

trung hạn do cấp tỉnh quản lý. 

3.2. Nội dung sau điều chỉnh: 

3.2.1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:  

 Đề nghị điều chỉnh: 139.000 triệu đồng. 

3.2.2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 

Nguồn vốn phê duyệt điều chỉnh: 

- Vốn ngân sách Trung ương do cấp tỉnh quản lý: 90.000 triệu đồng; 

- Vốn cân đối ngân sách địa phương: 49.000 triệu đồng. 

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: San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm 

Pồ, 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, CVDT. 

 

 

 

TM. BAN DÂN TỘC  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

     Mùa Thanh Sơn 
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