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BÁO CÁO   
Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi 

đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

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

thẩm tra dự thảo Nghị quyết Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên trên cơ sở Tờ trình số 2009 /TTr-UBND ngày 01/7/2022 

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  

 Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 đã được HĐND tỉnh chấp 

thuận tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND, ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh. Trong quá 

trình triển khai thực hiện thực tế trên địa bàn tỉnh có phát sinh về số lượng dự án cần 

thu hồi đất; quy mô của một số dự án, công trình và số liệu diện tích đo đạc thực tế để 

thực hiện giải phóng mặt bằng. Vì vậy, tại kỳ họp này UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy định tại Điều 19 Luật Tổ 

chức Chính quyền địa phương và khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013; việc 

thực hiện thu hồi đất để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh năm 2022 sẽ 

được cập nhật trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, 

Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Điện Biên (2021-2025) và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 

quy hoạch 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại Nghị quyết số 

61/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu 

quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 

2021 - 2030 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 chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

để thực hiện các dự án đầu tư phù hợp với tình hình, 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 tỉnh Điện Biên. 
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3. Nội dung dự thảo nghị quyết 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí với Tờ trình số: 2009/TTr-UBND ngày  

01/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: 

- Chấp thuận bổ sung 12 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh, với tổng nhu cầu sử dụng đất là 

718,87 ha; 

- Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung 18 dự án cần thu hồi đất đã được HĐND 

tỉnh thông qua, nhưng có thay đổi về diện tích đo đạc thực tế, tên gọi với tổng nhu 

cầu sử dụng đất là 183,51 ha. 

Ý kiến của Ban: Đối với 02 dự án: Khu đô thị, du lịch sinh thái khoáng nóng 

Hua Pe và dự án Tổ hợp đô thị, du lịch, vui chơi giải trí khu vực hồ Pa Khoang, đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn sớm hoàn thiện quy hoạch phân 

khu/chi tiết theo quy định của pháp luật. 

 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 chấp thuận bổ sung danh 

mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn 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; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu VT. 

TM. BAN DÂN TỘC  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

     Mùa Thanh Sơn 
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