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BÁO CÁO TÓM TẮT THẨM TRA  

Các Dự thảo Nghị quyết về Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương  

đầu tư các dự án nhóm B 

  

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Các Ban HĐND 

tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 

07 dự án nhóm B, trên cơ sở các Tờ trình tờ trình số 807/TTr-UBND, ngày 

24/3/2022; số 808/TTr-UBND, ngày 24/3/2022; số 915/TTr-UBND, ngày 

31/3/2022 của UBND tỉnh. Thay mặt các Ban của HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - 

Ngân sách  Báo cáo  thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh như sau: 

I. Sự phù hợp của Nghị quyết với chủ trương đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của nhà nước; điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

1. Đối với các dự án đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư: nhằm đáp ứng 

nhu cầu về cơ sở vật chất đảm bảo không gian, môi trường làm việc; đồng thời, 

sớm hình thành một khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh có cơ sở hạ tầng 

đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu về nơi làm việc, chỉ đạo, điều hành của tỉnh 

theo hướng hợp khối, tập trung; góp phần ổn định Chính trị tạo điều kiện thuận 

lợi trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh bền vững 

của tỉnh Điện Biên; xây dựng cơ sở hạ tầng để đón tiếp, giao lưu gặp mặt, ôn lại 

những sự kiện hào hùng dân tộc, đáp ứng mong muốn của cựu chiến binh cả 

nước; đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của Hội Cựu chiến 

binh tỉnh; việc đầu tư các dự án nhóm B theo các tờ trình của UBND tỉnh là cần 

thiết và phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương. 

 2. Đối với các dự án phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư do thay đổi về khối 

lượng và một số chi phí trượt giá phát sinh, việc điều chỉnh đầu tư các dự án nhằm tạo 

điều kiện giao thông thuận lợi, gắn kết, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh bền vững của tỉnh; tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B là cần thiết. 

II. Tính hợp hiến, hợp pháp của dự thảo Nghị quyết 

- Về hồ sơ đề xuất phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm 

B do UBND tỉnh đáp ứng các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị 

định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/42020 của Chính phủ.  

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

định tại Khoản 2, Điều 27 và Khoản 5, Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019. 

III. Về Nội dung dự thảo Nghị quyết  
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 Các Ban HĐND tỉnh nhất trí với mục tiêu, phạm vi, nội dung, quy mô, thời 

gian, tiến độ, địa điểm, dự kiến kế hoạch bố trí vốn của các dự án và thống nhất 

một số nội dung chính như sau: 

 1. 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 

- 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, để đấu nối đường đi Tà Tổng thuộc tỉnh Lai Châu và các 

hạng mục phụ trợ khác; việc đầu tư tuyến đường giao thông nhằm kết nối các 

điểm, cụm dân cư, các thôn, bản thuộc xã Mường Toong; đồng thời kết nối 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên với huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu, phục 

vụ giao thông đi lại, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. 

- Điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư dự án 

+Tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt: 60 tỷ 950 triệu đồng. 

+Tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh: 125 tỷ 246 triệu đồng.  

- Điều chỉnh nhóm dự án 

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

+ Nhóm dự án điều chỉnh: Dự án nhóm B 

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 

+Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2020-2022. 

+ Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021-2024. 

* Ban nhất trí với điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, đồng thời đề nghị bổ 

sung 01 nội dung vào DTNQ  (Chi tiết tại báo cáo thẩm tra số 15/BC-DT, ngày 

30/3/2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh).  

 2. Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án San ủi mặt bằng,  đường nội 

thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ 

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư 

- Đã được phê duyệt: 99 tỷ 500 triệu đồng. 

- Đề nghị điều chỉnh: 139 tỷ đồng. 

2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 

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

trung hạn do cấp tỉnh quản lý. 

- Nguồn vốn phê duyệt điều chỉnh:  

+ Vốn ngân sách trung ương do cấp tỉnh quản lý: 90 tỷ đồng; 

+ Vốn cân đối ngân sách địa phương: 49 tỷ đồng. 

*Ban nhất trí với nội dung của dự thảo Nghị quyết như UBND tỉnh trình 

(Chi tiết tại báo cáo thẩm tra số 16/BC-DT, ngày 30/3/2022 của Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh).  
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 3. Dự án Xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh Điện Biên gắn với trụ sở 

làm việc của Hội cựu chiến binh tỉnh 

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cơ sở hạ tầng để đón tiếp, giao lưu gặp mặt, 

giáo dục truyền thống, ôn lại những sự kiện hào hùng dân tộc; đồng thời, xây 

dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh.  

- Quy mô đầu tư: Xây dựng Nhà khách Cựu chiến binh gắn với Trụ sở 

làm việc: Công trình dân dụng cấp III - 05 tầng và tầng mái và các hạng mục phụ 

trợ khác. Dự án được chia thành 02 hợp phần theo cơ cấu nguồn vốn đầu tư, như 

sau: 

(1) Hợp phần I: Tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách địa 

phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

(2) Hợp phần II: Tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn xã hội 

hóa và các nguồn vốn khác do Hội Cựu chiến binh tỉnh huy động. 

- Tổng mức đầu tư dự án: 55 tỷ đồng;  dự án nhóm B. 

- Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 20 tỷ đồng (Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: 

Năm 2023-2025); Nguồn vốn xã hội hóa do Hội Cựu chiến binh tỉnh cam kết, 

chịu trách nhiệm huy động: 35 tỷ đồng. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. 

- Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 

+ Hợp phần I: Năm 2023-2024. 

+ Hợp phần II: Tổ chức thực hiện khi huy động được nguồn vốn. 

* Ban nhất trí với nội dung DTNQ như UBND tỉnh trình, đồng thời có 02 

nội dung đề nghị UBND tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện cần quan tâm 

(Chi tiết tại báo cáo thẩm tra số 22/BC-VHXH, ngày 30/3/2022 của Ban Văn hóa – 

Xã Hội HĐND tỉnh).  

 4. Dự án đầu tư xây dựng khu, điểm tái định cư Khu trung tâm chính trị 

hành chính tỉnh Điện Biên 

 - Mục tiêu dự án: Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 

đảm bảo điều kiện để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối 

tượng bố trí tái định cư khi triển khai các chương trình, dự án trong quy hoạch chi 

tiết xây dựng khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh và các dự án khác trên địa 

bàn TP Điện Biên Phủ. 

 - Quy mô đầu tư: San nền khoảng 10,5ha; đầu tư đường giao thông với quy 

mô đô thị cấp kỹ thuật 20 và các hạng mục phụ trợ khác. 

 - Dự án có tổng mức đầu tư: 210 tỷ đồng; là dự án nhóm B; được đầu tư 

bằng nguồn vốn cân đối NSĐP trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 (nguồn vốn dự phòng 10%); 

 - Địa điểm thực hiện dự án: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ; 

 - Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: năm 2022 - 2023. 
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 - Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Năm 2023-2025 

 * Ban nhất trí với chủ trương đầu tư dự án; đồng thời, đề nghị bổ sung 03 

nội dung vào DTNQ và 01 nội dung đề nghị UBND tỉnh trong quá trình triển khai 

cần rà soát để thực hiện theo quy định (Chi tiết tại báo cáo thẩm tra số 27/BC-

KTNS, ngày 31/3/2022 của Ban KTNS- HĐND tỉnh).  

 5. Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông nội thị Khu trung tâm 

hành chính chính trị tỉnh Điện Biên. 

 -  Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội thị khu vực 

trung tâm chính trị hành chính với mục tiêu hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ 

theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt và công bố; tạo động lực phát triển đô thị, góp 

phần thúc đẩy cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

 -  Quy mô đầu tư: Thực hiện GPMB, bồi thường, hỗ trợ TĐC cho các tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng với diện tích khoảng 16,39ha; đầu tư xây dựng 05 

tuyến đường nội thị với chiều dài khoảng 1,61km; và các hạng mục đồng bộ khác 

theo quy định.  

 - Dự án có tổng mức đầu tư: 200 tỷ đồng;  dự án nhóm B; 

 - Nguồn vốn: Vốn đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất và tài sản trên đất cấp 

tỉnh quản lý; 

 - Địa điểm thực hiện dự án: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ; 

 - Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2023. 

- Dự kiến kế hoạch vốn bố trí: Năm 2022-2023. 

 * Ban nhất trí với chủ trương đầu tư dự án; đồng thời, đề nghị bổ sung 03 

nội dung vào DTNQ và 01 nội dung đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và các 

sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định 

(Chi tiết tại báo cáo thẩm tra số 26/BC-KTNS, ngày 31/3/2022 của Ban KTNS- 

HĐND tỉnh).  

 6. Dự án Đầu tư xây dựng các tòa nhà trụ sở Trung tâm chính trị, hành 

chính tỉnh Điện Biên (khối trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh) 

- Mục tiêu đầu tư: Từng bước xây dựng khu trung tâm chính trị, hành 

chính mới hiện đại với đầy đủ các khu chức năng đáp ứng yêu cầu về nơi làm 

việc, chỉ đạo, điều hành của tỉnh theo hướng tập trung; tạo động lực phát triển đô 

thị bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Quy mô đầu tư: San gạt tạo mặt bằng xây dựng. Gồm 02 khối nhà, khối 

nhà thứ 01 để phục vụ hoạt động của Tỉnh ủy và các cơ quan khối Đảng; khối nhà 

thứ 2 phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh, với quy mô công 

trình cấp I, 09 tầng nổi, 2 tầng hầm và các hạng mục phụ trợ khác. 

- Dự án có tổng mức đầu tư : 702 tỷ đồng;  dự án nhóm B. 

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất và tài sản trên đất cấp 

tỉnh quản lý. Địa điểm thực hiện dự án: Tại phường Noong Bua, thành phố Điện 

Biên Phủ . 
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- Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2024. 

- Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Năm 2022-2024. 

* Ban nhất trí với chủ trương đầu tư dự án; đồng thời, đề nghị bổ sung 02 

nội dung vào DTNQ và 01 nội dung đề nghị UBND tỉnh trong quá trình triển khai 

các bước tiếp theo cần rà soát để thực hiện theo quy định (Chi tiết tại báo cáo thẩm 

tra số 29/BC-KTNS, ngày 01/4/2022 của Ban KTNS- HĐND tỉnh).  

 7. Dự án Đầu tư Xây dựng các tòa nhà trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam, 

các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 

- Mục tiêu đầu tư: Từng bước xây dựng khu trung tâm chính trị, hành 

chính mới hiện đại với đầy đủ các khu chức năng đáp ứng yêu cầu về nơi làm 

việc, chỉ đạo, điều hành của tỉnh theo hướng tập trung; tạo động lực phát triển đô 

thị bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Qui mô đầu tư: Gồm 02 khối nhà, để phục vụ hoạt động của các cơ 

quan, sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, với quy mô công 

trình cấp II, 15 tầng nổi + 2 tầng hầm và các hạng mục phụ trợ khác. 

 + Dự án có tổng mức đầu tư : 790 tỷ đồng; là dự án nhóm B; 

 + Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất và tài sản trên đất 

thuộc ngân sách cấp tỉnh; 

+ Địa điểm thực hiện dự án: Tại phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ. 

+ Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2024. 

 + Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Năm 2022-2024 

*  Ban nhất trí với chủ trương đầu tư dự án; đồng thời, đề nghị bổ sung 02 

nội dung vào DTNQ và 01 nội dung đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, 

ngành liên quan triển khai thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng theo 

các quy định hiện hành (Chi tiết tại báo cáo thẩm tra số 30/BC-KTNS, ngày 

01/4/2022 của Ban KTNS- HĐND tỉnh).  

 Trên đây là báo cáo tóm tắt thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về phê duyệt, 

điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, tỉnh Điện Biên. Kính trình HĐND 

tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; 

- ĐBQH, ĐB HĐND tỉnh; 

- LĐ VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu VT, CV KTNS. 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH 

 TRƯỞNG BAN 

  

 

 

  

 

Lỳ Thị Phương Diện 
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