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BÁO CÁO 

Phối hợp th m tr  Dự thảo Nghị quyết Về nhiệm vụ Quy hoạch chung thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 

 

                         Kính gửi: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 

 

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

tỉnh phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về Nhiệm 

vụ Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 

trên cơ sở Tờ trình số 2003/TTr-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh. Qua 

nghiên cứu, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sự phù hợp củ  dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương củ  

Đảng, chính sách, pháp luật củ  nhà nước 

Nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp quy định của Luật Quy 

hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên 

quan.  Ngày 04/4/2022, Thủ tướng Chính phủ, ban hành Văn bản số 299/TTg-

CN đồng ý chủ trương lập quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ tỉnh Điện 

Biên. Vì vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nhiệm vụ quy hoạch chung 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 là đúng chủ trương. 

2. Sự phù hợp củ  dự thảo nghị quyết với tình hình, điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội củ  đị  phương  

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Nhiệm vụ Quy 

hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 là cần 

thiết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp quy hoạch vùng, 

quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021- 2030, định hướng đến năm 2050, là cơ sở 

pháp lý để các cấp các ngành cùng với UBND Thành Phố Điện Biên Phủ tập trung 

nguồn lực xây dựng, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển Thành phố Điện Biên Phủ 

thành Đô thị loại II, là Đô thị trung tâm kinh tế văn hoá, xã hội và chính trị của 

Tỉnh Điện Biên. 

3. Nội dung củ  Dự thảo Nghị quyết 

- Nội dung về Nhiệm vụ quy hoạch chung  bảo đảm các nội dung, yêu cầu 

theo quy định tại khoản 1 Điều 26 luật xây dựng; điểm b, khoản 18 Điều 28 Luật 
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sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch; Điều 22, 

23 Luật quy hoạch đô thị. Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí với dự thảo Nghị 

quyết. 

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh kính chuyển Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh xem x t, tổng hợp trình HĐND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, BDT. 
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