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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết  tiếp nhận và thành 

 lập mới bản Pa Tết, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé 

  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019;  

Căn cứ Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; 

Thực hiện Thông báo số 227/TB-TTHĐND ngày 05/11/2021 của Thường 

trực HĐND tỉnh về nội dung và phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Năm, 

HĐND tỉnh khóa XV; Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị 

quyết tiếp nhận và thành lập mới bản Pa Tết, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé; 

trên cơ sở Tờ trình số 4049/TTr-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh, ý kiến 

tham gia của các thành viên Ban. Ban Pháp chế HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết 

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa 

giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"; khoản 4, 

Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/ 2018 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 

2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ 

dân phố. Trên cơ sở thống nhất giữa UBND tỉnh Điện Biên với UBND tỉnh Lai 

Châu; sự đồng thuận của 75 hộ dân bản Pa Tết và các quy định pháp luật có liên 

quan, nội dung dự thảo Nghị quyết tiếp nhận và thành lập mới bản Pa Tết, xã 

Huổi Lếch, huyện Mường Nhé là phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.  

2. Tính hợp hiến, hợp pháp. 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành dự thảo Nghị quyết tiếp nhận và 

thành lập mới bản Pa Tết, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé thuộc thẩm quyền 

của HĐND tỉnh được quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 19 Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương năm 2015.  

3.  Dự thảo nghị quyết 

3.1. Về thể thức:Dự thảo nghị quyết được xây dựng cơ bản bảo đảm các 

yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.  
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3.2. Về nội dung 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết, 

đồng thời Ban đề nghị chỉnh sửa một số nội dung sau: 

- Tên của dự thảo Nghị quyết: sửa lại bảo đảm theo quy định tại điểm e, 

khoản 2, Điều 19 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và viết lại 

như sau: 

“ NGHỊ QUYẾT 

Về việc thành lập bản Pa Tết, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, 

 tỉnh Điện Biên” 

 - Điều 1 viết lại như sau: “Điều 1. Thành lập bản Pa Tết, xã Huổi Lếch, 

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên”. 

4. Những nội dung thống nhất và ý kiến khác nhau 

 Trên cơ sở giải trình của UBND tỉnh tại phiên họp thẩm tra của Ban ngày 

04/12/2021, UBND tỉnh đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung dự thảo nghị quyết trình 

kỳ họp, Ban Pháp chế nhất trí với dự thảo nghị quyết. 

5. Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh 

Sau khi tiếp nhận bản Pa Tết, sớm quan tâm đầu tư, bảo đảm các điều 

kiện về cơ sở vật chất, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc 

sống. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện Mường Nhé phối hợp 

với UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 

vận động người dân bản Nậm Ngà, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 

về xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên để tạo điều kiện thuận lợi 

cho công tác quản lý về địa giới hành chính và quản lý Nhà nước của các cấp 

chính quyền 02 tỉnh, nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn 

xã hội của Nhân dân 02 tỉnh ở vùng giáp ranh theo đúng quy định của pháp luật.  

 Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết tiếp nhận và thành lập 

mới bản Pa Tết, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (b/c) 

 - TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQ VN tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban Pháp chế; 

- LĐ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu VT. 

 
 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

Lò Thị Bích 
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