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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: 

Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung 

kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XV; Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra dự thảo Nghị 

quyết về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - 

Điện Biên Phủ trên cơ sở Tờ trình số 3675/TTr-UBND ngày 10/11/2022 của 

UBND tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Sự phù hợp của dự thảo nghị quyết 

 Ban nhất trí với sự cần thiết đầu tư dự án như đề nghị của UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh tại Tờ trình số 3675/TTr-UBND, ngày 10/11/2022 và có ý kiến như 

sau: Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ (trường PTCS thị trấn huyện Điện 

Biên, tỉnh Lai Châu (cũ)), được đầu tư xây dựng bằng nguồn tiền phát hành “xổ 

số kiến thiết đặc biệt xây dựng Điện Biên” của nhân dân Thủ đô Hà Nội và đưa 

vào sử dụng từ năm 1984 và được đầu tư mới thêm 04 phòng học, một số phòng 

học chức năng và các công trình phụ trợ vào năm 2005; năm 2012, 2018 trường 

tiếp tục được xây dựng thêm Hội trường và khu làm việc của giáo viên, bếp ăn 

bán trú cơ bản đáp ứng được như cầu dạy và học của nhà trường. Tuy nhiên, do 

các phòng học được xây dựng từ năm 1984 đến nay đã hết niên hạn và không đảm 

bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, mặt khác diện tích phòng học hiện tại nhỏ 

hẹp chưa đảm bảo diện tích theo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Do đó, 

việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên 

Phủ nhằm đáp ứng nhu cầu về số phòng học, phòng chức năng, phòng hỗ trợ học 

tập, phòng hành chính quản trị… theo hướng trường chuẩn quốc gia là cần thiết.  

  2. Sự phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 

 Qua xem xét hồ sơ và trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên của 

Ban, Ban Văn hóa - Xã hội nhận thấy:  

 - Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đảm bảo các quy định của Luật 

Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của 
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Chính phủ và đã được lấy ý kiến của các cơ quan quản lý chuyên ngành và Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo số 2292/BC-SKHĐT, ngày 10/11/2022 và  

được UBND tỉnh nhất trí, đề xuất trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Dự án phù hợp với quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của 

tỉnh; vị trí quy hoạch sử dụng đất tại Khu đất nằm tại ô đất K4-GD8 thuộc quy 

hoạch phân khu khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên Phủ đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. Dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ của Thành ủy, HĐND, 

UBND thành phố Hà Nội đã được UBND Thành phố Hà Nội cam kết hỗ trợ tại 

Văn bản số 3666/UBND-SKH&ĐT ngày 03/11/2022 về việc hỗ trợ đầu tư sửa 

chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ và nguồn vốn cân đối 

ngân sách địa phương (vốn dự phòng) của tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

 - Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh. Nội dung 

dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo 

Quốc phòng - An ninh của tỉnh. 

 3. Về nội dung, hình thức của dự thảo Nghị quyết 

 (1). Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo nghị 

quyết về quy mô đầu tư, nhóm dự án, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa 

điểm, thời gian, tiến độ thực hiện dự án và đề nghị: 

 - UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan kịp thời tổng hợp dự án nêu 

trên, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. 

 (2). Dự thảo Nghị quyết được xây dựng cơ bản đảm đúng quy định tại mẫu 

số 09, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công.  

 Ban đề nghị bỏ nội dung quy định tại khoản 1, Điều 2 của dự thảo Nghị quyết. 

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

 Trên cơ sở giải trình của UBND tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu 

tại phiên họp thẩm tra, UBND tỉnh đã thống nhất bỏ nội dung nêu tại khoản 2, 

mục 3 và tiếp thu nội dung đề nghị của Ban tại khoản 1, mục 3 của Báo cáo, Ban 

Văn hóa - Xã hội nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết. 

 Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự 

án: Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ, Ban Văn hóa - 

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

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;  

- ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

 - Lưu: VT. 

TM. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

  

 

Nguyễn Quang Lâm 
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