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BÁO CÁO  

 Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ 

tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm  

quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Mường Nhé (Đề án 79),  

 giai đoạn 2021-2025 

 

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; Luật Hoạt động giám sát của 

Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-TTg, ngày 12/01/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.  

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

thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ 

sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 

trên địa bàn huyện Mường Nhé (Đề án 79), giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở Tờ trình 

số: 3434/TTr-UBND, ngày 13 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh, ý kiến tham gia 

tại phiên họp thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh các nội dung 

thẩm tra, cụ thể 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. 

Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với Quyết định số 79/QĐ-TTg, ngày 

12/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết số 186/NQ-HĐND, ngày 8/12/2020 

của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 

và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản liên quan của Trung ương và 

địa phương.   
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Việc ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh được quy định 

tại Điểm a, khoản 3, Điều 19 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; khoản 2, Điều 

27 Luật Đầu tư công 2019.  

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

phương.  

  Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Mường Nhé (Đề án 

79), giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV xác định 

tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 và Nghị quyết số 186/NQ-HĐND, 

ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai 

đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên. 

3. Nội dung của dự thảo nghị quyết 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: 

đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Mường Nhé (Đề án 79), giai 

đoạn 2021-2025  trên cơ sở điều chỉnh, sắp xếp lại các danh mục chi tiết của Đề án.  

Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí nội dung dự thảo Nghị quyết bao gồm mục 

tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; nhóm dự án; tổng mức đầu tư; cơ cấu nguồn vốn; thời 

gian, tiến độ thực hiện dự án; địa điểm thực hiện dự án.  

4. Những nội dung Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị và đã được UBND 

tỉnh thống nhất, tiếp thu tại phiên họp thẩm tra: 

- Bỏ căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021. Vì 02 

văn bản này không phải là căn cứ để quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. 

- UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát lại 05 nhà lớp học tại các 

điểm bản trên địa bàn xã Mường Nhé (Bản Mường Nhé 1, Bản Mường Nhé 2,  Bản 

Đầu Cầu Si Ma, Bản Huổi Ban) và bản Huổi Sái Lương xã Quảng Lâm  không có 

hạng mục xây dựng phòng công vụ theo quy định của Đề án 79.   

- UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo địa phương bố trí nguồn vốn khác để xây dựng 

phòng công vụ tại nhà lớp học bản Huổi Sái Lương, xã Quảng Lâm. 

 - UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai 

thực hiện các bước theo trình tự thủ tục đầu tư dự án, nhằm đảm bảo giải ngân theo 

kế hoạch khi được Trung ương giao vốn. 
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5. 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 kết quả thẩm tra Dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự 

án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Mường Nhé (Đề án 79), giai 

đoạn 2021-2025. 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; 

- Lưu VT, CVDT. 

TM. BAN DÂN TỘC  

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

 

     Mùa Thanh Sơn 
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