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BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2023, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 

 

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện về thẩm tra các 

Chương trình, Đề án, Dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 

Chín, HĐND huyện khóa XXI. 

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

tổ chức họp để thẩm tra dự thảo Nghị quyết Nghị quyết về việc thông qua Kế 

hoạch sử dụng đấtnăm 2023, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên trên cơ sở Tờ 

trình số 250/TTr-UBND ngày 06/12/2022 của UBND huyện, ý kiến tham gia tại 

phiên họp thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND huyện báo cáo HĐND huyện các nội 

dung thẩm tra, cụ thể như sau: 

 1. Về hồ sơ dự thảo Nghị quyết  

 - Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được UBND huyện  gửi tới Ban thẩm tra 

bảo đảm các tài liệu theo yêu cầu của Ban. 

  - Thời hạn gửi hồ sơ thẩm tra trước ngày khai mạc kỳ họp là 07 ngày 

(nhận hồ sơ ngày 06 tháng 12 năm 2022). 

 2. Sự cần thiết và sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước 

  Để bảo đảm việc thu hồi đất triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa 

bàn huyện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tủa Chùa đúng với chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương, giúp các đơn vị chủ động trong quá trình 

quản lý, sử dụng đất; Nghị quyết ban hành đúng thẩm quyền của HĐND huyện 

được quy định Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Đất đai 

năm 2013. 

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

địa phương 

  Việc ban hành Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 

2023, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên phù hợp với tình hình, điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện; phù hợp với 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

 4. Nội dung của dự thảo nghị quyết  
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 Ban Dân tộc HĐND huyện cơ bản nhất trí nội dung dự thảo Nghị quyết 

về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên. Ban đề nghị HĐND huyện xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số 

vấn đề sau:  

 - Tại phiên họp thẩm tra của Ban đề nghị bổ sung các nội dung ở phần căn 

cứ như: Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất và lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất và thêm cụm  từ “Xét đề nghị của UBND huyện Tủa 

Chùa tại...”  nội dung này UBND đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị 

quyết. 

 -  Đề nghị UBND huyện tiếp tục  rà soát, bổ sung thêm diện tích thu hồi 

đất các công trình, dự án mới phát sinh trong năm 2023. 

5. Hình thức, kỹ thuật trình bày dự thảo nghị quyết 

 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 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết HĐND huyện về việc 

thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

Ban Dân tộc kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND huyện; 

- LĐ UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Thành viên Ban Dân tộc HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, BDT. 

TM. BAN DÂN TỘC 

TRƯỞNG BAN 
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