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BÁO CÁO TỔNG HỢP THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mường Chà 

(Trình tại kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khoá XXI) 
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Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà 

Thực hiện Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 15/7/2022 của Thường trực HĐND 

huyện, điều chỉnh, bổ sung nội dung kỳ họp và phân công chuẩn bị nội dung bổ sung kỳ 

họp thứ Sáu HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Các Ban HĐND huyện đã 

tiến hành thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện Mường Chà, trên cơ sở Tờ trình số: 1011/TTr-UBND ngày 19/7/2022 của UBND 

huyện. Qua thẩm tra Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổng hợp kết quả và báo cáo 

HĐND huyện như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Ngày 30/3/2022 HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về việc 

thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mường Chà; Tuy nhiên trong quá trình 

UBND huyện chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện để 

trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thẩm định thì đến ngày 13/7/2022 UBND tỉnh 

Điện Biên ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh năm đến 2030 cho các huyện, thị xã, thành phố, có sự thay đổi về chỉ tiêu 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện. Do vậy UBND huyện phải xây dựng lại 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, nên Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 có sự thay 

đổi so với Nghị quyết số 66/NQ-HĐND huyện đã ban hành cụ thể như sau: 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất đã được thông qua tại Nghị quyết số 66/NQ-

HĐND huyện: 

(1). Tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện: 118.989,50 ha, Trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp trong phương án kế hoạch sử dụng: 111.705,59 ha; 

- Diện tích đất phi nông nghiệp trong phương án kế hoạch sử dụng: 3.145,53 ha;  

- Diện tích đất chưa sử dụng trong phương án kế hoạch sử dụng: 4.138,37 ha 

(2). Tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 196,33 ha 

(3). Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng: 20.049 ha  

2. Diện tích, cơ cấu các loại đất sau điều chỉnh: 

(1). Tổng diện tích tự nhiên: 118.989,50 ha. Trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp trong phương án kế hoạch sử dụng: 110.629,90 ha, 

giảm 1.075,69 ha, so với Nghị quyết số 66/NQ-HĐND; 



- Diện tích đất phi nông nghiệp trong phương án kế hoạch sử dụng: 3.135,56 ha; 

giảm 9,97 ha, so với Nghị quyết số 66/NQ-HĐND; 

- Diện tích đất chưa sử dụng trong phương án kế hoạch sử dụng: 5.224,04 ha; tăng 

1.085,67 ha, so với Nghị quyết số 66/NQ-HĐND.  

(2). Tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 192,32 ha; 

giảm 4,01 ha, so với Nghị quyết số 66/NQ-HĐND. 

(3). Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng: 18.963,34 ha; giảm 1.085,66 

ha, so với Nghị quyết số 66/NQ-HĐND.  

 Vì vậy, UBND huyện xây dựng lại kế hoạch sử dụng đất và trình HĐND huyện 

xem xét thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mường Chà cho 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 của huyện; đảm bảo đúng theo quy định Luật. 

II. Về nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Các Ban HĐND huyện nhất trí với nhu cầu sử dụng đất năm 2022 của huyện. Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 bảo đảm sự thống nhất phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021-2030 của huyện; các chỉ tiêu của tỉnh giao năm 2022 và Quyết định số 

1219/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên phân bổ chỉ tiêu quy hoạch 

sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2030 cho các huyện, thị xã, thành phố. Việc phân bổ nguồn 

lực đất đai phù hợp cho từng thời kỳ, trên nguyên tắc để khai thác, sử dụng hợp lý, bền 

vững, tiết kiệm, hiệu quả phát triển bền vững từ huyện đến các xã, thị trấn, tạo cơ sở phát 

triển kinh tế - xã hội, văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh lương thực, 

an ninh nguồn nước, tỷ lệ che phủ rừng; bảo vệ môi trường, danh lam thắng cảnh; giải 

quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu 

số, phù hợp với đặc điểm phân bố dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số; định hướng cho 

không gian phát triển…; đặc biệt các các dự án đầu tư xây dựng công trình và dự án đấu 

giá quyền sử dụng đất tăng nguồn thu cho huyện để thực hiện phát triển hạ tầng từng bước 

đưa huyện phát triển.  

Qua thẩm tra các Ban HĐND huyện nhất trí với các chỉ tiêu, số liệu của UBND 

huyện trình HĐND huyện xem xét quyết định với một số nội dung chủ yếu như sau: 

(1). Tổng diện tích tự nhiên: 118.989,50 ha. Trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp trong phương án kế hoạch sử dụng: 110.629,90 ha; 

- Diện tích đất phi nông nghiệp trong phương án kế hoạch sử dụng: 3.135,56 ha; 

- Diện tích đất chưa sử dụng trong phương án kế hoạch sử dụng: 5.224,04 ha.  

(2). Tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 192,32 ha. 

(3). Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng: 18.963,34 ha.  

III. Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và thẩm quyền ban hành Nghị quyết. 



1. Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản dự thảo Nghị quyết đảm bảo các yêu 

cầu về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của luật và các văn 

bản liên quan. 

2. Về thẩm quyền ban hành Nghị quyết đúng với thẩm quyền quyết định của HĐND 

huyện. 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mường Chà. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổng 

hợp kính trình HĐND huyện xem xét quyết định./. 

Nơi nhận: 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- TT. HĐND - UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, BKTXH. 
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