
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 
––––––––––––––––––––––––– 

Số:           /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Điện Biên Phủ, ngày        tháng 3 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ  

Công trình: Kè bảo vệ đất sản xuất bản Nà Ngám, xã Nà Nhạn 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ. 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND ngày 29/7/2020 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Điện Biên Phủ về việc giao UBND thành phố quyết định chủ 

trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C thuộc thành phố quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND thành 

phố Điện Biên Phủ về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án: Kè bảo vệ đất sản xuất bản Nà Ngám, xã Nà Nhạn; 

UBND thành phố Điện Biên Phủ trình Hội đồng nhân dân thành phố Điện 

Biên Phủ xem xét, quyết định đầu tư công trình: Kè bảo vệ đất sản xuất bản Nà 

Ngám, xã Nà Nhạn với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Kè bảo vệ đất sản xuất bản Nà Ngám, xã Nà Nhạn. 

2. Chủ đầu tƣ: Chưa giao 

3. Đối tƣợng thụ hƣởng dự án: Nhân dân bản Nà Ngám 1,2, xã Nà Nhạn. 

4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ 

5. Tổng vốn thực hiện dự án: 10.000 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn: Vốn dự phòng ngân sách thành phố năm 2022: 04 tỷ đồng 

và các năm tiếp theo. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023. 

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Dự kiến hoàn thành trong quý I, II năm 2022 

bao gồm các công việc: Lập báo cáo đề xuất chủ chương đầu tư; thẩm định chủ 

trương đầu tư, nguồn vốn; phê duyệt chủ trương đầu tư; lập và phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật. 

- Giai đoạn thực hiện dự án từ Quý II đến quý IV năm 2022 gồm: Tổ chức 

lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng công trình; 

giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; nghiệm 

thu hoàn thành công trình xây dựng; bàn giao công trình đưa vào sử dụng. 
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- Giai đoạn kết thúc dự án trong Quý I năm 2023 gồm: Quyết toán hợp 

đồng xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành, bảo hành công trình xây dựng, bàn 

giao các hồ sơ liên quan. 

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý dự án: Chủ đầu tư tự thực hiện 

hoặc thuê đơn vị quản lý dự án. 

8. Các thông tin khác: 

8.1. Sự cần thiết đầu tư  

Bản Nà Ngám 1,2 có 174 hộ dân cư, 880 nhân khẩu. Hiện trạng khu vực 

suối chảy qua bản Nà Ngám 1,2 có chiều dài khoảng 897m đang bị sạt lở nghiêm 

trọng, vào mùa mưa xảy ra tình trạng sạt lở, ảnh hưởng đến đất sản xuất của 

người dân trong khu vực. Để đảm bảo an toàn cho đất sản xuất của người dân tại 

vị trí sạt lở việc đầu tư công trình: Kè bảo vệ đất sản xuất bản Nà Ngám, xã Nà 

Nhạn là rất cần thiết. 

8.2. Mục tiêu đầu tư:  

Việc đầu tư xây dựng công trình: Kè bảo vệ đất sản xuất bản Nà Ngám, xã 

Nà Nhạn nhằm bảo đảm an toàn cho đất sản xuất của nhân dân tại vị trí có nguy 

cơ sạt lở, góp phần phát triển kinh tế xã hội, từng bước đưa khu vực phát triển 

kinh tế nhanh, bền vững. 

8.3. Quy mô đầu tư : Tổng chiều dài tuyến kè khoảng 897m. 

- Kích thước: cao khoảng 2,0-:-3,0m. 

- Kết cấu kè: Bê tông cốt thép mác 200. 

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ 

TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

- Ngày 09/3/2022 UBND thành phố Điện Biên Phủ ban hành Quyết định số 

500./QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án Kè bảo vệ đất sản xuất bản Nà Ngám, xã Nà Nhạn. 

- Ngày 14/3/2022, Phòng Kinh tế lập Báo cáo số 17/BC-PKT đề xuất chủ 

trương đầu tư công trình: Kè bảo vệ đất sản xuất bản Nà Ngám, xã Nà Nhạn; 

đồng thời lập Tờ trình số: 10/TTr-PKT ngày 14/3/2022 gửi UBND thành phố, 

phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm 

định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn;  

- Ngày 16/3/2022 phòng Tài chính - Kế hoạch đã tiến hành thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình tại Báo cáo số: 64/BC-TCKH. 

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Phòng Kinh tế số 17/BC-

PKT ngày 14/3/2022. 

- Tờ trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn của Phòng Kinh tế 10/TTr-PKT ngày 14/3/2022. 

- Báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn của phòng Tài chính kế hoạch thành phố số 64/BC-TCKH ngày 16 tháng 

3 năm 2022. 
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UBND thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên 

Phủ xem xét, quyết định đầu tư dự án: Kè bảo vệ đất sản xuất bản Nà Ngám, 

xã Nà Nhạn./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Thành uỷ; 

- TT HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các Ban HĐND thành phố; 

- Các phòng: TC-KH, QLĐT, KT; 

- HĐND, UBND xã Nà Nhạn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng  
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