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Lai Châu, ngày       tháng      năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị thông qua Nghị quyết giải thể bản Pa Tết  

thuộc xã Tà Tổng, huyện Mường Tè 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

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 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông 

tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, 

tổ dân phố; 

Căn cứ Thông báo số 270-TB/TU ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy;  

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông 

qua Nghị quyết giải thể bản Pa Tết thuộc xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, như sau: 

1. Sự cần thiết giải thể bản 

Bản Pa Tết hiện có 75 hộ, 423 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Mông đang 

sinh sống và canh tác trên diện tích 213,7 ha thuộc địa giới hành chính xã Huổi 

Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (trong đó 2,4 ha đất ở, 211,3 ha đất 

canh tác). Ngoài ra, còn có khoảng 1.200 ha rừng thuộc khu vực đang sinh sống 

và canh tác của Nhân dân.  

Thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành 

chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" theo Quyết định số 

513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các cấp 

hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên đã tổ chức hiệp thương, thống nhất phương án 

giải quyết: "Giữ nguyên đường địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị 364-

CT, chuyển toàn bộ nhân dân thuộc bản Pa Tết, bản Nậm Ngà, xã Tà Tổng, 

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu về xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên quản lý; đối với diện tích đất mà bản Pà Khà đang canh tác thuộc địa giới 

hành chính xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé thì khoanh vẽ lại, đo đạc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân bản Pà Khà". 
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Thực hiện phương án giải quyết địa giới hành chính của Ủy ban nhân dân 

hai tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 281-

TB/VPTU ngày 06/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân huyện Mường Tè tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân; các sở, 

ngành hai tỉnh tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá 

trình tuyên truyền, vận động. Đến nay, phương án chuyển bản về tỉnh Điện Biên 

quản lý đã nhận được sự đồng thuận của Nhân dân bản Pa Tết và chính quyền 

các cấp của hai tỉnh. 

Tại điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư số 04/2012/TT-BNV được bổ sung 

tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định: “c) Thôn, tổ dân phố đã hình thành từ lâu do xâm 

canh, xâm cư cần thiết phải chuyển giao quản lý giữa các đơn vị hành chính cấp 

xã để thuận tiện trong hoạt động và sinh hoạt của cộng đồng dân cư mà không 

làm thay đổi đường địa giới hành chính cấp xã thì thực hiện giải thể và thành 

lập mới thôn, tổ dân phố theo quy định. Trường hợp không đạt quy mô về số hộ 

gia đình thì thực hiện ghép cụm dân cư theo quy định tại Điều 9 Thông tư này”.  

Như vậy, việc giải thể bản Pa Tết, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè (để tỉnh 

Điện Biên có cơ sở để thành lập bản mới thuộc xã Huổi Lếch, huyện Mường 

Nhé) là thật sự cần thiết. 

2. Phương án giải thể bản 

Giải thể bản Pa Tết, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè theo phương án 

chuyển toàn bộ 75 hộ, 423 nhân khẩu của bản Pa Tết đang sinh sống và canh tác 

trên địa giới hành chính tỉnh Điện Biên sang xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên quản lý. 

Sau khi giải thể bản Pa Tết, huyện Mường Tè có 110 bản, tổ dân phố; tỉnh 

Lai Châu có 955 thôn, bản, tổ dân phố. 

(có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TH4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Tống Thanh Hải 
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