
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

  Số:           /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày        tháng     năm 2022 

TỜ TRÌNH 

V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt khu trung tâm 

xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ 

về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ các Công văn: Số 3016/BKHĐT-KTĐN ngày 10/5/2022 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về các dự án do Quỹ đặc biệt Hợp tác Mê Công - Lan 

Thương viện trợ không hoàn lại năm 2022; Công văn số 1873/BNG-KTĐP ngày 

16/5/2022 của Bộ Ngoại giao về việc Quỹ đặc biệt Mê Công - Lan Thương phê 

duyệt các dự án năm 2022; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

1650/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 29/9/2022 về việc đề nghị ban hành Tờ trình 

trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt khu 

trung tâm xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu; 

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

duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Nậm Ban, 

huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu với các nội dung như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Nậm Ban, huyện Nậm 

Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

2. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Lai Châu. 

3. Chủ dự án: UBND huyện Nậm Nhùn. 

4. Nhà tài trợ: Chính phủ Trung Quốc tài trợ thông qua Quỹ đặc biệt Hợp 

tác Mê Công - Lan Thương (Hợp tác Mê Công - Lan Thương là nền tảng hợp 

tác tiểu vùng mô thức mới, do Trung Quốc và 5 nước sông Mekong cùng khởi 

xướng và xây dựng, nhằm làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị 
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giữa 6 quốc gia. Hợp tác Mê Công - Lan Thương nhằm thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế xã hội tiểu vùng; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước trong 

khu vực; có lợi cho tiến trình nhất thể hóa ASEAN và nhất thể hóa khu vực; 

đóng góp cho hợp tác Nam - Nam, thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự 

phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc). 

5. Mục tiêu: Đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ nhân dân sinh sống, 

cư trú tại khu trung tâm xã Nậm Ban bao gồm bản Nậm Ô có 67 hộ (271 nhân 

khẩu) và 750 học sinh và cán bộ, công chức xã, trường học và trạm y tế tại khu 

trung tâm xã Nậm Ban. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành hệ thống 

cấp nước đảm bảo bền vững, cải thiện môi trường, nâng cao sức khỏe, giảm tỷ lệ 

các bệnh tật do nguồn nước gây ra. 

6. Quy mô, nội dung đầu tư: 

- Đập đầu mối dạng đập tràn lấy nước trong hầm thu chiều rộng khoảng 

Btràn=12m; bể lọc thô; cụm xử lý lọc, bể điều tiết và thiết bị khử trùng; bố trí nhà 

đặt thiết bị khử trùng và cấp điện đầy đủ. 

- Tuyến ống: Dùng ống HDPE và ống TTK với tổng chiều dài khoảng 

L=9 km, kích thước từ D20mm đến D110mm. 

7. Nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

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

9. Địa điểm thực hiện: Xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 

10. Tổng vốn thực hiện dự án, nguồn vốn, phân kỳ nguồn vốn: 

- Tổng vốn thực hiện dự án: 7.391,778 triệu đồng (316.700 USD). Tỷ giá 

23.340 VNĐ/1 USD. 

- Nguồn vốn: Quỹ đặc biệt Hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC) do 

Trung Quốc viện trợ không hoàn lại. 

- Phân kỳ nguồn vốn: 

+ Năm 2022: 2.217,533 triệu đồng (95.010 USD) 

+ Năm 2023: 5.174,245 triệu đồng (221.690 USD) 

11. Cơ chế tài chính: Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước. 

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

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

Thực hiện Công văn số 3016/BKHĐT-KTĐN ngày 10/5/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về các dự án do Quỹ đặc biệt Hợp tác Mê Công - Lan Thương 

viện trợ không hoàn lại năm 2022, để đảm bảo thủ tục đầu tư dự án theo quy 

định của Luật Đầu tư công, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị có liên 
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quan tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt 

khu trung tâm xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Đến nay, việc lập 

và thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã được UBND tỉnh tổ 

chức thực hiện xong và đã báo cáo xin chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền 

theo quy chế làm việc, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét phê duyệt chủ 

trương đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. 

Việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn các dự án: UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì thẩm định đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. 

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của chủ chương trình. 

2. Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

(Có dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo) 

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Ngoại vụ; 

- Lưu: VT, TH3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Trọng Hải 
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