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Điện Biên Phủ, ngày

tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức triển khai thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực
hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Điện Biên
Căn cứ Khoản 3, Điều 62 Luật Đất ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước
thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích
sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 37/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà
nước thu hồi đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày
6/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi
hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi
hành Luật Đất đai;
Tiếp theo Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2021 của
UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành
phố Điện Biên Phủ (Phần VII, Mục B, Biểu 10/CH kèm theo Quyết định số
1042/QĐ-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên);
Căn cứ Văn bản số 3297/UBND-KT ngày 9/11/2018 của UBND tỉnh Điện
Biên về việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 220kV Điện Biên; Văn bản số 40/SXDKTQHXD ngày 10/01/2022 của Sở Xây dựng về việc thỏa thuận Tổng mặt bằng
khu đất xây dựng Trạm biến áp 220kV Điện Biên;
Căn cứ Quyết định 1527/QĐ-EVNNPT ngày 30/12/2020 của Tổng công ty
truyển tải điện Quốc gia về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm
biến áp 220kV Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh Điện
Biên về việc ủy quyền cho UBND thành phố Điện Biên Phủ quyết định thu hồi đất
để thực hiện dự án: Trạm biến áp 220kV Điện Biên tại địa bàn xã Thanh Minh,
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên;
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Trên cơ sở Hồ sơ kỹ thuật; Mảnh trích đo, trích lục, chỉnh lý địa chính số 192022 Trạm biến áp 220kV Điện Biên, do Xí nghiệp phát triển công nghệ trắc địa
bản đồ thực hiện ngày 21/03/2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt
ngày 28/03/2022;
Nay UBND thành phố Điện Biên Phủ thông báo cho các tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân có liên quan đến dự án được biết để phối hợp với các cơ quan năng
của thành phố thực hiện trình tự thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo
quy định của pháp luật.
Giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đăng tải thông báo này trên
Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Điện Biên Phủ; UBND xã Thanh
Minh tiến hành công bố rộng rãi thông báo này trên các phương tiện thông tin của
xã; thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, tại nhà văn hóa, điểm sinh
hoạt cộng đồng tổ dân phố, bản nơi có đất thu hồi để thực hiện dự án, để các hộ gia
đình, cá nhân, các tổ chức có liên quan biết và thực hiện;
Đề nghị chủ đầu tư dự án (Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc)
đăng thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
Trên đây là Thông báo của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc tổ chức
triển khai thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư
xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Điện Biên./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Ban QLDA các công trình điện Miền Bắc;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải
phóng mặt bằng;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- UBND xã Thanh Minh;
- Lưu: VT.
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