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THÔNG BÁO 
Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

thành phố Điện Biên Phủ 
 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành 

phố Điện Biên Phủ; 

Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ thông báo công bố, công khai Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ, gồm các nội dung sau: 

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch. 

Tổng diện tích tự nhiên là: 30.657,79 ha. 

Trong đó: 

- Nhóm đất nông nghiệp: 26.942,69 ha. 

- Nhóm đất phi nông nghiệp: 3.695,76 ha. 

- Nhóm đất chưa sử dụng: 19,34 ha. 

2. Hồ sơ công bố công khai 

2.1. Hồ sơ công bố công khai tại cơ quan thành phố, gồm: 

- Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Điện Biên 

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ; 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố 

Điện Biên Phủ; 

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ; 

- Bản vẽ trích lục công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

thành phố Điện Biên Phủ; 

2.2. Hồ sơ công bố công khai tại các xã, phường, gồm: 



- Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch; 

- Bản vẽ trích lục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

thành phố Điện Biên Phủ; 

3. Địa điểm công khai 

3.1. Cấp thành phố: 

Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của thành phố Điện Biên Phủ nêu 
tại Điểm 2.1 Mục 2 Thông báo này được công khai tại nơi làm việc của phòng Tài 

nguyên và Môi trường thành phố (UBND thành phố Điện Biên Phủ). Địa chỉ: Tổ 

dân phố 9, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

3.2. Cấp xã, phường: 

Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của thành phố Điện Biên Phủ nêu 
tại Điểm 2.2 Mục 2 Thông báo này được công khai tại Trụ sở UBND các xã, 
phường. 

4. Thời gian công khai 

Từ ngày ban hành thông báo này đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

5. Giao trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường 

5.1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố chủ trì phối hợp với phòng Văn 

hóa - Thông tin: 

Công bố công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành 
phố Điện Biên Phủ lên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Điện Biên 

Phủ. 

5.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: 

- Thực hiện công khai hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố 

Điện Biên Phủ tại Điểm 2.1 Mục 2 và Điểm 3.1 Mục 3 Thông báo này. 

- Cung cấp các tài liệu, số liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố 

Điện Biên Phủ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng. Quản lý hồ 

sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Điện Biên Phủ theo quy định. 

- Cung cấp các tài liệu, số liệu Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của thành 
phố Điện Biên Phủ cho UBND các xã, phường để thực hiện việc công khai tại các 

xã, phường. Đôn đốc, kiểm tra UBND các xã, phường thực hiện việc công khai Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Điện Biên Phủ. 

- Giúp UBND thành phố kiểm tra, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 của thành phố Điện Biên Phủ. 

5.3. UBND các xã, phường: 

- Công bố công khai hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố 

Điện Biên Phủ nêu tại Điểm 2.2 Mục 2 và Điểm 3.2 Mục 3 Thông báo này. 



- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân thuộc 

địa bàn quản lý về các chỉ tiêu sử dụng đất của xã, phường ghi trong Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 của thành phố Điện Biên Phủ. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện xử lý theo quy định của pháp luật đối với 

các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. 

5.4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thành phố: 

Xây dựng chương trình thông tin nội dung Thông báo này trên phương tiện 

truyền thanh - truyền hình của thành phố để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết. 

5.5. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với phòng Tài nguyên và 

Môi trường, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 của thành phố Điện Biên Phủ đạt hiệu quả. 

Trên đây là Thông báo của UBND thành phố Điện Biên Phủ về công bố công 

khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Điện Biên Phủ để các cơ quan, 

đơn vị và nhân dân biết, thực hiện đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch được 

duyệt./. 

 
Nơi nhận:                 
- UBND tỉnh Điện Biên (báo cáo); 
- Sở TNMT tỉnh;             
- TT: Thành ủy; HĐND TP; 
- LĐ UBND thành phố; 
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu VT, TNMT. 
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