
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND -TNMT Điện Biên Phủ, ngày       tháng        năm 2021      
V/v lấy ý kiến góp ý vào dự thảo phương 

án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 
2030 của TP  Điện Biên Phủ 

 

  
Kính gửi:   

  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh; 
  - Các đồng chí thành viên UBND thành phố; 
  - Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 
  - UBND các xã, phường. 

  

Thực hiện Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 
Luật số 35/2018/QH14, sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan 

đến quy hoạch; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
Thực hiện Văn bản số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; Văn bản số 2564/UBND-KTN ngày 
31/8/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 16/9/2020, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã ban hành Văn bản số 

1391/UBND-TNMT về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của 

thành phố Điện Biên Phủ, trong đó đã đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

Ban quản lý dự án các công trình, phòng giáo dục – đào tạo, Ban chỉ huy quân sự, 

Công an thành phố, UBND các xã, phường đăng ký nhu cầu sử dụng đất của đơn 

vị, ngành mình trong giai đoạn 2021-2030 gửi về UBND thành phố để thành phố 

lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2030. 

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của các ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố 

gửi về; kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tài liệu và đề xuất phương án 
quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các xã, phường trên địa bàn thành 

phố. Đến nay, UBND thành phố đã xây dựng xong dự thảo phương án quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Điện Biên Phủ. 

Để  phương án Quy hoạch sử dụng đất đáp ứng được yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thành phố và sử 

dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất 
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đai, bảo vệ môi trường, UBND thành phố tổ chức lấy ý kiến đóng góp của 

các đơn vị, tổ chức, cá nhân về dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-
2030 thành phố Điện Biên Phủ. 

1. Nội dung lấy ý kiến. 

- Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất; các dự án công trình thực hiện trong 

giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. 

- Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 thành phố 

Điện Biên Phủ và hệ thống bảng, biểu kèm theo. 

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên. 

2. Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày 28/5/2021 đến ngày 

27/6/2021. 

3. Hình thức lấy ý kiến: 

- UBND các xã, phường tiến hành công khai về chỉ tiêu quy hoạch sử 

dụng đất; các công trình, dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch (2021-2030) để 

người dân thuận tiện trong việc theo dõi và góp ý. Tổng hợp các ý kiến tham gia 
và phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Đơn vị tư vấn giải trình các 

thắc mắc của nhân dân (nếu có) trước khi báo cáo UBND thành phố. 

- Đề nghị các các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị của 

thành phố; các đồng chí thành viên UBND thành phố tham gia ý kiến vào dự 

thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Điện Biên Phủ. 

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Văn hóa - Thông 
tin thành phố công khai lấy ý kiến tham gia, góp ý của các đơn vị, tổ chức và  

nhân dân bằng cách truy cập vào Cổng thông tin điện tử thành phố Điện Biên 

Phủ tại địa chỉ http://tpdienbienphu.dienbien.gov.vn/ 

Để phát huy hiệu quả chất lượng đóng góp ý kiến của toàn thể nhân 

dân, UBND thành phố yêu cầu: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm văn hóa truyển thanh, 

truyền hình thành phố có trách nhiệm đăng tải nội dung thông báo này trên Cổng 

thông tin điện tử thành phố Điện Biên Phủ và phát sóng trên chương trình truyền 

hình, hệ thống loa truyền thanh thành phố Điện Biên Phủ để toàn dân được biết 

và tham gia vào dự thảo quy hoạch sử dụng đất.  

- UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố thông báo rộng rãi nội 

dung lấy ý kiến đóng góp tới nhân dân trên địa bàn về quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Điện Biên Phủ để người dân thuận tiện theo dõi, góp 

http://tpdienbienphu.dienbien.gov.vn/
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ý; UBND các xã, phường tiếp thu, tổng hợp ý kiến của nhân dân xây dựng báo cáo gửi 

về UBND thành phố qua phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Mọi ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, đơn vị, cá nhân được gửi về UBND 
thành phố Điện Biên Phủ qua phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp. 

 (Thông báo này và các tài liệu có liên quan được đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử thành phố Điện Biên Phủ tại địa chỉ: http://tpdienbienphu.dienbien.gov.vn/ trong 
thời gian 30 ngày). 

Trên đây là nội dung thông báo của UBND thành phố Điện Biên Phủ về lấy ý 

kiến đóng góp ý kiến vào dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố 

Điện Biên Phủ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND TP; 
- Lưu: VT, TNMT TP. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Lê Tiến Dũng 
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