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ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Tính cấp thiết của công tác lập kế hoạch sử dụng đất 

Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản 

xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng trong môi trường sống, là địa bàn phân 

bố dân cư, cơ sở phát triển kinh tế, văn hoá đời sống xã hội nhân dân. Tài 

nguyên đất có hạn không tái tạo lại được, mặt khác dân số tăng nhanh dẫn đến 

nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích ngày càng tăng. Để giải quyết vấn đề này 

cần phân bố sử dụng đất đai một cách hợp lý, có hiệu quả theo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. 

Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy 

định tại Khoản 1 Điều 54 “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực 

quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo phaṕ luâṭ”. 

Luật Đất đai năm 2013 tại Điều 22 Khoản 4 quy định "Quản lý quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất" là một trong 15 nội dung quản lý Nhà nước về đất 

đai và tại Điều 45 Khoản 3 quy định "Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện". 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong công tác 

quản lý Nhà nước về đất đai, trong sự phát triển hài hoà, cân đối của từng địa 

phương và của đất nước theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để Nhà nước quản lý thống 

nhất toàn bộ đất đai theo hiến pháp và pháp luật, đảm bảo đất đai được sử dụng 

tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả cao nhất.  

Để cụ thể hóa quy hoạch, việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm có vai  

trò rất quan trọng, là căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất. Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp 

huyện được quy định tại Luật Đất đai năm 2013 nhằm cụ thể hóa nhu cầu sử dụng 

đất của các ngành, lĩnh vực, các cấp; khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để 

thực hiện; từ đó xác định diện tích các loại đất cần phải thu hồi, chuyển mục đích 

sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án trong năm kế hoạch đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã và được điều chỉnh sửa đổi trong Luật số 35/2018/QH14. Xác 

định rõ tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm, được sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cùng với sự giúp đỡ, 

phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân thành phố Điện 

Biên Phủ tổ chức triển khai lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố 

Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên”.   
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2. Cơ sở của công tác lập kế hoạch sử dụng đất thành phố Điện Biên Phủ 

2.1. Căn cứ pháp lý của công tác kế hoạch sử dụng đất thành phố 

Điện Biên Phủ 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Sửa đổi bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội Giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về Điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 

2020) của tỉnh Điện Biên; 

- 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 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

về Giá đất; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

về thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về Quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 

của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 
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- Quyết định số 555/QĐ-TTg ngày 16/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện 

Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất; 

- Quyết định số 2501/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2017 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030; 

- Công văn 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 - 2031 và 

kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; 

- Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên 

chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất 

trồng lúa chuyển sang mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

- Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện 

Biên về chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019; hủy bỏ danh 

mục dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh chấp thuận, thông qua trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên; 

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện 

Biên về chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019; 

- Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày  26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện 

Biên chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; 

- Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện 

Biên chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020; hủy bỏ danh mục dự 

án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 
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- Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Điện 

Biên thông qua báo cáo dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn (2021 - 2025) và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Điện Biên; 

- Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Điện 

Biên Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021; Hủy bỏ danh mục dự 

án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhưng chưa thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/7/2020 của HĐND thành phố 

Điện Biên Phủ về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 thành phố Điện Biên Phủ; 

- Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn 2050; 

- Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh 

Điện Biên giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đa chức năng dọc trục đường 60m 

thuộc Khu đô thị mới phía Đông thành phố Điện Biên Phủ; 

- Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm hành chính chính 

trị tỉnh thuộc Khu đô thị mới phía Đông thành phố Điện Biên Phủ; 

- Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt quy hoạch phân khu Trung tâm thương mại dịch vụ, văn 

hóa thuộc Khu đô thị mới phía Đông thành phố Điện Biên Phủ; 

- Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 Khu trung tâm hiện 

hữu thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đa chức 

năng dọc trục đường 60m, thành phố Điện Biên Phủ; 
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- Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh 

Điện Biên Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hiện hữu 

thành phố Điện Biên Phủ từ đồi E đến cầu trắng; 

- Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt phương án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh 

Điện Biên đến năm 2025, định hướng 2030; 

- Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

Điện Biên Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024; 

- Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 

thành phố Điện Biên Phủ; 

- Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh  Điện Biên 

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Điện Biên Phủ; 

- Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 

- 2025 tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng an ninh năm 2021 tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công 

nguồn vốn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021, tỉnh 

Điện Biên; 

- Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc ban hành chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách 

năm 2021; 
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- Văn bản số 2564/UBND-TNMT 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. 

2.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ 

- Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Điện Biên; 

- Hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố 

Điện Biên phủ; 

- Hồ sơ Quy hoạch phát triển các ngành: Công nghiệp, thương mại dịch 

vụ, nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi...; 

- Hồ sơ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới 05 xã Thanh Minh, Mường 

Phăng, Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang; 

- Hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ đến năm 

2030, tầm nhìn 2050; 

- Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Điện Biên Phủ; 

- Hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2019 thành phố Điện Biên Phủ; 

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh và công tác chỉ đạo điều hành của UBND 6 tháng đầu 

năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI  

1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 

1.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a) Vị trí địa lý 

Thành phố Điện Biên Phủ là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế - văn 

hóa của tỉnh Điện Biên. Tổng diện tích tự nhiên của thành phố là 30.657,79 ha 

(số liệu kiểm kê đất đai năm 2019). Có vị trí địa lý như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Mường Chà; 

- Phía Đông Nam giáp huyện Điện Biên Đông; 

- Phía Đông giáp huyện Mường Ảng; 

- Phía Tây và phía Nam giáp huyện Điên Biên. 

Là thành phố miền núi có các tuyến Quốc lộ 12 và Quốc lộ 279, 279B chạy 

qua thông suốt với tỉnh Sơn La và tỉnh Lai Châu. Có vị trí chiến lược vô cùng 
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quan trọng cả về kinh tế, chính trị và Quốc phòng - An ninh, là điều kiện thuận lợi 

để phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng giao thông với các huyện, tỉnh lân cận. 

b) Địa hình 

Địa hình thành phố chủ yếu là dạng địa hình đồi núi và đồng bằng 

nghiêng dần theo hướng Bắc - Nam, Đông - Tây. Do ảnh hưởng của hoạt động 

kiến tạo địa chất nên địa hình bị chia cắt, cấu trúc núi cao, đồi và đồng bằng. Độ 

cao trung bình từ 488 - 1.130 m so với mực nước biển. Núi ở đây bị bào mòn 

mạnh thành những thung lũng và đồng bằng: Địa hình của thành phố Điện Biên 

Phủ dốc thoải dọc theo hướng Bắc - Nam, Đông - Tây. Địa hình Điện Biên Phủ 

có 2 dạng chính: 

- Địa hình đồi núi cao trên 600 m: Đây là kiểu địa hình đặc trưng của 

thành phố Điện Biên Phủ, chiếm trên 70% diện tích tự nhiên, phân bố ở hầu hết 

các xã, phường trên địa bàn thành phố. Đỉnh cao nhất (1.137 m) nằm ở dãy núi 

phía Đông Bắc khu vực giáp ranh giữa xã Thanh Minh. Nhìn chung dạng địa 

hình này phức tạp, gây khó khăn trong việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và 

phát triển sản xuất nông nghiệp. 

- Địa hình thung lũng và đồng bằng: Đây là loại địa hình nằm dọc theo 

sông Nậm Rốm ở phía Tây Nam thành phố, có tiềm năng về sản xuất nông 

nghiệp. Đặc biệt có cánh đồng bằng phẳng quy mô từ 50 - 100 ha thuộc địa bàn 

các phường Nam Thanh và Thanh Trường. Đây là nơi tập trung dân cư và sản 

xuất lương thực (lúa nước) của toàn thành phố. 

b) Khí hậu 

Khí hậu thành phố Điện Biên Phủ là khí hậu nhiệt đới, gió mùa vùng cao, 

mùa Đông lạnh mưa ít; mùa Hè nóng mưa nhiều. 

* Chế độ nhiệt 

Nhiệt độ không khí bình quân năm là 230C, nhiệt độ không khí bình quân 

cao nhất vào tháng 6 là 26,30C và thấp nhất vào tháng 01 là 110C. Trong năm có 

khoảng 170 ngày nóng và 100 ngày lạnh. Tổng tích ôn cả năm là 8.0210C. 

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng 9 - 100C ảnh hưởng không nhỏ 

đêń đơì sôńg cuả con ngươì cũng như cây trồng và vật nuôi. 

* Chế độ mưa 

Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10. Lượng mưa bình quân năm 

1.800 mm, phân bố không đều, vùng núi lượng mưa có thể lên đến 1.900 
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mm/năm. Mưa lớn tập trung vào tháng 6 đến tháng 10. Các tháng khô hạn bắt 

đầu từ tháng 11 năm trước tới tháng 3 năm sau. 

* Chế độ gió 

Trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều hướng gió trong năm. Trong đó 

thịnh hành là hướng gió Tây và Tây - Bắc. Tốc độ gió trung bình từ 0,4 đến 0,7 

m/s. Gió Tây thường gây ra khô nóng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của con 

người, cây trồng, gia súc. 

c) Thủy văn 

Hệ thống sông suối trên địa bàn thành phố thuộc lưu vực sông Mê Kông, 

do chịu ảnh hưởng của địa hình nên các suối không liên tục mà bị chia cắt thaǹh 

từng đoạn, hệ thống cać suối chính ở đây có hướng chảy phụ thuộc theo điạ hiǹh 

từng khu vực. Trên địa bàn thành phố có sông Nậm Rốm, suối Nậm Khâu Hũ có 

lưu lượng dòng chảy lớn nhất vào các tháng 6, 7, 8, 9, 10. 

Ngoài ra, trên điạ baǹ coǹ có hệ thống các suối nhỏ phân bố theo các khe 

hợp thủy của các dãy núi, các suối này bắt nguồn từ các đồi núi cao đổ ra suối 

chính, tuy nhiên do địa hình dốc nên khả năng giữ nước kém, vào mùa khô mực 

nước ở các suối lớn thường xuống rất thấp. Vào mùa khô hệ thống các suối trên 

địa bàn có lượng nước dự trữ thấp, việc thiếu nước phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp thường xuyên xảy ra, cần thiết phải có sự đầu tư cho các hệ thống hồ, 

đập thủy lợi để tích trữ các nguồn tự nhiên, khai thác và sử dụng nguồn nước 

một cách khoa học và tiết kiệm mới đem lại hiêụ quả. 

1.1.2. Các nguồn tài nguyên 

a) Tài nguyên nước 

* Nước mặt: 

Phụ thuộc vào nguồn nước mưa và lượng nước ở các sông suối, hồ Huổi 

Phạ và hề thống kênh thủy nông Nậm Rốm đã được đầu tư đưa vào sử dụng. 

Lượng nước khai thác sử dụng trong sản xuất và sinh hoạt chủ yếu được lấy từ 

nguồn nước mặt này. Địa bàn thành phố Điện Biên Phủ nằm trong phạm vi đầu 

nguồn của lưu vực sông Mê Kông. 

* Nước ngầm: Có trữ lượng khá, chất lượng tốt, là nước khe mạch nứt 

trong các khe đá, nước có độ tổng khoáng hoá nhỏ và ít biến động theo mùa, loại 

hình hoá học của nước phổ biến là bicacbonat-clorua hoặc clorua-bicacbonat, 

nồng độ các vi nguyên tố đều rất nhỏ và nhỏ hơn giới hạn cho phép. Nguôǹ 

nươć ngầm được nhân dân sử duṇg trong sinh hoaṭ hàng ngày.   
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b) Tài nguyên đất 

Thành phố Điện Biên Phủ bao gồm 05 nhóm đất chính với 11 loại đất, cụ 

thể như sau: 

* Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi 

Diện tích: 16.370,49 ha, nhóm đất này phân bố ở độ cao từ 900 - 1.800 m, 

có khí hậu lạnh và ẩm, thảm thực vật nhìn chung còn tốt so với vùng thấp. 

Nhóm đất này có 2 loại đất chính: 

- Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit (Ha): 11.778,68 ha, phân bố trên 

địa bàn xã Thanh Minh, Mường Phăng, Pá Khoang, Nà Tấu và Nà Nhạn. 

- Đất mùn vàng nhạt trên đá cát (Hq): 167,80 ha, phân bố trên địa bàn 

phường Nam Thanh, xã Thanh Minh và xã Pá Khoang. 

- Đất mùn đỏ vàng trên đá sét (Hs): 4.279,27 ha, phân bố trên địa bàn xã 

Nà Tấu, Pá Khoang và Nà Nhạn. 

- Đất mùn đỏ vôi trên đá nâu (Hv): 144,74 ha, phân bố trên địa bàn xã Nà Tấu. 

* Nhóm đất đỏ vàng 

Diện tích: 10.141,40 ha, đất hình thành trên sản phẩm phong hóa của các 

loại đá mẹ khác nhau. Nhóm đất này có 4 loại đất chính: 

- Đất vàng đỏ trên đá macma axit (Fa): 4.595,56 ha, phân bố trên địa bàn 

xã Thanh Minh, Nà Nhạn, Nà Tấu, Mường Phăng. 

- Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp): 683,33 ha, phân bố chủ yếu trên địa 

bàn phường Thanh Trường, Nam Thanh và Him Lam. 

- Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs): 4.388,73 ha, phân bố trên địa 

bàn xã Thanh Minh, Nà Tấu, Mường Phăng, Nà Nhạn và phường Nam Thanh. 

- Đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv): 473,78 ha, phân bố trên địa bàn xã Thanh 

Minh, Nà Nhạn và phường Thanh Trường. 

* Nhóm đất phù sa: Có 01 loại đất chính là đất phù sa ngòi suối (Py) có 

diện tích 14,76 ha. Phân bố trên địa bàn xã Thanh Minh và phường Him Lam, 

đất thường có địa hình không bằng phẳng do tốc độ dòng chảy lớn, sản phẩm 

phù sa thô hơn vùng hạ lưu nên đất thường có thành phần cơ giới nhẹ lẫn nhiều 

sỏi sạn và các sản phẩm hữu cơ khác.  

* Nhóm đất mùn trên núi cao: Có 01 loại đất chính là đất mùn vàng nhạt trên 

núi cao (A) có diện tích 365,59 ha. Phân bố trên địa bàn xã Nà Nhạn và Nà Tấu. 

* Nhóm đất thung lũng: Có 01 loại đất chính là đất thung lũng do sản 

phẩm dốc tụ (D) có diện tích 881,51 ha. Phân bố trên địa bàn xã Pá Khoang và 

Mường Phăng. 
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c) Tài nguyên rừng 

Tổng diện tích đất rừng toàn thành phố Điện Biên Phủ (số liệu kiểm kê đất 

đai năm 2019) là 13.314,39 ha, độ che phủ rừng của thành phố là 43,73% (trong 

đó: đất rừng phòng hộ 7.301,96 ha; đất rừng đặc dụng 2.820,18 ha; đất rừng sản 

xuất 3.192,25 ha). 

Rừng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ không còn gỗ quý và có giá 

trị kinh tế, chủ yếu là rừng trồng sản suất là những cây keo, tre, bương,... một số 

diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn có nhiều loại cây tạp. Ngoài ra còn các loại 

hình cây bụi, cây gỗ rải rác, tre nứa. Động vật rừng trên địa bàn hầu như không 

còn như: khỉ, hoẵng, lợn rừng, một số loài chim quý mà chỉ còn một số loài 

chim, gà rừng. Cùng với việc mất rừng do nhân dân khai thác và chuyển sang 

trồng cây ăn quả lâu, dẫn đến mất cân bằng sinh thái rừng, diện tích đất rừng 

trên địa bàn thành phố giảm và giá trị rừng thấp. Tuy nhiên cho tới nay, thành 

phố đã làm tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ, giao đất giao rừng cho các hộ gia 

đình. Trong những năm tới cần có sự quản lý giữa đất di tích với việc trồng 

rừng, bảo vệ rừng, trồng cây rừng có giá trị và hiệu quả kinh tế. 

1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

Theo Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác chỉ đạo điều hành của UBND 6 tháng 

đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Kết quả kinh tế 

- xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2020 thực hiện như sau: 

1.2.1. Về kinh tế 

- Giá trị sản xuất (giá hiện hành) là 4.413,91 tỷ đồng. 

- Tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế: 

+ Thương mại - dịch vụ: 66,50%. 

+ Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: 29,92%. 

+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 3,58%. 

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp - thủy sản 

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá trị hiện hành) 6 tháng 

đầu năm 2020 đạt 158,231 tỷ đồng. 

* Trồng trọt 

Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm 2020 đạt 7.209,73 tấn. Trong đó: 
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- Lúa Đông - Xuân: Diện tích gieo cấy 1.197,572 ha; năng suất đạt 57,93 

tạ/ha; tổng sản lượng đạt 6.937,54 tấn. 

- Lúa nương: Diện tích gieo cấy 347 ha. 

- Ngô: Diện tích gieo cấy 818,60 ha, năng suất đạt 51,85 tạ/ha, sản lượng 

đã thu hoạch 272,20 tấn. 

- Diện tích cây có củ lấy bột: Diện tích gieo trồng 1.290,00 ha, hiện nhân 

dân đang chăm sóc. 

* Chăn nuôi 

Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa 

bàn. Tổng đàn gia súc 6 tháng đầu năm đạt: Đàn trâu 6.132 con; đàn bò 2.683 

con; đàn lợn 15.823 con; đàn gia cầm 461.124 con.  

* Nuôi trồng thủy sản 

Công tác nuôi trồng thủy sản phát triển khá, diện tích duy trì ổn định. 

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 973 ha, tổng sản lượng khai thác và nuôi 

trồng đạt 646,99 tấn. 

* Lâm nghiệp 

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác chăm sóc và 

bảo vệ rừng, công tác phòng chống cháy rừng, duy trì diện tích cây cao su hiện 

có tại xã Thanh Minh là 90,18 ha. Duy trì độ che phủ rừng 43,73%. 

b) Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 

Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành 

phố ổn định, chất lượng sản phẩm tiếp tục được nâng lên. Trên địa bàn thành 

phố hiện có 4 doanh nghiệp quốc doanh, 75 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 2 

hợp tác xã và 899 hộ cá thể hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp. Sáu tháng đầu năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp đạt 612,45 tỷ đồng, nghành xây dựng đạt 708,00 tỷ đồng. 

c) Ngành thương mại, dịch vụ, du lịch 

- Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch 6 tháng đầu năm 2020 

được duy trì; công tác quản lý Nhà nước về thương mại, dịch vụ, du lịch được chú 

trọng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2020 đạt 

2.935,23 tỷ đồng.Trong đó: Doanh thu trong lĩnh vực thương mại đạt 2.182,43 tỷ 

đồng, doanh thu trong các hoạt động dịch vụ đạt 752,80 tỷ đồng. 
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- Do thực hiện việc cách ly xã hội và các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19, nên lượng khách đến tham quan và làm việc tại thành phố 6 tháng đầu 

năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019, ước có 108.000 lượt người. 

1.2.2. Về xã hội 

a) Giáo dục - đào tạo 

UBND thành phố đã chỉ đạo việc sáp nhập các trường và tiếp nhận 21 

trường thuộc 4 xã của huyện Điện Biên về thành phố. Đến nay, thành phố có 53 

trường học các cấp, trong đó có 49 trường công lập và 4 trường tư thục; 48 

trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 90,57%. Tỷ lệ học sinh 

chuyển lớp cấp tiểu học đạt 99,80% và cấp THCS đạt 99,70%. 

b) Y tế - dân số 

Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện 

đầy đủ có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số; trong 6 tháng đầu 

năm 2020 trung tâm y tế thành phố và trạm y tế các xã, phường đã tiếp nhận 

khám chữa bệnh cho 31.380 lượt bệnh nhân. Duy trì tốt các hoạt động truyền 

thông dân số, gia đình, trẻ em. 

c) Về văn hoá - thông tin - thể dục thể thao 

Tiếp tục thực hiện và nâng cáo chất lượng phong trào "Toàn dân xây dựng 

đời sống văn hóa". Năm 2020 sau khi thực hiện sáp nhập 04 xã từ huyên Điện 

Biên toàn thành phố có 173 tổ dân phố, bản đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 19.056 

hộ gia đình đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 286 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng 

ký đạt chuẩn văn hóa; 07 phường đăng ký đạt chuẩn văn minh đô thị và 05 xã 

đăng ký đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Phê duyệt 159 bản Quy ước của các 

tổ dân phố, bản. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn được duy 

trì, hoạt động thông tin truyền thông kỷ niệm các ngày lễ được chú trọng và diễn 

ra thường xuyên. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

 2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

2.1.1. Đánh giá kết quả thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2016 - 2020 

 a) Kết quả thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2016 

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Điện Biên Phủ được 

UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 
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18/5/2016, trong năm 2016 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ dự kiến sẽ 

thực hiện 85 công trình, dự án. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các công trình, dự 

án đạt thấp 13/85 công trình (đạt tỷ lệ 15,29%) với tổng diện tích 14,42 ha. Kết 

quả thực hiện như sau: 

Bảng 01: Kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án năm 2016 

TT Danh mục công trình, dự án Diện tích (ha) Địa điểm (đến cấp xã) 

1 Trường mầm non bản Khá 0,09 Phường Nam Thanh 

2 Trường Lương Thế Vinh 3,24 Phường Him Lam 

3 Trạm y tế Nam Thanh 0,02 Phường Nam Thanh 

4 Mở rộng điểm TĐC khe chít 4,25 Phường Noong Bua 

5 Khu nhà ở Tân Thanh 4,13 Phường Tân Thanh 

6 Nhà điều hành Điện Lực thành phố 0,06 Phường Him Lam 

7 Nhà văn hóa tổ 22 Tân Thanh 0,03 Phường Tân Thanh 

8 Đường bê tông tổ 25 Mường Thanh 0,03 Phường Mường Thanh 

9 Khu nhà ở Tây sông Nậm Rốm 1,32 Phường Thanh Bình 

10 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 0,18 Phường Thanh Trường 

11 Trung tâm hành chính Tà Lèng 0,47 Xã Thanh Minh 

12 
Khu tái định cư Dự án: cải tạo nâng cấp 
tuyến đường Nà Nhạn - Mường Phăng 

0,15 Xã Nà Nhạn 

13 
Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp 
sang đất ở 

0,45 Các xã, phường 

Tổng 14,42    

b) Kết quả thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2017 

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Điện Biên Phủ được 

UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 

16/6/2017, trong năm 2017 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ dự kiến sẽ 

thực hiện 87 công trình, dự án. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các công trình, dự 

án đạt thấp 04/87 công trình (đạt tỷ lệ 4,60%) với tổng diện tích 0,88 ha. Kết quả 

thực hiện như sau: 

Bảng 02: Kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án năm 2017 

TT Danh mục công trình, dự án Diện tích (ha) Địa điểm (đến cấp xã) 
1 Làm đường 0,22 Phường Nam Thanh 

2 Cầu qua sông Nậm Rốm C4 0,01 Phường Nam Thanh 

3 Nhà Văn Hóa Tổ 2 Noong Bua 0,04 Phường Noong Bua 

4 
Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp 
sang đất ở 

0,61 Các xã, phường 

 
Tổng 0,88 
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c) Kết quả thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2018 

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Điện Biên Phủ được 

UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 

22/8/2018, trong năm 2018 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ dự kiến sẽ 

thực hiện 72 công trình, dự án. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các công trình, dự 

án đạt thấp 04/72 công trình (đạt tỷ lệ 5,56%) với tổng diện tích 9,69 ha. Kết quả 

thực hiện như sau: 

Bảng 03: Kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án năm 2018 

TT Danh mục công trình, dự án Diện tích (ha) Địa điểm (đến cấp xã) 
1 Trường THPT Lương Thế Vinh 0,62 Phường Him Lam 

2 Đường Quốc lộ 279 - bản Nà Pen 1, 2, 3 7,50 Xã Nà Nhạn 

3 Điểm tái định cư Phiêng Bua 0,47 Phường Noong Bua 

4 
Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp 
sang đất ở 

1,10 Các xã, phường 

 Tổng 9,69   

 

d) Đánh giá kết quả thực hiện công trình năm 2019 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Điện Biên Phủ đã được 

phê duyệt tại Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh 

Điện Biên, Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 20/8/2019, Quyết định số 

915/QĐ-UBND ngày 26/9/2019, 04 xã sát nhập về thành phố theo Nghị quyết số 

815/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ quốc hội được 

phê duyệt tại Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 và Quyết định số 

796/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Điện Biên. Trong năm 2019 

thành phố có 74 công trình, dự án cần thực hiện. Tuy nhiên, kết quả thực hiện 

các công trình, dự án đạt thấp 18/74 công trình (đạt tỷ lệ 24,32%) với tổng diện 

tích 11,88 ha. Kết quả thực hiện như sau: 

Bảng 04: Kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án năm 2019 

TT Danh mục công trình, dự án Diện tích (ha) Địa điểm (đến cấp xã) 
1 Trụ sở BCHQS xã Mường Phăng 0,13 Xã Mường Phăng 

2 Đường Nội thị phường Thanh Bình 0,54 Phường Thanh Bình 

3 Cầu dầm BTCTTL =33m bản Ta Pô 0,10 Phường Thanh Trường 

4 Nhà văn hóa tổ 3 0,09 Phường Nam Thanh 

5 
Đầu tư bổ sung cơ sở vật chất trung tâm 
Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh 
Điện Biên 

0,11 Phường Mường Thanh 
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TT Danh mục công trình, dự án Diện tích (ha) Địa điểm (đến cấp xã) 

6 
Kè bảo vệ trung tâm Hội Nghị - Văn hóa 

tỉnh Điện Biên 
0,18 Phường Mường Thanh 

7 Nhà văn hóa tổ 22 0,05 Phường Him Lam 

8 Nhà văn hóa tổ dân phố 2 0,15 Phường Mường Thanh 

9 Đường vào trường Cao Đẳng nghề 0,07 Phường Thanh Bình 

10 Cầu treo bản Him Lam 2 0,07 Phường Him Lam 

11 
San tải, giảm bán kính cáp điện các TBA 
phân khối khu vực thành phố Điện Biên 
Phủ 

0,03 TP Điện biên phủ 

12 Bệnh viện đa khoa tư nhân Thăng Long 0,20 Phường Mường Thanh 

13 
Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện 
Quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-
2020 

1,69 Xã Nà Nhạn 

14 
Xây dựng dự án làm khu kinh tế trang trại 
kết hợp du lịch sinh thái tại xã Nà Nhạn 

4,53 Xã Nà Nhạn 

15 Cửa hàng xăng dầu Thu Hường 0,06 Xã Mường Phăng 

16 Cửa hàng xăng dầu Nà Nhạn 0,13 Xã Nà Nhạn 

14 Đường vào bản Nghịu 2 0,08 Xã Pá Khoang 

18 Đường dạo leo núi khu du lịch Pá Khoang 2,20 Xã Pá Khoang 

19 
Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp 
sang đất ở 

1,47 Các xã, phường 

 
Tổng 11,88 

  

d) Đánh giá kết quả thực hiện công trình năm 2020 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Điện Biên Phủ được 

UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 

21/7/2020. Trong năm 2020 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ có 62 công 

trình, dự án cần thực hiện. Kết quả thực hiện như sau: 

- Đã thực hiện trong năm 2020: 12/62 công trình với tổng diện tích 

15,81 ha, đạt 19,35% so với kế hoạch. 

- Đang thực hiện: 24/62 công trình, đạt 38,71% kế hoạch. 

- Chưa thực hiện: 26/62 công trình, chiếm 41,94% kế hoạch. 

Cụ thể các công trình như sau: 
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Bảng 05: Kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án năm 2020 
TT Hạng mục công trình 

Diện tích  

(ha) 
Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp thuận, giấy 

chứng nhận đầu tư… 
Đánh giá Ghi chú 

 
Tổng (62 dự án) 413,03 

    

A 
Các công trình, dự án đăng ký mới 

trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 (38 dự án) 
300,32 

    

A1 
Công trình, dự án mục đích quốc 

phòng, an ninh 5,33     

1 
Mở rộng trụ sở công an Phường Nam 

Thanh 
0,03 

Phường Nam 

Thanh 
Quyết định số 5251/QĐ-BCA-H01 ngày 09/7/2019 
của Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư xây 

dựng công an cấp huyện, phường, xã, thị trấn; Văn 

bản số 1066/BCA-H02 của Bộ Công an về việc quy 

hoạch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở 

công an xã, thị trấn thuộc Bộ 

Chưa thực hiện 
Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

2 Xây dựng công an phường Noong Bua 1,60 
Phường Noong 

Bua 
Chưa thực hiện 

Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

3 
Mở rộng trụ sở công an thành phố Điện 

Biên Phủ 
0,45 

Phường Nam 

Thanh 

Quyết định số 5620/QĐ-BCA-H02 ngày 20/9/2018 
của Bộ Công an phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ 

sở công an thành phố 
Chưa thực hiện 

Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

4 Xây dựng tiểu đoàn cảnh sát cơ động 3,25 
Phường Nam 

Thanh  
Chưa thực hiện 

Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

A2 
Công trình, dự án được phân bổ từ 

quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh      

I.1 
Công trình dự án do HĐND cấp tỉnh 

chấp thuận mà phải thu hồi đất      
1 Dự án tái định cư 27,53 

    

1.1 Điểm tái định cư Him Lam WB 5,42 Phường Him Lam 
Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thu hồi 2,17 ha đạt 

40,04% chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

1.2 
Điểm tái định cư đường 60m (khu công 

viên trẻ thơ) 
0,47 Phường Him Lam 

Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của 

UBND thành phố Điện Biên Phủ với nội dung Phê 

duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
Đang thực hiện 

Đã thực hiện 0,35 ha; 

Chuyển tiếp sang KHSDĐ 

năm 2021 (0,12 ha) 

1.3 
Xây dựng các khu tái định cư thuộc dự 

án đầu tư xây dựng công trình: Cải tại 

nâng cấp QL279B tỉnh Điện Biên 
1,18 Xã Mường Phăng 

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

1.4 

Xây dựng điểm tái định cư số I, dự án 

Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không 

Điện Biên (Điểm tái định cư mở rộng 

sân bay số 1) 

12,53 
Phường Thanh 

Trường 
Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thu hồi 8,85 ha đạt 

70,63%; Chuyển tiếp 

sang KHSDĐ năm 

2021 
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TT Hạng mục công trình 
Diện tích  

(ha) 
Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp thuận, giấy 

chứng nhận đầu tư… 
Đánh giá Ghi chú 

1.5 
Xây dựng điểm tái định cư C13 dự án 

Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không 

Điện Biên 
3,18 

Phường Thanh 

Trường 
Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thực hiện 1,33 ha; Đã 

thu hồi 0,03 ha; Chuyển 

tiếp 1,84 ha sang 

KHSDĐ năm 2021 

1.6 
Xây dựng điểm tái định cư số III, dự án 

Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không 

Điện Biên 
4,75 

Phường Thanh 

Trường 
Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thu hồi 4,53 ha đạt 

95,37%; Chuyển tiếp 

sang KHSDĐ năm 2021 
2 Dự án phát triển hạ tầng 21,50 

    

2.1 
Hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, 

khu công cộng, khu thương mại dịch vụ 

dọc trục đường 60 m 
21,50 

Phường Him 

Lam, Noong Bua 

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của 

HĐND tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-
HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 

Đang thực hiện 
Đã thu hồi 4,91 ha đạt 

22,84%; Chuyển tiếp 

sang KHSDĐ năm 2021 
3 Đất công trình năng lượng 12,26 

    
3.1 Đường 110kv Mường Lay - Điện Biên 2,96 Các phường, xã 

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đã thực hiện xong  

3.2 Nhà máy thuỷ điện Nậm Khẩu Hu 2 9,30 Xã Nà Nhạn 
Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

 
4 Đất giao thông 204,39 

    

4.1 

Dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái 

định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng 

hàng không Điện Biên giai đoạn đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030 

(để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo 

Cảng hàng không Điện Biên) 

169,12 
Phường Thanh 

Trường, Thanh 

Bình 

Nghị quyết 153/NQ-HĐND ngày 29/4/2020 của 

HĐND tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư 
Đang thực hiện 

Đang thực hiện đo đạc 

quy chủ; Chuyển tiếp 

sang KHSDĐ năm 

2021 

4.2 Đường 60 m 9,35 
Phường Him 

Lam, Noong Bua 
Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 28/11/2014 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thu hồi đất, chưa 

CMĐSDĐ; Chuyển tiếp 

sang KHSDĐ năm 2021 

4.3 Bến xe Thanh Minh 2,10 Xã Thanh Minh 
 

Chưa thực hiện 
 

4.4 Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B 23,82 
Xã Mường 

Phăng, Nà Tấu 
Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 
A3 Công trình, dự án cấp huyện 

     
I 

Công trình dự án do HĐND cấp tỉnh 

chấp thuận mà phải thu hồi đất      
1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,30 

    

1.1 Xây mới trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh 0,30 
Phường Noong 

Bua 
Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thu hồi đất, chưa 

CMĐSDĐ; Chuyển tiếp 

sang KHSDĐ năm 2021 
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TT Hạng mục công trình 
Diện tích  

(ha) 
Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp thuận, giấy 

chứng nhận đầu tư… 
Đánh giá Ghi chú 

2 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức công 

trình sự nghiệp 
0,06 

    

2.1 
Trụ sở làm việc Ban quản lý dự án các 

công trình Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Điện Biên 
0,06 Phường Him Lam 

Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đã thực hiện xong 

 

3 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,18 
    

3.1 Xây mới nhà văn hóa bản Khá 0,05 
Phường Nam 

Thanh 
Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 28/11/2014 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

 

3.2 Xây mới nhà văn hóa bản Noong Chứn 0,08 
Phường Nam 

Thanh 
Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thu hồi đất, chưa 

CMĐSDĐ; Chuyển tiếp 

sang KHSDĐ năm 2021 

3.3 
Xây mới nhà văn hoá bản Loọng 

Luông 2 
0,05 Xã Mường Phăng 

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

 
4 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 5,26 

    

4.1 Xây dựng công viên Hồ điều hòa 5,26 
Phường Noong 

Bua 
Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thu hồi đất, chưa 

CMĐSDĐ; Chuyển tiếp 

sang KHSDĐ năm 2021 
5 Đất ở tại đô thị 10,75 

    

5.1 
Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá 

quyền sử dụng đất tại điểm tái định cư 

tổ dân phố 14, Phường Thanh Bình 
1,45 

Phường Thanh 

Bình 
Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đang thực hiện kiểm 

đếm; Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

5.2 
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để 

đấu giá quyền sử dụng đất ở Phường 

Him Lam 
6,10 Phường Him Lam 

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đã thực hiện xong 

 

5.3 
Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá 

quyền sử dụng đất tại phường Him 

Lam 
3,20 Phường Him Lam 

Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

6 Đất giao thông 5,53 
    

6.1 
Xây dựng tuyến đường từ cầu A1 - Cầu 

C4 
3,01 

Phường Mường 
Thanh, Nam 

Thanh 

Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thu hồi 2,5 ha đạt 

83,06%; Chuyển tiếp 

sang KHSDĐ năm 2021 

6.2 
Xây dựng cầu, đường giao thông bản 

Xôm 3 
0,02 Xã Pá Khoang 

Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đã thực hiện xong 

 

6.3 
Đường ngã ba bệnh viện tỉnh đến ngã 

tư Thanh Minh (Bổ sung nút N2 đến 

nút N20 khu tái định cư Noong Bua) 
2,50 

Phường Him 

Lam, Noong Bua 
Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 
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TT Hạng mục công trình 
Diện tích  

(ha) 
Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp thuận, giấy 

chứng nhận đầu tư… 
Đánh giá Ghi chú 

7 Đất thủy lợi 5,77 
    

7.1 Kè cải tạo suối Hồng Líu 3,33 

Phường Noong 

Bua, Mường 

Thanh, Nam 
Thanh 

Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đã thực hiện xong 

 

7.2 

Đường ống cấp nước thô cho nhà máy 

nước Thành phố Điện Biên Phủ từ hồ 

Nậm Khâu Hu đến ngã ba chia nước 

bản Pa Pốm, xã Thanh Minh 

1,10 Xã Thanh Minh 
Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

7.3 Hệ thống thuỷ lợi Na Sản 0,04 Xã Pá Khoang 
Nghị quyết số 139 /NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đã thực hiện xong 

 

7.4 

Mương tiêu thoát nước khu tái định cư 

đoạn từ Hồ điều hòa Noong Bua (Sau 

bệnh viện tỉnh) đến cầu D6 khu tái định 

cư Noong Bua 

1,30 
Phường Noong 

Bua 
Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

8 Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 1,45 
    

8.1 
Xây mới điểm trường mầm non Thanh 

Trường 
0,39 

Phường Thanh 

Trường 
Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đã thực hiện xong 

Đã thực hiện xong 

0,33 ha; Hủy bỏ 0,06 

ha 

8.2 Xây mới trường tiểu học Thanh Minh 1,06 Xã Thanh Minh 
Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của 

HĐND tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 139/NQ-
HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 

Đang thực hiện 
Đã thu hồi 0,93 ha đạt 

87,74%; Chuyển tiếp 

sang KHSDĐ năm 2021 
9 Đất xây dựng cơ sở y tế 0,27 

    
9.1 Trạm y tế xã Pá Khoang 0,27 Xã Pá Khoang 

Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đã thực hiện xong 

 
10 Đất công trình năng lượng 0,12 

    

10.1 
Xây dựng nhà điều hành sản xuất và 

công trình phụ trợ điện lực thành phố 

Điện Biên Phủ 
0,12 Phường Him Lam 

Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đã thực hiện xong 

 

II 

Công trình, dự án cần chuyển mục 

đích sử dụng đất để thực hiện việc 

nhận chuyển nhượng, thuê QSDĐ, 

nhận góp vốn bằng QSDĐ 
     

1 Đấu giá quỹ đất công ích 4,95     
1.1 Đấu giá quỹ đất công ích 4,95 

Phường Thanh 

Trường 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

thành phố Điện Biên Phủ 
Chưa thực hiện 

Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 
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TT Hạng mục công trình 
Diện tích  

(ha) 
Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp thuận, giấy 

chứng nhận đầu tư… 
Đánh giá Ghi chú 

B 
Các công trình, cự án chuyển tiếp từ 

Kế hoạch sử dung đất năm 2019 (24 

dự án) 
112,71     

I Đất quốc phòng, an ninh 13,00     
1 

Đường hầm cất giấu VKTB-KT của lực 

lượng vũ trang huyện 
8,00 Xã Nà Nhạn 

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

2 
Thao trường huấn luyện xã Mường 

Phăng 
5,00 Xã Mường Phăng 

Quyết định số 757/QĐ-BLT ngày 27/11/2012 của 

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 V/v phê duyệt quy hoạch 

xây dựng thế trận quân sự trong KVPT của Ban 

CHQS huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

Chưa thực hiện 
Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

II 
Công trình dự án do HĐND cấp tỉnh 

chấp thuận mà phải thu hồi đất      
1 Dự án tái định cư 8,19     

1.1 
Dự án Khu tái định cư các hộ dân 

đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 

thành phố Điện Biên Phủ 
8,19 

Phường Nam 

Thanh, Mường 

Thanh 

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày13/7/2017 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thu hồi 6,89 ha đạt 

84,12%; Đã giao đất 

1,3 ha; Chuyển tiếp 

sang KHSDĐ năm 

2021 (6,89 ha) 
2 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,22 

    

2.1 
Xây dựng trụ sở làm việc của Ban 

QLDA các công trình DD và CN tỉnh 

Điện Biên 
0,16 

Phường Noong 

Bua 
Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 9/12/2017 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đã thực hiện xong 

 

2.2 
Cải tạo và mở rộng trụ sở Thành ủy - 
HĐND - UBND thành phố Điện Biên 

Phủ 
0,06 Phường Him Lam 

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thực hiện 0,05 ha; 
Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

(0,01 ha) 

3 
Đất xây dựng trụ sở công trình sự 

nghiệp 
0,23 

    

3.1 
Xây mới trụ sở Văn phòng thường trú 

Báo Nhân dân tại tỉnh Điện Biên 
0,03 Phường Him Lam 

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thu hồi đất, chưa 

CMĐSDĐ; Chuyển 

tiếp sang KHSDĐ năm 

2021 

3.2 
Xây mới trung tâm kiểm định chất 

lượng xây dựng 
0,20 

Phường Noong 

Bua 
Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thu hồi 0,16 ha đạt 
82,29%; Chuyển tiếp 

sang KHSDĐ năm 

2021 
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TT Hạng mục công trình 
Diện tích  

(ha) 
Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp thuận, giấy 

chứng nhận đầu tư… 
Đánh giá Ghi chú 

4 Đất có di tích lịch sử văn hóa 4,98 
    

4.1 
Dự án đền thờ tưởng niệm các anh 

hùng liệt sĩ hy sinh tại Chiến dịch Điện 

Biên Phủ 
4,98 

Phường Mường 

Thanh 
Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,92     

5.1 
Xây dựng mở rộng trạm cấp nước sạch 

- nhà máy nước thành phố Điện Biên 

Phủ CS 20.000 m3/ngày.đêm 
1,92 Phường Him Lam 

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của 

UBND tỉnh Điện Biên v/v phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng mở rộng trạm cấp nhà máy nước thành 

phố Điện Biên Phủ CS 20.000 m3/ngày.đêm 

Đã thực hiện xong  

6 Đất thương mại dịch vụ 0,09 
    

6.1 Cửa hàng xăng dầu xã Mường Phăng 0,09 Xã Mường Phăng 

Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của 

UBND tỉnh Điện Biên quyết định chủ trương đầu tư 

dự án: Cửa hàng xăng dầu xã Mường Phăng, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

Chưa thực hiện 
 

7 Dự án khu đô thị 21,70 
    

7.1 
Dự án đầu tư xây dựng đô thị Nam 

Thanh Trường 
20,35 

Phường Thanh 

Trường 
Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của 

UBND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thu hồi 15,4 ha đạt 

75,68%; Chuyển tiếp 

sang KHSDĐ năm 

2021 

7.2 
Dự án Khu đất xây dựng Trung tâm 

thương mại và Nhà ở thương mại thành 

phố Điện Biên Phủ 
1,35 

Phường Mường 

Thanh 
Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

8 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,19 
    

8.1 
Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 20 

(nay là tổ dân phố 6) 
0,06 

Phường Tân 
Thanh 

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

8.2 
Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 14 

(nay là tổ dân phố 5) 
0,03 

Phường Tân 

Thanh 
Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

8.3 Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 1 0,02 
Phường Thanh 

Bình 
Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

8.4 Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 5 0,04 
Phường Mường 

Thanh 
Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

8.5 Xây mới nhà văn hóa cụm Noọng Hỏm 0,04 Xã Thanh Minh 
Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thu hồi đất, chưa 

CMĐSDĐ; Chuyển 

tiếp sang KHSDĐ năm 

2021 
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TT Hạng mục công trình 
Diện tích  

(ha) 
Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp thuận, giấy 

chứng nhận đầu tư… 
Đánh giá Ghi chú 

9 Đất xây dựng cơ sở văn hóa 1,57 
    

9.1 
Trung tâm giao lưu Văn hóa và Thông 

tin Du lich Điện Biên Phủ 
1,57 

Phường Thanh 

Trường 
Nghị Quyết 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thu hồi đất, chưa 

CMĐSDĐ; Chuyển 

tiếp sang KHSDĐ năm 

2021 
10 Đất giao thông 60,56 

    

10.1 
Nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ 

huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở 

Mường Phăng 

6,59 Xã Thanh Minh 
Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

Đang thực hiện 
Đã thu hồi 2,18 ha đạt 

33,08%; Chuyển tiếp 

sang KHSDĐ năm 2021 

9,90 
Xã Pá Khoang, 
Mường Phăng 

Đang thực hiện 
Đã thu hồi 3,70 ha đạt 

37,37%; Chuyển tiếp 

sang KHSDĐ năm 2021 

10.2 

Dự án đầu tư xây dựng đường Thanh 

Minh - Độc Lập và khu dân cư (đường 

vành đai phía Bắc) thành phố Điện 

Biên Phủ theo hình thức BT 

41,98 
Phường Thanh 

Trường, xã Thanh 

Minh 

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 

10.3 
Xây dựng cầu bản Phiêng Lơi xã 

Thanh Minh 
0,50 Xã Thanh Minh 

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đã thực hiện xong 

 

10.4 
Đầu tư xây dựng bến xe khách thành 

phố Điện Biên Phủ 
1,54 

Phường Thanh 

Trường 
Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Đang thực hiện 

Đã thực hiện 1,02 ha; 
Chuyển tiếp sang 

KHSDĐ năm 2021 (0,52 

ha) 

10.5 
Đường giao thông nông thôn bản Co 

Khô 
0,05 Xã Mường Phăng 

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

Hủy bỏ do gộp bản Che 

Căn + Co Khô; không 

có nhu cầu thực hiện 
III Các dự án khác 

     
1 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,06 

    
1.1 Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 8 0,06 

Phường Mường 

Thanh 
Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
Chưa thực hiện 

 

2 
Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng 

đất ở phân bố cho các phường, xã 
9,94 

    

2.1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất ở 9,94 Các xã, phường 
 

Đã thực hiện 0,61 

ha  
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2.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020 

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được phê duyệt tại Quyết 

định số 701/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên. Đến nay 

UBND thành phố đã triển khai việc thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích 

sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Kết quả thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất tính đến 31/12/2020 như sau: 

Bảng 06: Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

TT CHỈ TIÊU MÃ 

Diện tích 

theo 
KHSDĐ 

năm 2020 

được 

duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện 
Diện tích 

thực hiện 

đến 

31/12/2020 
(ha) 

So sánh 

Tăng, 

giảm 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

 Tổng diện tích đất tự nhiên  30.818,00 30.657,79 -160,21 99,48 

1 Đất nông nghiệp NNP 27.312,69 27.411,30 98,61 100,36 

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.789,92 3.715,48 -74,44 98,04 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 2.006,73 1.907,04 -99,69 95,03 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 8.447,97 9.167,38 719,41 108,52 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 483,59 610,74 127,15 126,29 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 7.422,78 7.301,96 -120,82 98,37 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 3.228,57 2.820,18 -408,39 87,35 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3.441,86 3.190,99 -250,87 92,71 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 489,70 600,59 110,89 122,64 

1.8 Đất làm muối LMU - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 8,30 3,98 -4,32 47,95 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.435,74 3.226,91 -208,83 93,92 

2.1 Đất quốc phòng CQP 531,25 511,52 -19,73 96,29 

2.2 Đất an ninh CAN 138,03 133,07 -4,96 96,41 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - - 

2.4 Đất khu chế xuất SKT - - - - 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN - - - - 

2.6 Đất thương mại dịch vụ TMD 43,07 41,80 -1,27 97,05 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 5,35 9,29 3,94 173,64 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS - - - - 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 970,33 710,34 -259,99 73,21 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - - - 

2.11 Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 167,15 170,31 3,16 101,89 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 7,84 5,02 -2,82 64,03 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 237,84 276,35 38,51 116,19 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 413,93 379,93 -34,00 91,79 
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TT CHỈ TIÊU MÃ 

Diện tích 

theo 
KHSDĐ 

năm 2020 

được 

duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện 
Diện tích 

thực hiện 

đến 

31/12/2020 
(ha) 

So sánh 

Tăng, 

giảm 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 35,40 24,06 -11,34 67,97 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 6,91 6,76 -0,15 97,83 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - - 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON - - - - 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 78,61 81,44 2,83 103,60 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 
SKX 1,18 5,07 3,89 429,66 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 4,14 4,41 0,27 106,52 

2.22 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 5,26 6,57 1,31 124,90 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN - - - - 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 199,25 214,53 15,28 107,67 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 589,84 645,97 56,13 109,52 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,36 0,47 0,11 130,56 

3 Đất chưa sử dụng CSD 69,57 19,58 -49,99 28,14 
 

Tổng diện tích tự nhiên đến 31/12/2020 là 30.657,79 ha, giảm 160,21 ha 

so với kế hoạch được duyệt theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019. 

a) Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp của thành phố được duyệt trong kế hoạch năm 

2020 là 27.312,69 ha, kết quả đến hết năm 2020 thực hiện được 27.411,30 ha, 

đạt 100,36%, lớn hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 98,61 ha. Trong đó, diện tích 

giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 218,74 ha và tăng 317,35 ha do chưa thực 

hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Cụ thể các loại đất trong nhóm đất nông 

nghiệp như sau: 

* Đất trồng lúa 

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 3.789,92 ha, kết quả thực hiện đến 

31/12/2020 được 3.715,48 ha, đạt 98,04%, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt  

là 74,44 ha. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 218,39 ha 

và tăng 143,95 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện tích 

đất trồng lúa vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế hoạch thực hiện 

năm 2020 dự kiến lấy vào đất trồng lúa nhưng chưa thực hiện hoặc mới thực 

hiện một phần dự án như: Xây dựng tiểu đoàn cảnh sát cơ động; xây dựng điểm 
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tái định cư số I; dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (Điểm tái 

định cư mở rộng sân bay số 1); giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy 

hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện 

Biên); Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B;... 

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 8.447,97 ha, kết quả thực hiện đến 

31/12/2020 là 9.167,38 ha, đạt 108,52%, vượt 719,41 ha so với kế hoạch. Trong 

đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 657,63 ha và tăng 61,78 ha do 

chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện tích đất trồng cây hàng 

năm khác vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế hoạch thực hiện năm 

2020 dự kiến lấy vào đất trồng cây hàng năm khác nhưng chưa thực hiện hoặc 

mới thực hiện một phần dự án như: Nhà máy thuỷ điện Nậm Khẩu Hu 2; thao 

trường huấn luyện xã Mường Phăng; dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 

15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ; dự án đầu tư xây dựng 

đường Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc) thành 

phố Điện Biên Phủ theo hình thức BT;… 

* Đất trồng cây lâu năm 

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 483,59 ha, đến hết năm 2020 thực 

hiện được 610,74 ha, đạt 126,29%, vượt 127,15 ha so với kế hoạch. Trong đó: 

Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 78,26 ha và tăng 48,89 ha do chưa 

thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện tích đất trồng cây lâu năm 

vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế hoạch thực hiện năm 2020 dự 

kiến lấy vào đất trồng cây lâu năm nhưng chưa thực hiện hoặc mới thực hiện 

một phần dự án như: Xây dựng điểm tái định cư số III, dự án Nâng cấp, cải tạo 

Cảng hàng không Điện Biên; hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công 

cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m; dự án đầu tư xây dựng đô 

thị Nam Thanh Trường; trung tâm giao lưu Văn hóa và Thông tin Du lich Điện 

Biên Phủ;... 

* Đất rừng phòng hộ 

Diện tích theo kế hoạch được phê duyệt là 7.422,78 ha, đến hết năm 2020 

thực hiện được 7.301,96 ha, đạt 98,37%, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 

120,82 ha. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 134,15 ha 
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và tăng 13,33 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện tích 

đất rừng phòng hộ vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế hoạch thực 

hiện năm 2020 dự kiến lấy vào đất rừng phòng hộ nhưng chưa thực hiện hoặc 

mới thực hiện một phần dự án như: Đường hầm cất giấu VKTB-KT của lực 

lượng vũ trang huyện; nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch 

Điện Biên Phủ ở Mường Phăng. 

* Đất rừng đặc dụng 

Diện tích theo kế hoạch được phê duyệt là 3.228,57 ha, kết quả thực hiện 

đến 31/12/2020 là 2.820,18 ha, đạt 87,35%, thấp hơn so với kế hoạch được 

duyệt là 408,39 ha theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019. 

* Đất rừng sản xuất 

Diện tích theo kế hoạch được duyệt 3.441,86 ha, kết quả thực hiện đến 

31/12/2020 là 3.190,99 ha, đạt 92,71%, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 

250,87 ha. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 275,81 ha và 

tăng 24,94 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện tích đất 

rừng sản xuất vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế hoạch thực hiện 

năm 2020 dự kiến lấy vào đất rừng sản xuất nhưng chưa thực hiện hoặc mới 

thực hiện một phần dự án như: Xây dựng công an phường Noong Bua; bến xe 

Thanh Minh; nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên 

Phủ ở Mường Phăng;... 

* Đất nuôi trồng thủy sản 

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 489,70 ha, kết quả thực hiện đến 

31/12/2020 là 600,59 ha, đạt 122,64%, vượt 110,89 ha so với kế hoạch được 

duyệt. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 86,49 ha và tăng 

24,40 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện tích đất nuôi 

trồng thủy sản vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế hoạch thực hiện 

năm 2020 dự kiến lấy vào đất nuôi trồng thủy sản nhưng chưa thực hiện hoặc 

mới thực hiện một phần dự án như: Điểm tái định cư Him Lam WB; xây dựng 

điểm tái định cư số I, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên (Điểm 

tái định cư mở rộng sân bay số 1); hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu 

công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m; xây dựng công viên Hồ 

điều hòa;… 

* Đất nông nghiệp khác 

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 8,30 ha, kết quả thực hiện đến 

31/12/2020 là 3,98 ha, đạt 47,95%, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 4,32 
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ha. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 4,38 ha và tăng 0,06 

ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Nguyên nhân diện tích 

đất nông nghiệp khác vượt so với kế hoạch do công trình giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng 

hàng không Điện Biên) thực hiện năm 2020 lấy vào đất nông nghiệp khác nhưng 

chưa thực hiện được. 

b) Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp của thành phố được duyệt trong kế hoạch 

năm 2020 là 3.435,74 ha, kết quả đến hết năm 2020 thực hiện được 3.226,91 ha, 

đạt 93,92%, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 208,83 ha. Trong đó: Diện 

tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 109,93 ha và giảm 318,76 ha do chưa 

chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Cụ thể các loại đất trong nhóm 

đất phi nông nghiệp như sau: 

* Đất quốc phòng 

Diện tích được duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 531,25 ha, 

đến hết năm 2020 thực hiện được 511,52 ha, đạt 96,29%, thấp hơn 19,73 ha so với 

kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 

11,07 ha và giảm 8,66 ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế 

hoạch. Do chưa thực hiện được các công trình: Đường hầm cất giấu VKTB-KT 

của lực lượng vũ trang huyện, thao trường huấn luyện xã Mường Phăng. 

* Đất an ninh 

Diện tích được duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 138,03 ha, 

đến hết năm 2020 thực hiện được 133,07 ha, đạt 96,41%, thấp hơn 4,96 ha so 

với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích giảm theo kiểm kê đất đai là 0,03 

ha và giảm 4,93 ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang. Nguyên nhân diện 

tích đất an ninh giảm do chưa thực hiện được các công trình: Mở rộng trụ sở 

công an Phường Nam Thanh, xây dựng công an phường Noong Bua, mở rộng 

trụ sở công an thành phố Điện Biên Phủ, xây dựng tiểu đoàn cảnh sát cơ động. 

* Đất thương mại dịch vụ 

Diện tích được duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 43,07 ha, 

thực hiện đến hết năm 2020 được 41,80 ha, đạt 97,05%, thấp hơn 1,27 ha so với 
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kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 

6,53 ha và giảm 7,80 ha chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. 

Do chưa thực hiện được các công trình: Cửa hàng xăng dầu xã Mường Phăng; 

dự án thương mại nằm thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu 

công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m. 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Diện tích được duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 5,35 ha, đến 

hết năm 2020 thực hiện được 9,29 ha, đạt 173,64%, vượt 3,94 ha so với kế hoạch 

được duyệt. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 1,83 ha và 

tăng 5,77 ha do chưa chuyển mục đích sang đất khác so với kế hoạch. Do chưa 

thực hiện được công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử 

dụng đất ở Phường Him Lam dự kiến lấy vào đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Diện tích được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 970,33 

ha, thực hiện đến 31/12/2020 được 710,34 ha, đạt 73,21%, thấp hơn 259,99 ha 

so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất 

đai là 16,93 ha và giảm 243,06 ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang so 

với kế hoạch. Do chưa thực hiện được các công trình: Nhà máy thuỷ điện Nậm 

Khẩu Hu 2; giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết 

Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

(để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên); đường 60 

m; dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B;… 

* Đất có di tích lịch sử văn hóa 

Diện tích trong kế hoạch sử dụng đất được duyệt là 167,15 ha, kết quả 

thực hiện đến hết năm 2020 là 170,31 ha, đạt 101,89%, vượt 3,16 ha so với kế 

hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 2,35 

ha và tăng 0,81 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện 

tích đất có di tích lịch sử văn hóa vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế 

hoạch thực hiện năm 2020 dự kiến lấy vào đất có di tích lịch sử văn hóa nhưng 

chưa thực hiện hoặc mới thực hiện một phần dự án như: Xây dựng điểm tái định 

cư số III, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; giải phóng mặt 

bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai 

đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, 

cải tạo Cảng hàng không Điện Biên;... 
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* Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Diện tích trong kế hoạch sử dụng đất được duyệt là 7,84 ha, kết quả thực 

hiện đến hết năm 2020 là 5,02 ha, đạt 64,03%, thấp hơn 2,82 so với kế hoạch 

được duyệt theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019. 

* Đất ở tại nông thôn 

Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt là 237,84 ha, đến hết 

năm 2020 thực hiện được 276,35 ha, đạt 116,19%, vượt 38,51 ha so với kế 

hoạch. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 50,65 ha và 

giảm 12,14 ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Do chưa 

thực hiện được các dự án: Xây dựng các khu tái định cư thuộc dự án đầu tư xây 

dựng công trình cải tại nâng cấp QL279B tỉnh Điện Biên; dự án đất ở thuộc dự 

án đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư (đường vành 

đai phía Bắc) thành phố Điện Biên Phủ theo hình thức BT;… 

* Đất ở tại đô thị 

Diện tích theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt là 413,93 ha, đến hết 

năm 2020 thực hiện được 379,93 ha, đạt 91,79%, thấp hơn 34,00 ha so với kế 

hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 7,13 

ha và giảm 41,13 ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. 

Do chưa thực hiện được các dự án: Điểm tái định cư Him Lam WB; xây dựng 

điểm tái định cư số I, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 

(Điểm tái định cư mở rộng sân bay số 1); xây dựng điểm tái định cư số III, dự án 

Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên;… 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 35,40 ha, đến hết năm 2020 thực 

hiện được 24,06 ha, đạt 67,97%, thấp hơn 11,34 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả kiểm kê đất đai là 3,64 ha và giảm 7,70 

ha do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Do chưa thực hiện 

được các công trình: Dự án trụ sở cơ quan thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khung 

trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m; 

xây mới trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh;… 

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức công trình sự nghiệp 

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 6,91 ha, đến hết năm 2020 thực 

hiện được 6,76 ha, đạt 97,83%, thấp hơn 0,15 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 0,08 ha và giảm 0,23 ha 
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do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Do chưa thực hiện 

được các công trình: Xây mới trụ sở Văn phòng thường trú Báo Nhân dân tại 

tỉnh Điện Biên; xây mới trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng;… 

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

Diện tích đất theo kế hoạch được phê duyệt là 78,61 ha, đến hết năm 2020 

thực hiện được 81,44 ha, đạt 103,60%, vượt 2,83 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 1,95 ha và tăng 0,88 ha 

do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Nguyên nhân diện tích đất 

nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng vượt so với kế hoạch đề ra do 

trong năm 2020 công trình Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo quy 

hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên) 

thực hiện dự kiến lấy vào đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

nhưng chưa thực hiện. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Diện tích đất theo kế hoạch được phê duyệt là 1,18 ha, đến hết năm 2020 

thực hiện được 5,07 ha, đạt 429,66%, vượt 3,89 ha so với kế hoạch được duyệt 

theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019. 

* Đất sinh hoạt cộng đồng 

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 4,14 ha, đến hết năm 2020 thực 

hiện được 4,41 ha, đạt 106,52%, vượt 0,27 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 0,61 ha và giảm 0,34 ha 

do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Do chưa thực hiện 

được các công trình: Xây mới nhà văn hóa bản Khá, bản Noong Chứn phường 

Nam Thanh; xây mới nhà văn hoá bản Loọng Luông 2, xã Mường Phăng;… 

* Đất khu vui chơi giải trí công cộng  

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 5,26 ha, đến hết năm 2020 thực 

hiện được 6,57 ha, đạt 124,90%, vượt 1,31 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 6,57 ha và giảm 5,26 ha 

do chưa chuyển mục đích đất khác sang so với kế hoạch. Do chưa thực hiện 

được công trình xây dựng công viên Hồ điều hòa. 

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 199,25 ha, đến hết năm 2020 thực 

hiện được 214,53 ha, đạt 107,67%, vượt 15,28 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Trong đó: Diện tích tăng theo kết quả kiểm kê đất đai là 10,25 ha và tăng 5,03 
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ha do chưa thực hiện chuyển mục đích so với kế hoạch. Diện tích đất sông, ngòi, 

kênh, rạch, suối vượt kế hoạch được duyệt do các công trình kế hoạch thực hiện 

năm 2020 dự kiến lấy vào đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối nhưng chưa thực hiện 

hoặc mới thực hiện một phần dự án như: Xây dựng điểm tái định cư số III, dự án 

Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; nhà máy thuỷ điện Nậm Khẩu 

Hu 2; dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B;... 

* Đất có mặt nước chuyên dùng 

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 589,84 ha, đến hết năm 2020 thực 

hiện được 645,97 ha, đạt 109,52%, vượt 56,13 ha so với kế hoạch được duyệt 

theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019. 

* Đất phi nông nghiệp khác 

Diện tích theo kế hoạch được duyệt là 0,36 ha, đến hết năm 2020 thực 

hiện được 0,47 ha, đạt 130,56%, vượt 0,11 ha so với kế hoạch được duyệt theo 

kết quả kiểm kê đất đai năm 2019. 

c) Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng của thành phố được duyệt trong năm kế hoạch 

2020 là 69,57 ha, đến hết năm 2020 diện tích này còn 19,57 ha, đạt 28,14%, thấp 

hơn 49,98 ha so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: Diện tích giảm theo kết quả 

kiểm kê đất đai là 51,40 ha và tăng 1,41 ha do chưa thực hiện chuyển mục đích 

so với kế hoạch. Nguyên nhân diện tích đất chưa sử dụng vượt so với kế hoạch 

do trong năm 2020 một số công trình thực hiện dự kiến lấy vào đất chưa sử dụng 

nhưng chưa thực hiện như: Bến xe Thanh Minh; xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu 

giá quyền sử dụng đất tại điểm tái định cư tổ dân phố 14, Phường Thanh Bình;... 

 2.2. Đánh giá những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 

- Một số công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng triển khai chậm do 

thiếu vốn đầu tư nên phải chuyển tiếp sang năm sau. 

- Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức còn chủ quan, không 

có dự án tiền khả thi nên nhiều dự án đã phê duyệt nhưng không có khả năng 

thực hiện. 

- Một số công trình, dự án đầu tư lập hồ sơ đất đai chưa kịp thời, một số 

hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất nhưng cơ quan 

chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai hoặc chưa bố trí được nguồn 

vốn để thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. 
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 - Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp đạt thấp (08 chỉ tiêu thấp hơn so với kế 

hoạch: Đất quốc phòng, đất an ninh, đất thương mại dịch vụ, đất phát triển hạ 

tầng, đất bãi thải xử lý chất thải, đất ở tại đô thị, đất xây dựng trụ sở cơ quan, 

đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp) do chênh lệch giữa nhu cầu và nguồn 

vốn để thực hiện. 

 - Chỉ tiêu đất nông nghiệp: 03 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch được duyệt 

(đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản). 

 2.3. Đánh giá những nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 

- Công tác lập, trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 chưa kịp thời; UBND tỉnh phê duyệt phương án kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 vào ngày 21/7/2019 tại Quyết định số 701/QĐ-UBND. Tính đến nay việc 

triển khai thực hiện kế hoạch mới được 4 tháng, do vậy cơ bản các chỉ tiêu kế 

hoạch đưa ra đều chưa đạt. 

- Các nhà đầu tư sau khi thỏa thuận được địa điểm xây dựng công trình còn 

chậm làm các thủ tục theo quy định để Nhà nước thu hồi, giao đất, cho thuê đất. 

- Tiến độ thực hiện các công trình, dự án còn chậm so với tiến độ được 

cấp phép, nhiều công trình đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, 

giao mặt bằng nhưng chậm triển khai thực hiện. 

- Do thiếu vốn nên nhiều ngành, lĩnh vực đã không thực hiện theo kế 

hoạch hoặc thực hiện với tiến độ chậm. 

- Kế hoạch sử dụng đất chưa tính sát vốn đúng khả năng phát triển thực tế tại 

địa phương nên trong quá trình thực hiện một số hạng mục không thực hiện được. 

- Công tác quản lý đất đai chưa được chặt chẽ nhất là cấp cơ sở đã dẫn 

đến việc sử dụng đất chưa hợp lý, chưa kiên quyết giải quyết kịp thời nên còn 

tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, sử dụng sai mục đích và kém hiệu quả. 

- Chính sách về giá đất, đơn giá bồi thường của nhà nước tuy đã được cụ 

thể, chi tiết nhưng còn chưa rõ ràng và gắn kết với nhau, thiếu cơ sở khi xem xét 

bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng cụ thể làm ảnh hưởng đến tiến độ giải 

phóng mặt bằng ở một số dự án. 

- Nhiều chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất vượt so kế hoạch được duyệt nhưng 

chủ yếu là đất nông nghiệp là do một số công trình trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 dự kiến khi thực hiện sẽ thu hồi vào các loại đất này nhưng đến nay 

chưa thực hiện được. Bên cạnh đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất của một số 
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loại đất trong nhóm đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không thực hiện 

đúng theo kế hoạch đề ra (do thiếu vốn đầu tư, tiến độ thực hiện các công trình 

chậm,…) nên chỉ tiêu sử dụng đất không đạt được so với kế hoạch được duyệt. 

- Ý thức chấp hành của người sử dụng đất trong thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất chưa cao. Một số công trình chậm thực hiện được do công tác giải 

phóng mặt bằng gặp khó khăn khi người sử dụng đất cản trở, không chấp hành 

việc trả lại mặt bằng để thi công công trình. 

 III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 
3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ KHSDĐ cấp tỉnh 
Hiện nay, UBND tỉnh Điện Biên đang triển khai lập Kế hoạch sử dụng 

đất 05 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh nên chưa có chỉ tiêu phân bổ cho các 

huyện, thành, thị. 

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 
 Tổng chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chuyển tiếp 

sang kế hoạch sử dụng đất năm 2021 với tổng diện tích 386,09 ha thực hiện 41 

công trình, dự án, bao gồm các dự án chưa thực hiện và đang thực hiện năm 

2020. Cụ thể: 

Bảng 07: Danh mục các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất  
năm 2020, tiếp tục thực hiện năm 2021 

TT Hạng mục công trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

 
Tổng (41 dự án) 386,09    

I 
Công trình, dự án mục 

đích quốc phòng, an 

ninh 
13,18    

1 
Đường hầm cất giấu 

VKTB-KT của lực lượng 

vũ trang 
8,00 

Xã Nà 
Nhạn 

Bản Huổi 

Hộc 

Quyết định số 757/QĐ-BLT ngày 
27/11/2012 của Bộ Tư lệnh Quân khu 

2 v/v phê duyệt quy hoạch xây dựng 

thế trận quân sự trong KVPT của Ban 

CHQS huyện ĐB, tỉnh Điện Biên. 

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 

10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 

2 
Thao trường huấn luyện 

xã Mường Phăng 
5,00 

Xã Mường 

Phăng 
Bản Khá 

Quyết định số 757/QĐ-BLT ngày 
27/11/2012 của Bộ Tư lệnh Quân khu 

2 V/v phê duyệt quy hoạch xây dựng 

thế trận quân sự trong KVPT của Ban 

CHQS huyện Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên 

3 
Mở rộng trụ sở công an 

Phường Nam Thanh 
0,03 

Phường 

Nam Thanh 

Tổ phố 6, 

Tiền 

Phong 

Quyết định số 5251/QĐ-BCA-H01 
ngày 9/7/2019 của Bộ Công an phê 

duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

công an cấp huyện, phường, thị trấn; 

Văn bản số 1066/BCA-H02 của Bộ 

Công an về việc quy hoạch, bố trí quỹ 

đất an ninh để xây dựng trụ sở công an 

xã, thị trấn thuộc bộ 

4 
Xây dựng công an 

phường Noong Bua 
0,15 

Phường 

Noong Bua 
Khu phố 6 
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TT Hạng mục công trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

II Dự án tái định cư 32,94    

1 

Xây dựng các khu tái 

định cư thuộc dự án đầu 

tư xây dựng công trình: 

Cải tại nâng cấp 

QL279B tỉnh Điện Biên 

1,18 
Xã Mường 

Phăng, Nà 

Tấu 

Bản Yên I, 

Bản Trung 

Tâm, Bản 

Nà Tấu 5 

Quyết định số 916/QĐ-BGTVT ngày 
25/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải 

v/v phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng 

công trình cải tạo nâng cấp QL279B, 

tỉnh Điện Biên. Nghị quyết số 63/NQ-
HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND 

tỉnh Điện Biên 

2 

Dự án Khu tái định cư 

các hộ dân đường 15m từ 

cầu A1 xuống cầu C4 

thành phố Điện Biên Phủ 

6,89 

Phường 

Nam 
Thanh, 
Mường 

Thanh 

Bản 

Hoong En, 
(Phường 

Nam 
Thanh), tổ 

dân phố 2 

(phường 

Mường 

Thanh) 

Thông báo số 272-TB/TU ngày 
19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về chủ trương đầu tư dự án Khu tái 

định cư các hộ dân đường 15m từ cầu 

A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên 

Phủ theo hình thức đối tác công tư; 

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 

13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên 

3 
Điểm tái định cư Him 

Lam WB 
5,42 

Phường 

Him Lam 
Tổ 6 

Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 

11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên 

4 
Điểm tái định cư đường 

60m (khu công viên trẻ 

thơ) 
0,12 

Phường 

Him Lam 
Tổ 11 

Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 
03/3/2016 của UBND thành phố Điện 

Biên Phủ Phê duyệt báo cáo kinh tế - 
kỹ thuật 

5 

Xây dựng điểm tái định 

cư số I, dự án Nâng cấp, 

cải tạo Cảng hàng không 

Điện Biên (Điểm tái định 

cư mở rộng sân bay số 1 

bao gồm: nhà văn hóa 

1+2, trường mầm non, 

trường liên cấp C1-C2...) 

12,72 
Phường 

Thanh 
Trường 

Bản Mớ 

Thông báo số 681-TB/TU ngày 
28/01/2019 của Ban thường vụ Tỉnh 

ủy tỉnh Điện Biên về chủ trương điều 

chỉnh vị trí, địa điểm quy hoạch bố trí 

tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng 

bởi dự án nâng cấp sân bay Điện Biên; 

Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 
29/10/2019 của UBND tỉnh Điện Biên 

phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng 

điểm tái định cư số 1 dự án nâng cấp, 

cải tạo cảng hàng không Điện Biên; 

Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 

26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 

chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

điểm tái định cư số 1 dự án nâng cấp 

cảng hàng không Điện Biên; Nghị 

quyết số 139/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 

6 

Xây dựng điểm tái định 

cư C13 dự án Nâng cấp, 

cải tạo Cảng hàng không 

Điện Biên (bao gồm: nhà 

văn hóa,...) 

1,84 
Phường 

Thanh 
Trường 

Khu C13 

Thông báo số 876-TB/TU ngày 
08/10/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên về 

việc thông báo chủ trương điều chỉnh 

địa điểm tái định cư và di dời các cơ 

quan, tổ chức, công trình công cộng 

thuộc diện giải phóng mặt bằng để 

thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo 

Cảng hàng không Điện Biên; Quyết 

định số 135/QD-UBND ngày 
14/02/2020 của UBND tỉnh Điện Biên 

về việc phê duyệt điều kênh dự án đầu 

tư cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử 

dụng đất ở tại khu C13, phường Thanh 

Trường, TP Điện Biên Phủ; Nghị 

quyết số 139/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 
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TT Hạng mục công trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

7 

Xây dựng điểm tái định 

cư số III, dự án Nâng 

cấp, cải tạo Cảng hàng 

không Điện Biên (bao 

gồm: nhà văn hóa,...) 

4,77 
Phường 

Thanh 
Trường 

Phố 4 

Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 

26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 

chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

điểm tái định cư số 3 dự án nâng cấp 

cảng hàng không Điện Biên; Quyết 
định số 1083/QĐ-UBND ngày 

29/10/2019 của UBND tỉnh Điện Biên 

phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng 

điểm tái định cư số 3 dự án nâng cấp, 

cải tạo cảng hàng không Điện Biên; 

Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 
III Đất ở tại đô thị 6,64    

1 

Xây dựng cơ sở hạ tầng 

để đấu giá quyền sử 

dụng đất tại điểm tái 

định cư tổ dân phố 14, 

Phường Thanh Bình 

3,44 
Phường 

Thanh Bình 
Tổ dân 

phố 14 

Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 
03/10/2019 của UBND thành phố Điện 

Biên Phủ v/v phê duyệt báo cáo KTKT 
Công trình xây dựng CSHT để đấu giá 

QSDĐ tổ 14, phường Thanh Bình, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện 

Biên. Thông báo số 1383/TB-UBND 
ngày 15/9/2020 để thực hiện dự án: 

Xây dựng CSHT để đấu giá QSDĐ tổ 

14, phường Thanh Bình, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

2 

Xây dựng cơ sở hạ tầng 

để đấu giá quyền sử 

dụng đất tại phường Him 

Lam 

3,20 
Phường 

Him Lam 
Tổ 6 

Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 
25/06/2019 UBND thành phố Điện Biên 

Phủ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây 

dựng công trình xây dựng CSHT để đấu giá  

QSDĐ trên khu đất 3,32 ha tại địa bàn 

phường Him Lam, thành phố Điện Biên 

Phủ; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 
IV Dự án khu đô thị 21,70 

   

1 
Dự án đầu tư xây dựng 

đô thị Nam Thanh 

Trường 
20,35 

Phường 

Thanh 
Trường 

Tổ dân 

phố 5 

Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 
7/11/2018 của UBND tỉnh Điện Biên phê 

duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

xây dựng Khu đô thị mới Nam Thanh 

Trường; Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 
07/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên 

2 

Dự án Khu đất xây dựng 

Trung tâm thương mại 

và Nhà ở thương mại 

thành phố Điện Biên Phủ 

1,35 
Phường 

Mường 

Thanh 
Tổ 7 

Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 
31/7/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về 

phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng 

Khu đất xây dựng trung tâm thương mại 

và nhà ở thương mại thành phố Điện Biên 

Phủ. Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 

26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 
V Dự án phát triển hạ tầng 21,50 

   

1 

Hạ tầng kỹ thuật khung 

trụ sở cơ quan, khu công 

cộng, khu thương mại 

dịch vụ dọc trục đường 

60 m (bao gồm: tái định 

cư số 1,2,3 phường Him 

Lam và Tái định cư 

Phiêng Bua phường 

Noong Bua,...) 

21,50 
Phường 

Him Lam, 
Noong Bua 

 

Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 
13/02/2017 của UBND tỉnh Điện Biên; 

Văn bản số 40/HĐND-KTNS ngày 
16/3/2016 của HĐND tỉnh Điện Biên 

v/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự 

án: Hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ 

quan, khu công cộng, khu thương mại 

dịch vụ dọc trục đường 60 m; Nghị 

quyết số 17/NQ-HĐND ngày 

04/8/2016 của HĐND tỉnh Điện Biên; 

Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 
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TT Hạng mục công trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

VI 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
0,31 

   

1 

Cải tạo và mở rộng trụ 

sở Thành ủy - HĐND - 
UBND thành phố Điện 

Biên Phủ 

0,01 
Phường 

Him Lam 
Tổ 10 

Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 
30/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên 
với nội dung Phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng; Nghị quyết số 97/NQ-
HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND 

tỉnh Điện Biên 

2 
Xây mới trụ sở bảo hiểm 

xã hội tỉnh 
0,30 

Phường 

Noong Bua 

Bản 

Noong 
Bua 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 

1964/QĐ-BHXH ngày 30/10/2017 của 

Bảo hiểm xã Hội Việt Nam về việc 

phê duyệt đầu tư Trụ sở bảo hiểm xã 

hội tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 

88/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

VII 
Đất xây dựng trụ sở 

công trình sự nghiệp 
0,23 

   

1 

Xây mới trụ sở Văn 

phòng thường trú Báo 

Nhân dân tại tỉnh Điện 

Biên 

0,03 
Phường 

Him Lam 
Tổ 2 

Thông báo số 544-TB/TU ngày 
12/7/2018 của Ban thường vụ tỉnh ủy 

về lựa chọn vị trí, địa điểm khu đất xây 

dựng Trụ sở văn phòng thường trú Báo 

nhân dân tại tỉnh Điện Biên; Văn bản 

số 2899/CV/VPTW/ND ngày 

26/10/2018 của Văn phòng Ban chấp 

hành Trung ương v/v sử dụng nguồn 

quỹ đất phát triển hoạt động sự nghiệp 

của Báo Nhân dân để xây dựng trụ sở 

các văn phòng thường trú. Nghị quyết 

số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

2 
Xây mới trung tâm kiểm 
định chất lượng xây 

dựng 
0,20 

Phường 

Noong Bua 

Bản 

Noong 
Bua 

Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 
11/3/2019 của UBND tỉnh Điện Biên 

v/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương 

đầu: Trụ sở làm việc trung tâm kiểm 

định chất lượng tỉnh Điện Biên. Nghị 

quyết số 122/NQ-HĐND ngày 
10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 

VIII 
Đất có di tích lịch sử 

văn hóa 
4,98 

   

1 

Dự án đền thờ tưởng 

niệm các anh hùng liệt sĩ 

hy sinh tại Chiến dịch 

Điện Biên Phủ 

4,98 
Phường 

Mường 

Thanh 

Đồi A1, 

đồi F 

Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 

10/7/2019 HĐND tỉnh Điện Biên về 

việc thông qua báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi dự án: Đền thờ tưởng niệm các 

anh hùng liệt sỹ tại chiến dịch Điện 

Biên Phủ. Nghị quyết số 127/NQ-
HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND 

tỉnh Điện Biên 

IX 
Đất sinh hoạt cộng 

đồng 0,27    

1 
Xây mới nhà văn hóa 

bản Noong Chứn 
0,08 

Phường 

Nam Thanh 

Bản 

Noong 
Chứn 

Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 

11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên 

1 
Xây mới nhà văn hóa tổ 

dân phố 6 (tổ dân phố 20 

cũ) 
0,06 

Phường 

Tân Thanh 
Tổ 6 

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 

09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên 

2 
Xây mới nhà văn hóa tổ 

dân phố 5 (tổ dân phố 14 

cũ) 
0,03 

Phường 

Tân Thanh 
Tổ 5 

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 

09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên 

3 
Xây mới nhà văn hóa tổ 

dân phố 5 (tổ dân phố 7 

cũ) 
0,04 

Phường 

Mường 

Thanh 
Tổ 5 

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 

09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên 
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TT Hạng mục công trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

4 
Xây mới nhà văn hóa tổ 

dân phố 1 
0,02 

Phường 

Thanh Bình 
Tổ 1 

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 

09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên 

5 
Xây mới nhà văn hóa 

cụm Noọng Hỏm 
0,04 

Xã Thanh 
Minh 

Cụm 

Noọng 

Hỏm 

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 

09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên 

X 
Đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng 
5,26 

   

1 
Xây dựng công viên Hồ 

điều hòa 
5,26 

Phường 

Noong Bua 

Bản 

Phiêng 
Bua 

Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 

11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên 

XI 
Đất xây dựng cơ sở văn 

hóa 
1,57 

   

1 
Trung tâm giao lưu Văn 

hóa và Thông tin Du lich 
Điện Biên Phủ 

1,57 
Phường 

Thanh 
Trường 

Tổ 4 

Quyết định số 1469/QĐ-BVHTTDL 
ngày 16/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Quyết định số 

2192/QĐ-BVHTTDL ngày 25/6/2015 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Văn bản số 1241/SKHĐT-KTĐN của 

Sở KH và ĐT; Văn bản 

312/BTHDADL-BPĐB ngày 

14/9/2017 về việc đăng ký nhu cầu sử 

dụng đất cho năm kế hoạch 2018. Nghị 

Quyết số 97/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên 

XII 
Đất xây dựng cơ sở 

giáo dục đào tạo 
1,06 

   

1 
Xây mới trường tiểu học 

Thanh Minh 
1,06 

Xã Thanh 
Minh 

Tổ 2 

Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 
30/10/2015 của UBND tỉnh Điện Biên 

về việc phê duyệt Dự án Chương trình 

đô thị miền núi phía Bắc - thành phố 

Điện Biên Phủ giai đoạn 2 (2017-
2020). Nghị quyết số 395/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện 

Biên; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện 

Biên 

XIII Đất giao thông 269,10 
   

1 

Nâng cấp đường vào khu 

di tích Sở chỉ huy chiến 

dịch Điện Biên Phủ ở 

Mường Phăng 

6,59 
Xã Thanh 

Minh  

Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 
26/02/2018 của UBND tỉnh Điện Biên 

v/v phê duyệt thiết kế và dự toán xây 

dựng công trình: Nâng cấp đường vào 

khu du tích sở chỉ huy chiến dịch ĐBP 

ở Mường Phăng. Nghị quyết số 

97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

10,43 

Xã Pá 
Khoang, 
Mường 

Phăng 
 

2 
Dự án cải tạo nâng cấp 

quốc lộ 279B 
23,82 

Xã Mường 

Phăng, Nà 

Tấu 
 

Quyết định số 916/QĐ-BGTVT ngày 
25/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải 

về phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng 

công trình cải tạo nâng cấp QL279B, 

tỉnh Điện Biên. Văn bản số 1030/TTg-
NN ngày 04/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ v/v chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác để thực 

hiện 06 dự án cấp thiết trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. Nghị quyết số 63/NQ-
HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND 

tỉnh Điện Biên 
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TT Hạng mục công trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

3 
Đầu tư xây dựng bến xe 

khách thành phố Điện 

Biên Phủ (Đợt 2) 
0,52 

Phường 

Thanh 
Trường 

Bản Che 

Phai 

Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 
14/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên 

v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây 

dựng Bến xe khách thành phố Điện 

Biên, tại phường Thanh Trường, thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 

10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên; 

Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên 

4 

Dự án: Đầu tư xây dựng 

mở rộng Cảng hàng 

không Điện Biên (Giải 

phóng mặt bằng, hỗ trợ, 

tái định cư theo quy 

hoạch chi tiết Cảng hàng 

không Điện Biên giai 

đoạn đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030) 

169,12 

Phường 

Thanh 
Trường, 

Thanh Bình 
 

Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 

29/4/2020 HĐND tỉnh phê duyệt chủ 

trương đầu tư 

5 Đường 60 m 10,80 
Phường 

Him Lam, 
Noong Bua 

TDP 18, 17, 
12, 16 (P.Him 

Lam), Bản 

phiêng Bua, 
bản Noong 

Bua (P.Noong 
Bua) 

Văn bản số 3957/UBND-CN ngày 
16/10/2014 của UBND tỉnh Điện Biên; 

Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 

28/11/2014 của HĐND tỉnh Điện Biên 

6 
Xây dựng tuyến đường 

từ cầu A1 - Cầu C4 
3,34 

Phường 

Mường 

Thanh, 
Nam Thanh 

 

Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 

11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên 

(QĐ phê duyệt dự án: 1186 và 1398) 

7 

Dự án đầu tư xây dựng 

đường Thanh Minh - 
Độc Lập và khu dân cư 

(đường vành đai phía 

Bắc) thành phố Điện 

Biên Phủ theo hình thức 

BT 

41,98 

Phường 

Thanh 
Trường, xã 

Thanh 
Minh 

 

Thông báo số 271-TB/TU ngày 
19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về chủ trương đầu tư xây dựng đường 

Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư 

(đường vành đai phía Bắc) thành phố 

Điện Biên Phủ theo hình thức BT; 

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 

13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên 

8 

Đường ngã ba bệnh viện 

tỉnh đến ngã tư Tà Lèng 

(Bổ sung nút N2 đến nút 

N20 khu tái định cư 

Noong Bua) 

2,50 
Phường 

Him Lam, 
Noong Bua 

 

Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 
31/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt đề án ổn định dân 

cư, ổn định phát triển kinh tế xã hội 

vùng TĐC thủy Điện Sơn La. Nghị 

quyết số 97/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên; 

Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 
XIV Đất thủy lợi 2,40 

   

1 

Đường ống cấp nước thô 

cho nhà máy nước Thành 

phố Điện Biên Phủ từ hồ 

Nậm Khâu Hu đến ngã 

ba chia nước bản Pa 

Pốm, xã Thanh Minh 

1,10 
Xã Thanh 

Minh  

Văn bản số 570/UBND-TH ngày 
07/3/2019 của UBND tỉnh Điện Biên v/v 

đồng ý chủ trương bổ sung dự án: Đường 

ống cấp nước thô cho nhà máy nước 

Thành phố Điện Biên Phủ từ hồ Nậm 

Khâu Hu đến ngã ba chia nước bản Pa 

Pốm, xã Thanh Minh vào kế hoạch đầu tư 

phát triển 05 năm thuộc bản Chiến lược, 
kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch 

đầu tư phát triển 05 năm 2016-2020 của 

Cty CP Cấp nước Điện Biên; Nghị quyết 

số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 
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TT Hạng mục công trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

2 

Mương tiêu thoát nước 

khu tái định cư đoạn từ 

Hồ điều hòa Noong Bua 

(Sau bệnh viện tỉnh) đến 

cầu D6 khu tái định cư 

Noong Bua 

1,30 
Phường 

Noong Bua  
Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên 

XV 
Đấu giá quỹ đất công 

ích 4,95    

1 
Đấu thầu quỹ đất công 

ích 
4,95 

Phường 

Thanh 
Trường 

Các tổ, 

bản 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 thành phố Điện Biên Phủ 
 

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

Trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Xác định các danh mục công trình, 

dự án nhu cầu sử dụng đất của thành phố được đăng ký mới sử dụng đất trong 

năm 2021 với 43 công trình, dự án tổng diện tích 326,67 ha. Cụ thể như sau: 

Bảng 08: Danh mục các công trình, dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 

TT Hạng mục công trình 
Diện tích 

(ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

 
Tổng (43 dự án) 326,67 

   

I 
Công trình, dự án 

mục đích quốc 

phòng, an ninh 
5,91 

   

1 
Xây dựng khu kỹ thật 

tổng hợp bộ chỉ huy bộ 

đội biên phòng tỉnh 
0,25 

Phường Him 

Lam 
Tổ 9 

Công văn số 2351/UBND-KTN 
ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc giao đất bổ sung 

xây dựng khu kỹ thuật tổng hợp, kho 

chứa xăng dầu của bộ chỉ huy bộ đôi 

biên phòng tỉnh 

2 
Xây dựng công trình 

Quốc phòng phường 

Him Lam 
1,00 

Phường Him 

Lam  

Văn bản số 866/ĐK-BCH ngày 
29/9/2020 của BCHQS thành phố 

Điện Biên Phủ Nhu cầu sử dụng đất 

trong quy hoạch thế trận khu vực 

phòng thủ của Ban CHQS thành phố 

Điện Biên Phủ 

3 
Xây dựng công an 

phường Mường Thanh 
0,12 

Phường 

Mường Thanh  

Quyết định số 5251/QĐ-BCA-H01 
ngày 9/7/2019 của Bộ Công an phê 

duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

công an cấp huyện, phường, thị trấn; 

Văn bản số 1066/BCA-H02 của Bộ 

Công an về việc quy hoạch, bố trí 

quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở 

công an xã, thị trấn thuộc bộ 

4 
Xây dựng công an xã 

Thanh Minh 
0,16 

Xã Thanh 
Minh 

Trường tiểu 

học Thanh 

Minh 

5 
Xây dựng công an xã 

Nà Nhạn 
0,20 Xã Nà Nhạn 

Bản Nà 

Ngám 2; 
Cạnh Uỷ ban 

nhân dân xã 
Nà Nhạn 

6 
Xây dựng công an xã 

Mường Phăng 
0,18 

Xã Mường 

Phăng  

7 
Xây dựng công an xã 

Pá Khoang 
0,15 Xã Pá Khoang 

Nằm trên đất 

trụ sở 

UBND hiện 

trạng 
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TT Hạng mục công trình 
Diện tích 

(ha) Xã/Phường Địa điểm 
Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

8 
Mở rộng Công an 

thành phố Điện Biên 

Phủ 
0,60 

Phường Nam 

Thanh 
Tổ phố 3, 

Tiền Phong 

Quyết định số 5620/QĐ-BCA-H02 
ngày 20/09/2018 của Bộ Công An 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ 

sở công an thành phố; Nghị quyết số 

204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Điện Biên 

9 
Tiểu đoàn cảnh sát cơ 

động 
3,25 

Phường Nam 

Thanh 
Bản Pom 

Loi 

Thông báo 986-TB/TU ngày 
30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chủ trương điều chỉnh Phương 
án di dời Tiểu đoàn cảnh sát cơ động 

để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo 

Cảng hàng không Điện Biên; Nghị 

quyết số 204/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên 
II Dự án tái định cư 3,832 

   

1 

Điểm tái định cư số 3 

dự án nâng cấp, cải tạo 

cảng hàng không Điện 

Biên (Bổ sung điểm tái 

định cư C13 mở rộng 

phường Thanh trường) 

3,82 
Phường 

Thanh Trường 
Phố 11 

Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 
14/2/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên quyết định phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung dự án, đầu tư xây 

dựng điểm tái định cư số 3 dự án 

nâng cấp cải tạo cảng hàng không 

Điện Biên; Nghị quyết số 204/NQ-
HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND 

tỉnh Điện Biên 

2 

Điểm tái định cư thuộc 

dự án: Cải tạo và nâng 

cấp Trụ sở Thành ủy - 
HĐND - UBND  thành 
phố Điện Biên Phủ 

0,012 
Phường Him 

Lam  

Văn bản số 4701a/UBND-TH ngày 
21/12/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phương án quy hoạch 

Trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Điện Biên Phủ 

III 
Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan 
0,31 

   

1 Cục thống kê tỉnh 0,16 
Phường 

Noong Bua 
Phố 6 

Văn bản số 3787/BKHĐT-VP ngày 
11/6/2020 của Bộ Kế Hoạch và đầu 

tư về việc phương án sắp xếp lại, xử 

lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên; Văn bản số 2475/UBND-KT 
ngày 24/08/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về thời điểm bàn giao tiếp 

nhận trụ sở Ban Bảo vệ chăm sóc 

sức khỏe cán bộ tỉnh Điện Biên và 

Cục Thống kê tỉnh Điện Biên 

2 
Xây dựng trụ sở Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Điện Biên 
0,15 

Phường Him 

Lam  

Văn bản số 391/TTr-PGD ngày 
05/11/2020 của phòng Giáo dục - 
Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ 

v/v đăng ký bổ sung kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 để Xây dựng trụ 

sở phòng Giáo dục - Đào tạo thành 

phố Điện Biên Phủ.  
Văn bản số 4701a/UBND-TH ngày 
21/12/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phương án quy hoạch 

Trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Điện Biên Phủ 

IV Đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự nghiệp 
0,05 

   

1 
Cơ quan thuờng trú 

báo Quân đội nhân dân 

tại Điện Biên 
0,05 

Phường 

Noong Bua 
Khu phố 6 

Tờ trình số 186 - TTr/BCS ngày 
24/11/2020 của Ban cán sự đảng Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc 

xin chủ trương vị trí địa điểm xây 

dụng cơ quan thường trú Báo Quân 

đội nhân dân tại Điện Biên 
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TT Hạng mục công trình 
Diện tích 

(ha) Xã/Phường Địa điểm 
Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

V Đất giao thông 44,16 
   

1 

Cải tạo nâng cấp 

ĐT.143 Noong Bua - 
Pú Nhi - Noong U - 
Na Son (Đoạn Nà 

Nghè - Pú Nhi - 
Noong U - Na Son) 

2,11 
Xã Thanh 

Minh 
Bản Nà 

Nghè 

Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của HĐND tỉnh Điện 

Biên; Quyết định số 1358/QĐ-UBND 
ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu 

tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

2 

Dự án Đường giao 

thông kết nối các khu 

vực kinh tế trọng điểm 

thuộc vùng kinh tế 

động lực dọc trục 

Quốc lộ 279 và Quốc 

lộ 12 tỉnh Điện Biên 

39,33 

Phường 

Thanh 
Trường, Him 

Lam, Noong 
Bua, Nam 

Thanh 

 

Nghị quyết 197/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 
Dự án đường giao thông kết nối các 

khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng 

kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 

và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên 

3 
Khu đất ảnh hưởng 

tĩnh không phía Bắc 

sân bay 
2,12 

Phường 

Thanh Trường  

Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 

29/4/2020 HĐND tỉnh Điện Biên 

phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị 

quyết 156/NQ-HĐND ngày 

29/4/2020 về việc chấp thuận bổ 

sung danh mục dự án cần thu hồi đất 

và dự án có sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ vào mục đích 

khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

4 
Đoạn tránh đường sân 

bay nối tổ 1, 2 với tổ 8 

phường Thanh Trường 
0,60 

Phường 

Thanh Trường  

Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 
14/8/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án: Giải 

phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư 

theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng 

không Điện Biên giai đoạn đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 (để 

thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo 

Cảng hàng không Điện Biên) 
VI Đất thủy lợi 154,40 

   

1 

Dự án Quản lý đa 

thiên tai lưu vực sông 

Nậm Rốm nhằm bảo 

vệ dân sinh, thích ứng 
biến đổi khí hậu và 

phát triển kinh tế xã 

hội tỉnh Điện Biên 

154,40 

Phường Nam 

Thanh, Thanh 
Trường, 

Thanh Bình, 
Him Lam, 
Tân Thanh, 

Mường Thanh 

 

Văn bản số 644/TTg-QHQT ngày 
29/5/2020 của Thủ tướng chính phủ 

v/v phê duyệt Tiểu dự án "Kè chống 

sạt lở ứng phó BĐKH, bảo vệ dân sinh 

và phục vụ SXNN tại tỉnh Điện Biên" 

sử dụng vốn vay ODA của AFD; Nghị 

quyết số 204/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên 

VII 
Đất công trình năng 

lượng 
16,79 

   

1 

Dự án đường dây 

220KV Sơn La- Điện 

Biên (đoạn qua địa 

phận Thành phố Điện 

Biên Phủ) 

2,13 

Xã Nà Tấu, 

Nà Nhạn, Pá 

Khoang, 
Thanh Minh 

 

Quyết định số 263/QĐ-EVNPT ngày 
04/3/2020 của Tổng cty truyền tải Quốc 

gia về việc giao KH sản xuất, kinh 

doanh tài chính đầu tư XD năm 2020; 

Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên 

2 
Xuất tuyến 110KV sau 

TBA 220KV Điện 

Biên 
8,36 

Xã Thanh 
Minh  

Quyết định số 1377/QĐ-ENVPNC 
ngày 10/6/2020 của Tổng cty điện 

lực Miền Bắc v/v duyệt danh mục và 

tạm giao KH vốn ĐTXD các dự án 

lưới điện 110KV cấp điện cho các 

phụ tải và đường dây 110KV xuất 

tuyến sau TBA 220KV cho BQL dự 

án XD điện Miền Bắc; Nghị quyết 

số 204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Điện Biên 
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TT Hạng mục công trình 
Diện tích 

(ha) Xã/Phường Địa điểm 
Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

3 
Dự án trạm biến áp 

220KV Điện Biên 
6,30 

Xã Thanh 
Minh  

Quyết định số 263/QĐ-EVNPT ngày 
04/3/2020 của Tổng công ty truyền 

tải Quốc gia về việc giao kế hoạch 

sản xuất, kinh doanh tài chính đầu tư 

xây dựng năm 2020; Nghị quyết số 

204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Điện Biên 

VIII 
Đất xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 
2,31 

   

1 

Cải tạo nâng cấp một 

số hạng mục phụ trợ 

trường THCS Nam 

Thanh 

0,35 
Phường Nam 

Thanh  

Quyết định số 1945/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2019 của UBND thành 

phố Điện Biên Phủ về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp 

một số hạng mục phụ trợ trường 

THCS Nam Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ; Nghị quyết số 204/NQ-
HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND 

tỉnh Điện Biên 

2 

Trại thực nghiệm thực 

hành trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Điện Biên 

1,56 
Phường Him 

Lam 
Bản Him 

Lam 2 

Văn bản số 1107/UBND-TH ngày 
19/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Điện Biên về việc vị trí, địa điểm 

xây dựng Trại thực nghiệm thực 

hành, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 

thuật Điện Biên 

3 

Xây dựng hoàn trả 

trường mầm non Thanh 

Trường thuộc dự án giải 

phóng mặt bằng, hỗ trợ 

tái định cư theo quy 

hoạch chi tiết Cảng 

hàng không Điện Biên 

giai đoạn đến năm 2020 

định hướng đến năm 

2030 (để thực hiện dự 

án Nâng cấp, cải tạo 

Cảng hàng không Điện 

Biên) 

0,40 
Phường 

Thanh Trường 
Tổ dân phố 3 

Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 
09/02/2021 về việc phê duyệt Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình: Xây dựng hoàn trả 

trường mầm non Thanh Trường 

thuộc dự án giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ tái định cư theo quy hoạch chi 

tiết Cảng hàng không Điện Biên giai 

đoạn đến năm 2020 định hướng đến 

năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng 

cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện 

Biên) 

IX 
Đất xây dựng cơ sở 

dịch vụ xã hội 1,95    

1 
Xây dựng Làng trẻ 

SOS Điện Biên Phủ 
1,95 

Phường 

Thanh Trường  

Văn bản số 61/UBND-TH ngày 
08/01/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phương án quy hoạch 

khu đất xây dựng Làng trẻ SOS Điện 

Biên Phủ 

X Đất chợ 0,48 
   

1 
Nâng cấp cải tạo chợ 

C13 phường Thanh 

Trường 
0,16 

Phường 

Thanh Trường 
Tổ dân phố 

10 

Quyết định 2768/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ về việc giao dự toán 

thu, chi ngân sách thành phố Điện 

Biên Phủ năm 2021 

2 
Chợ tạm Mường 

Thanh 
0,32 

Phường 

Mường Thanh 
Tổ dân phố 9 

Thông báo số 22/TB-UBND ngày 
08/4/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc thông báo kết luận của 

đồng chí Lê Thành Đô - Phó bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại 

buổi kiểm tra thực địa về tình hình 

quản lý sử dụng, khai thác Công 

viên ven sông Nậm Rốm và Chợ khu 

vực cầu Mường Thanh 
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TT Hạng mục công trình 
Diện tích 

(ha) Xã/Phường Địa điểm 
Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

XI Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,07 
   

1 
Xây dựng Nghĩa trang 

thanh niên xung phong 
0,07 

Phường 

Thanh Trường  

Văn bản số 60/UBND-TH ngày 
08/01/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phương án quy hoạch 

khu đất xây dựng Điểm trường mầm 

non Thanh Trường và Nghĩa trang 

thanh niên xung phong 

XII 
Đất thương mại dịch 

vụ 
9,26 

   

1 
Khu kinh doanh dịch 

vụ, thương mại 
0,35 

Phường Nam 

Thanh 
Bản Pa Pe 

Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của UBND tỉnh về việc 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án: 

Khu kinh doanh dịch vụ, thương mại 

2 
Cửa hàng xăng dầu 

Bản Phiêng Ban, xã 

Nà Tấu 
0,09 Xã Nà Tấu 

Bản Phiêng 

Ban 

Quyết định 1224/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Điện Biên ngày 
23/11/2020 về quyết định chủ trương 

đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu Bản 

Phiêng Ban, xã Nà Tấu, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

3 

Khu du lịch sinh thái, 

vui chơi giải trí, dịch 

vụ nhà hàng và biệt 

thự nghỉ dưỡng Hồng 

Lứu, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

8,82 
Phường 

Noong Bua 

Bản Hồng 

Lứu, Bản 

Pom Loi, 
Khu phố 2 

Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 
26/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên 

về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án: Khu du lịch sinh thái, vui chơi 

giải trí, dịch vụ nhà hàng và biệt thự 

nghỉ dưỡng Hồng Lứu, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

XIII Dự án đô thị 9,03 
   

1 

Tổ hợp khu đô thị, 

khách sạn và trung tâm 

thương mại thành phố 

Điện Biên Phủ 

9,03 
Phường 

Thanh Trường 
Phố 9 

Thông báo số 14/TB-UBND ngày 
20/3/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc thông báo kết luận của 

đồng chí Phạm Đức Toàn - Phó Chủ 

tịch thường trực UBND tỉnh về phân 

công triển khai thực hiện Biên bản 

ghi nhớ hợp tác đầu tư với Công ty 

cổ phần Tập đoàn FLC và Trung 

tâm thương mại và Nhà ở thương 

mại tại thành phố Điện Biên Phủ 

 

Dự án nhà ở biệt thự 

Tây Nam khu hành 
chính tỉnh Khu B (dọc 

tuyến NT3) 

6,50 
Phường 

Noong Bua 
 

Báo cáo số 79-BC/BCS ngày 
20/5/2021 của Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh Xin chủ trương, ý kiến 

về Kế hoạch phát triển kết cấu hạ 

tầng đô thị thành phố Điện Biên Phủ 

đến năm 2025; Báo cáo số 92-
BC/BCS ngày 31/5/2021 của Ban 

cán sự Đảng UBND tỉnh Xin chủ 

trương tổ chức triển khai thực hiện 

một số dự án đầu tư xây dựng phát 

triển đô thị trên địa bàn thành phố 

Điện Biên Phủ 

 

Khu dân cư mới và 

dịch vụ thương mại 
dịch vụ các lô LK 

4,5,6 thuộc Quy hoạch 

Khu vực dọc trục 

đường Võ Nguyên 

Giáp đến sông Nậm 

Rốm (giáp cầu C4, bao 

gồm cả nhà văn hóa) 

3,54 
Phường Nam 

Thanh 
 

 

Khu dân cư mới và 

dịch vụ thương mại 

dịch vụ TMDV 13 

thuộc Quy hoạch Khu 

vực dọc trục đường Võ 

Nguyên Giáp đến sông 

Nậm Rốm (gần cầu 

C4, bao gồm cả nhà 

văn hóa) 

5,07 
Phường Nam 

Thanh 
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TT Hạng mục công trình 
Diện tích 

(ha) Xã/Phường Địa điểm 
Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

 

Dự án Khu đô thị mới 

Him Lam (phía đông 

đường 60m tại Khu A,  

bao gồm cả trường 

học, nhà văn hóa...) 

21,43 
Phường Him 

Lam 
 

Báo cáo số 79-BC/BCS ngày 
20/5/2021 của Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh Xin chủ trương, ý kiến 

về Kế hoạch phát triển kết cấu hạ 

tầng đô thị thành phố Điện Biên Phủ 

đến năm 2025; Báo cáo số 92-
BC/BCS ngày 31/5/2021 của Ban 

cán sự Đảng UBND tỉnh Xin chủ 

trương tổ chức triển khai thực hiện 

một số dự án đầu tư xây dựng phát 

triển đô thị trên địa bàn thành phố 

Điện Biên Phủ 

 
Khu dân cư mới phía 

Bắc đường Hoàng Văn 

Thái - Khe Chít 
23,25 

Phường 

Noong Bua 
 

 
Tổ hợp khu đô thị, 

thương mại dịch vụ, 

chợ Mường Thanh 
6,75 

Phường 

Mường Thanh 
 

 
Khu dân cư đô thị tổ 7 

phường Him Lam 
4,20 

Phường Him 

Lam 
 

XIV 
Đất có di tích lịch sử 

văn hóa 
0,01 

   

1 
Di chuyển bia di tích 

lịch sử 
0,01 

Phường 

Thanh Trường   

XV 
Đất sinh hoạt cộng 

đồng 
0,04 

   

1 
Xây mới nhà văn hóa 

tổ dân phố 2 
0,04 

Phường 

Noong Bua 
Tổ dân phố 2 

Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 
31/5/2018 của Thủ tướng chính phủ 

về việc phê duyệt đề án ổn định dân 

cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng 

tái định cư thủy điện Sơn La; Báo 

cáo số 126-BC/BCS ngày 16/8/2018 
của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về 

việc báo cáo kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát 

triển kinh tế - xã hội vùng tái định 

cư thủy điện Sơn La, tỉnh Điện Biên 

XVI Đất nông nghiệp khác 7,33 
   

1 
Dự án trồng hoa Anh 

Đào và du lịch sinh 

thái Pá Khoang 
7,33 Xã Pá Khoang 

 

Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 
04/5/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên chủ trương đầu tư dự án: Trồng 

hoa Anh Đào và du lịch sinh thái Pá 

Khoang, Điện Biên 

Nhu cầu chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 
của các hộ gia đình cá nhân là 5,46 ha; trong đó, đất ở tại nông thôn 1,20 ha; đất 
ở tại đô thị 4,26 ha. 

3.2.3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 thành phố Điện 

Biên Phủ 
Bảng 09: Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Hiện trạng 

năm 2020 
Nhu cầu 

năm 2021 
Diện tích kế 
hoạch 2021 

1 Đất quốc phòng 511,52 14,25 523,08 

2 Đất an ninh 133,07 4,84 136,62 

3 Đất xây dựng cơ sở hạ tầng 710,34 378,70 1.077,18 

 
Trong đó:    

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 63,51 4,79 62,96 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 7,59 0,67 7,46 

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 2,23 1,95 1,95 

+ Đất giao thông 475,34 314,98 782,13 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Hiện trạng 

năm 2020 
Nhu cầu 

năm 2021 
Diện tích kế 
hoạch 2021 

+ Đất thủy lợi 82,57 51,97 125,27 

+ Đất công trình năng lượng 44,68 16,79 61,47 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông 5,93 0,00 5,93 

+ Đất chợ 3,75 0,48 4,23 

+ Đất công trình công cộng khác 0,00 2,86 2,86 

4 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 24,06 9,22 31,84 

5 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 6,76 0,06 5,79 

6 Đất ở tại nông thôn 276,35 23,81 298,26 

7 Đất ở tại đô thị 379,93 77,93 425,95 

8 Đất thương mại dịch vụ 41,80 22,22 62,93 

9 Đất có di tích lịch sử văn hóa 170,31 0,01 169,56 

10 Đất bãi thải, xử lý chất thải 5,02 0,09 5,11 

11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 81,44 0,07 79,75 

12 Đất khu vui chơi giải trí, công cộng 6,57 5,71 12,28 

13 Đất sinh hoạt cộng đồng 4,41 0,67 4,91 

14 Đất nông nghiệp khác 3,98 4,34 5,77 

 Tổng cộng  541,92  

 Chi tiết: 

* Đất quốc phòng 

Diện tićh đất quốc phòng năm 2020 trên điạ bàn thành phố là 511,52 ha. 

Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 508,83 ha. 

- Diện tích tăng 14,25 ha. Trong đó: 

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 14,00 ha (trong đó: Đất trồng cây hàng 

năm khác 5,00 ha; đất rừng phòng hộ 8,00 ha; đất rừng sản xuất 1,00 ha). 

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 0,25 ha, bao gồm toàn bộ đất thương 

mại dịch vụ. 

Diện tích tăng thêm để thực hiện dự án: 

+ Đường hầm cất giấu VKTB-KT của lực lượng vũ trang. 

+ Thao trường huấn luyện xã Mường Phăng. 

+ Xây dựng khu kỹ thật tổng hợp bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh. 

+ Xây dựng công trình Quốc phòng phường Him Lam. 

- Giảm 2,69 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

Đến năm 2021, diện tích đất quốc phòng là 523,08 ha, thực tăng 11,56 ha 

so với năm 2020. 
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* Đất an ninh 

Diện tićh đất an ninh năm 2020 trên điạ bàn thành phố là 133,07 ha. Nhu 

cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 131,78 ha. 

- Diện tích đất an ninh tăng 4,84 ha. Trong đó: 

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 4,26 ha (trong đó: Đất trồng lúa 2,50 ha; 

đất trồng cây hàng năm khác 0,67 ha; đất trồng cây lâu năm 0,23 ha; đất rừng 

sản xuất 0,15 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,71 ha). 

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 0,58 ha (trong đó: Đất phát triển hạ 

tầng 0,38 ha; đất ở tại đô thị 0,05 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,15 ha). 

Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án: 

+ Mở rộng trụ sở công an Phường Nam Thanh. 

+ Xây dựng công an phường Noong Bua, phường Mường Thanh, xã Thanh 

Minh, xã Nà Nhạn, xã Mường Phăng, xã Pá Khoang. 

+ Mở rộng Công an thành phố Điện Biên Phủ. 

+ Tiểu đoàn cảnh sát cơ động. 

- Diện tích giảm 1,29 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng (1,17 ha) và 

đất ở tại đô thị (0,12 ha). 

Đến năm 2021, diện tích đất an ninh là 136,62 ha, thực tăng 3,55 ha so với 

năm 2020. 

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Diện tićh đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

năm 2020 trên điạ bàn thành phố là 710,34 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 

2021 như sau: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 698,48 ha. 

- Diện tích tăng 378,70 ha. Trong đó: 

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 333,28 ha (trong đó: Đất trồng lúa 168,25 

ha; đất trồng cây hàng năm khác 68,11 ha; đất trồng cây lâu năm 47,43 ha; đất 

rừng phòng hộ 13,73 ha; đất rừng sản xuất 13,27 ha; đất nuôi trồng thủy sản 

21,14 ha; đất nông nghiệp khác 1,35 ha). 

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 45,39 ha (trong đó: Đất quốc phòng 

2,69 ha; đất an ninh 1,17 ha; đất thương mại dịch vụ 0,38 ha; đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp 0,42 ha; đất có di tích lịch sử văn hóa 0,76 ha; đất ở tại nông thôn 

1,89 ha; đất ở tại đô thị 25,51 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,04 ha; đất làm 

nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 1,29 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 

0,11 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 11,13 ha). 
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+ Đất chưa sử dụng chuyển sang 0,03 ha. 

Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án: 

+ Công trình giao thông, thủy lợi, văn hóa, thể thao, giáo dục, năng lượng 

trong khu tái định cư, khu đô thị, khu dân cư. 

+ Đất giao thông 12 dự án; đất thuỷ lợi 03 dự án; đất công trình năng lượng 

03 dự án; đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 04 dự án; đất xây dựng cơ sở văn 

hóa 01 dự án; đất chợ 02 dự án; phát triển hạ tầng 01 dự án. 

- Diện tích giảm 11,86 ha do chuyển sang đất an ninh 0,38 ha; đất thương 

mại, dịch vụ 1,76 ha; đất ở tại nông thôn 1,50 ha; đất ở tại đô thị 7,21 ha; đất xây 

dựng trụ sở cơ quan 0,70 ha; đất xây dựng của tổ chức sự nghiệp 0,04 ha; đất 

nghĩa trang, đất nghĩa địa 0,07 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,02 ha; đất khu vui 

chơi giải trí, công cộng 0,18 ha. 

Đến năm 2021, diện tích đất phát triển hạ tầng của thành phố là 1.077,18 

ha, thực tăng so với năm 2020 là 366,84 ha. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Diện tićh đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2020 trên điạ bàn thành phố là  

24,06 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 22,62 ha. 

- Diện tích tăng thêm 9,22 ha. Trong đó: 

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 7,30 ha (trong đó: Đất trồng lúa 0,47 ha; 

đất trồng cây hàng năm khác 1,22 ha; đất trồng cây lâu năm 1,81 ha; đất nuôi 

trồng thủy sản 3,80 ha). 

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 1,92 ha (trong đó: Đất phát triển hạ 

tầng 0,70 ha; đất ở tại đô thị 1,07 ha; đất thương mại dịch 0,15 ha). 

Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án: 

+ Cải tạo và mở rộng trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Điện 

Biên Phủ. 

+ Xây mới trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh trên địa bàn phường Him Lam, 

Noong Bua. 

+ Xây dựng trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên. 

+ Trụ sở thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công 

cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m. 

+ Cục thống kê tỉnh. 

- Diện tích giảm 1,44 ha do chuyển sang đất an ninh 0,15 ha; đất thương 

mại, dịch vụ 0,04 ha; đất phát triển hạ tầng 0,04 ha; đất ở tại đô thị 1,21 ha. 
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Đến năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan của thành phố là   

31,84 ha, thực tăng so với năm 2020 là 7,78 ha. 

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Diện tićh đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2020 trên địa 

baǹ thành phố là 6,76 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 5,73 ha. 

- Diện tích giảm 1,03 ha do chuyển sang đất ở tại đô thị. 

- Diện tích tăng thêm 0,06 ha. Trong đó: 

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 0,02 ha (Trong đó: Đất trồng cây lâu năm 

0,01 ha; đất rừng sản xuất 0,01 ha). 

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 0,04 ha (đất phát triển hạ tầng). 

Diện tích tăng thêm để thực hiện dự án: 

+ Xây mới trụ sở Văn phòng thường trú Báo Nhân dân tại tỉnh Điện Biên 

trên địa bàn phường Him Lam. 

+ Xây dựng tòa nhà làm việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

chất lượng trên địa bàn phường Noong Bua. 

+ Cơ quan thuờng trú báo Quân đội nhân dân tại Điện Biên. 

Đến năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp của 

thành phố là 5,79 ha, thực giảm 0,97 ha so với năm 2020. 

* Đất ở tại nông thôn 

Diện tićh đất ở tại nông thôn năm 2020 trên điạ bàn thành phố là 276,35 

ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 274,45 ha. 

- Diện tích tăng thêm 23,81 ha. Trong đó:  

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 22,22 ha (trong đó: Đất trồng lúa 3,81 ha; 

đất trồng cây hàng năm khác 7,94 ha; đất trồng cây lâu năm 4,10 ha; đất rừng 

sản xuất 5,00 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,37 ha). 

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 1,59 ha (trong đó: Đất phát triển hạ 

tầng 1,50 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,04 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

0,05 ha). 

Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án sau: 

+ Dự án khu dân cư thuộc dự án Dự án đầu tư xây dựng đường Thanh 

Minh - Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc) thành phố Điện Biên 

Phủ theo hình thức BT. 
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+ Xây dựng các khu tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Cải tại nâng cấp QL279B tỉnh Điện Biên trên địa bàn xã Mường Phăng, xã Nà 

Tấu; tái đi 

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn của các hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Thanh Minh, Mường Phăng, Nà Nhạn, Nà Tấu. 

- Diện tích giảm 1,90 ha chuyển sang đất phát triển hạ tầng (1,89 ha), đất 

thương mại dịch vụ (0,01 ha). 

Đến năm 2021, diện tích đất ở tại nông thôn của thành phố là 298,26 ha, 

thực tăng so với năm 2020 là 21,91 ha. 

* Đất ở tại đô thị 

Diện tićh đất ở tại đô thị năm 2020 trên địa baǹ thành phố là 379,93 ha. 

Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 348,02 ha. 

- Diện tích tăng thêm 77,93 ha. Trong đó: 

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 66,76 ha (trong đó: Đất trồng lúa 31,30 

ha; đất trồng cây hàng năm khác 12,97 ha; đất trồng cây lâu năm 10,79 ha; đất 

nuôi trồng thủy sản 10,59 ha; đất nông nghiệp khác 1,11 ha). 

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 11,15 ha (trong đó: Đất công an 0,12 

ha; đất thương mại dịch vụ 0,31 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,32 ha; 

đất phát triển hạ tầng 7,21 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,21 ha; đất xây dựng 

trụ sở của tổ chức sự nghiệp 1,03 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 0,37 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,02 ha; đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 0,56 ha). 

+ Đất chưa sử dụng chuyển sang 0,02 ha. 

Diện tích tăng thêm để thực hiện dự án:  

+ Điểm tái định cư Him Lam WB, tái định cư đường 60m (khu công viên 

trẻ thơ). 

+ Xây dựng điểm tái định cư số I, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng 

không Điện Biên (Điểm tái định cư mở rộng sân bay số 1 bao gồm: nhà văn hóa 

1+2, trường mầm non, trường liên cấp C1-C2...). 

+ Xây dựng điểm tái định cư C13, điểm tái định cư số III (bao gồm: nhà 

văn hóa,...) và điểm tái định cư số 3 dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không 

Điện Biên (Bổ sung điểm tái định cư C13 mở rộng phường Thanh trường). 

+ Dự án Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 

thành phố Điện Biên Phủ. 
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+ Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm tái định 

cư tổ dân phố 14, Phường Thanh Bình. 

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Him Lam. 

+ Dự án đầu tư xây dựng đô thị Nam Thanh Trường. 

+ Dự án Khu đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại 

thành phố Điện Biên Phủ. 

+ Điểm tái định cư thuộc dự án: Cải tạo và nâng cấp Trụ sở Thành ủy - 

HĐND - UBND  thành phố Điện Biên Phủ. 

+ Đất ở trong dự án Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, dịch vụ nhà 

hàng và biệt thự nghỉ dưỡng Hồng Lứu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên và Tổ hợp khu đô thị, khách sạn và trung tâm thương mại thành phố Điện 

Biên Phủ. 

+ Dự án nhà ở biệt thự Tây Nam khu hành chính tỉnh Khu B (dọc tuyến NT3). 

+ Khu dân cư mới và dịch vụ thương mại dịch vụ các lô LK 4,5,6 thuộc 

Quy hoạch Khu vực dọc trục đường Võ Nguyên Giáp đến sông Nậm Rốm (giáp 

cầu C4, bao gồm cả nhà văn hóa). 

+ Khu dân cư mới và dịch vụ thương mại dịch vụ TMDV 13 thuộc Quy 

hoạch Khu vực dọc trục đường Võ Nguyên Giáp đến sông Nậm Rốm (gần cầu 

C4, bao gồm cả nhà văn hóa). 

+ Dự án Khu đô thị mới Him Lam (phía đông đường 60m tại Khu A,  bao 

gồm cả trường học, nhà văn hóa...). 

+ Khu dân cư mới phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít. 

+ Tổ hợp khu đô thị, thương mại dịch vụ, chợ Mường Thanh. 

+ Khu dân cư đô thị tổ 7 phường Him Lam. 

+ Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị của các hộ gia đình, 

cá nhân trên địa bàn các phường. 

- Diện tích giảm 31,91 ha do chuyển sang các loại đất: Đất an ninh 0,05 

ha; đất thương mại, dịch vụ 4,30 ha; đất phát triển hạ tầng 25,51 ha; đất xây 

dựng trụ sở cơ quan 1,07 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,06 ha; đất khu vui chơi 

giải trí, công cộng 0,92 ha. 

Đến năm 2021, diện tích đất ở tại đô thị của thành phố có 425,95 ha, thực 

tăng 46,02 ha với năm 2020. 

* Đất thương mại dịch vụ 

Diện tićh đất thương mại dịch vụ năm 2020 trên địa bàn thành phố là 

41,80 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau: 
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- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 40,71 ha. 

- Diện tích tăng thêm 22,22 ha. Trong đó: 

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 15,51 ha (trong đó: Đất trồng lúa 1,82 ha; 

đất trồng cây hàng năm khác 3,86 ha; đất trồng cây lâu năm 3,88 ha; đất rừng 

sản xuất 0,62 ha; đất nuôi trồng thủy sản 5,33 ha). 

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 6,56 ha (trong đó: Đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp 0,35 ha; đất phát triển hạ tầng 1,76 ha; đất ở tại nông thôn 0,01 

ha; đất ở tại đô thị 4,30 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,04 ha; đất nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,10 ha). 

+ Đất chưa sử dụng chuyển sang 0,15 ha. 

 Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án: 

+ Dự án Khu đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại 

thành phố Điện Biên Phủ trên địa bàn phường Mường Thanh. 

+ Thương mại, dịch vụ hạ tầng kỹ thuật khung trụ sở cơ quan, khu công 

cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m. 

+ Khu kinh doanh dịch vụ, thương mại phường Nam Thanh. 

+ Tổ hợp khu đô thị, khách sạn và trung tâm thương mại thành phố Điện 

Biên Phủ. 

+ Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, dịch vụ nhà hàng và biệt thự nghỉ 

dưỡng Hồng Lứu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

+ Khu dân cư mới và dịch vụ thương mại dịch vụ các lô LK 4,5,6 thuộc Quy 

hoạch Khu vực dọc trục đường Võ Nguyên Giáp đến sông Nậm Rốm (giáp cầu C4, 

bao gồm cả nhà văn hóa). 

+ Khu dân cư mới và dịch vụ thương mại dịch vụ TMDV 13 thuộc Quy 

hoạch Khu vực dọc trục đường Võ Nguyên Giáp đến sông Nậm Rốm (gần cầu C4, 

bao gồm cả nhà văn hóa). 

+ Tổ hợp khu đô thị, thương mại dịch vụ, chợ Mường Thanh. 

+ Cửa hàng xăng dầu Bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu. 

- Diện tích 1,09 ha do chuyển sang đất quốc phòng 0,25 ha; đất phát triển hạ 

tầng 0,38 ha; đất ở tại đô thị 0,31 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,15 ha. 

Đến năm 2021, diện tích đất thương mại dịch vụ của thành phố có 62,93 

ha, thực tăng 21,13 ha với năm 2020. 

* Đất có di tích lịch sử văn hóa 

Diện tićh đất có di tích lịch sử văn hóa năm 2020 trên địa baǹ huyện là 

170,31 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau: 
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- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 169,55 ha. 

- Diện tích giảm 0,76 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng. 

- Diện tích tăng thêm 0,01 ha do đất trồng cây lâu năm chuyển sang thực 

hiện dự án Di chuyển bia di tích lịch sử. 

Đến năm 2021, diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa của thành phố có 

169,56 ha, thực giảm 0,75 ha với năm 2020. 

* Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Diện tićh đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2020 trên địa baǹ huyện là 5,02 

ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 5,02 ha. 

- Diện tích tăng thêm 0,09 ha do đất nông nghiệp khác chuyển sang để 

xây dựng bãi thải, xử lý chất thải nằm trong dự án đầu tư xây dựng đô thị Nam 

Thanh Trường. 

Đến năm 2021, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải của thành phố có 5,11 

ha, tăng 0,09 ha với năm 2020. 

* Đất khu vui chơi giải trí, công cộng 

Diện tićh đất khu vui chơi giải trí, công cộng năm 2020 trên địa bàn thành 

phố là 6,57 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 6,57 ha. 

- Diện tích tăng thêm 5,71 ha. Trong đó: 

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 4,61 ha (trong đó: Đất trồng lúa 0,55 ha; 

đất trồng cây hàng năm khác 0,44 ha; đất trồng cây lâu năm 0,68 ha; đất nuôi 

trồng thủy sản 2,94 ha). 

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 1,10 ha (trong đó: Đất phát triển hạ 

tầng 0,18 ha; đất ở tại đô thị 0,92 ha). 

Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án: 

+ Dự án xây dựng công viên Hồ điều hòa trên địa bàn phường Noong Bua. 

+ Khu vui chơi, giải trí công cộng thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khung 

trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60 m. 

Đến năm 2021, diện tích đất khu vui chơi giải trí, công cộng của thành 

phố có 12,28 ha, tăng 5,71 ha với năm 2020. 

* Đất sinh hoạt cộng đồng 

Diện tićh đất sinh hoạt cộng đồng năm 2020 trên điạ bàn huyện là 4,41 ha. 

Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 4,24 ha. 
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- Diện tích tăng thêm 0,67 ha. Trong đó: 

+ Đất nông nghiệp chuyển sang 0,55 ha (trong đó: Đất trồng lúa 0,05 ha; 

đất trồng cây hàng năm khác 0,10 ha; đất trồng cây lâu năm 0,34 ha; đất rừng 

sản xuất 0,06 ha). 

+ Đất phi nông nghiệp chuyển sang 0,08 ha (trong đó: Đất phát triển hạ 

tầng 0,02 ha; đất ở tại nông thôn 0,06 ha). 

+ Đất chưa sử dụng chuyển sang 0,04 ha. 

Diện tích tăng thêm để thực hiện các dự án 

+ Xây mới nhà văn hóa bản Noong Chứn, phường Nam Thanh. 

+ Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 6 (tổ dân phố 20 cũ) và tổ dân phố 5 

(tổ dân phố 14 cũ), phường Tân Thanh. 

+ Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 5 (tổ dân phố 7 cũ), phường 

Mường Thanh. 

+ Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Thanh Bình. 

+ Xây mới nhà văn hóa cụm Noọng Hỏm, xã Thanh Minh. 

+ Nhà văn hóa tổ dân phố 2 phường Noong Bua. 

+ Xây mới nhà văn hóa trong điểm tái định cư số I, dự án Nâng cấp, cải 

tạo Cảng hàng không Điện Biên (Điểm tái định cư mở rộng sân bay số 1); Xây 

dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm tái định cư tổ dân phố 

14, Phường Thanh Bình; Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất 

tại phường Him Lam và dự án đầu tư xây dựng đô thị Nam Thanh Trường; Xây 

dựng điểm tái định cư C13 và Xây dựng điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, 

cải tạo Cảng hàng không Điện Biên. 

- Diện tích giảm 0,17 ha chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,11 ha và đất 

ở tại nông thôn 0,04 ha; đất ở tại đô thị 0,02 ha. 

Đến năm 2021, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng của thành phố có 4,91 ha, 

thực tăng 0,50 ha với năm 2020. 

* Đất nông nghiệp khác 

Diện tićh đất nông nghiệp khác năm 2020 trên địa bàn huyện là 3,98 ha. 

Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2021 như sau: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 1,43 ha. 

- Diện tích tăng thêm 4,34 ha do đất trồng cây hàng năm khác chuyển 

sang thực hiện dự án trồng hoa Anh Đào và du lịch sinh thái Pá Khoang. 

- Diện tích giảm 2,55 ha chuyển sang đất phát triển hạ tầng 1,35 ha; đất 

bãi thải xử lý chất thải 0,09 ha; đất ở tại đô thị 1,11 ha. 
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Đến năm 2021, diện tích đất nông nghiệp khác của thành phố có 5,77 ha, 

thực tăng 1,79 ha với năm 2020. 

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 
Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ được xác định 

tổng hợp từ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực; nhu cầu sử dụng đất 

của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố gắn với mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thành phố và phù hợp với quỹ đất của địa 

phương. Chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 của thành phố Điện Biên Phủ cụ thể như sau: 

Bảng 10: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 
tích (ha) 

Cơ cấu 
(%) 

 Tổng diện tích đất tự nhiên  30.657,79 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 26.942,69 87,88 

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.506,73 11,44 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.714,86 5,59 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 9.062,73 29,56 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 541,46 1,77 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 7.280,23 23,75 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 2.820,18 9,20 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3.170,88 10,34 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 554,71 1,81 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 5,77 0,02 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.695,76 12,05 

2.1 Đất quốc phòng CQP 523,08 1,71 

2.2 Đất an ninh CAN 136,62 0,45 

2.3 Đất thương mại dịch vụ TMD 62,93 0,21 

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 8,20 0,03 

2.5 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 1.077,18 3,51 

2.6 Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 169,56 0,55 

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,11 0,02 

2.8 Đất ở tại nông thôn ONT 298,26 0,97 

2.9 Đất ở tại đô thị ODT 425,95 1,39 

2.10 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 31,84 0,10 

2.11 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 5,79 0,02 

2.12 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 
NTD 79,75 0,26 

2.13 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 5,07 0,02 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích (ha) 

Cơ cấu 
(%) 

2.14 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 4,91 0,02 

2.15 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 12,28 0,04 

2.16 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 202,79 0,66 

2.17 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 645,97 2,11 

2.18 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,47 0,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 19,34 0,06 

6 Đất đô thị* KDT 2.505,62 8,17 
 

Chi tiết cho các loại đất: 

3.3.1. Đất nông nghiệp 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất nông nghiệp toàn thành phố 

là 26.942,69 ha, chiếm 87,88% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các xã, 

phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất nông nghiệp 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Phường Him Lam 164,11 0,61 
2 Phường Mường Thanh 13,14 0,05 
3 Phường Nam Thanh 354,35 1,32 
4 Phường Noong Bua 122,74 0,46 
5 Phường Tân Thanh 40,16 0,15 
6 Phường Thanh Bình 7,71 0,03 
7 Phường Thanh Trường 228,29 0,85 
8 Xã Mường Phăng 3.235,48 12,01 
9 Xã Nà Nhạn 7.396,41 27,45 
10 Xã Nà Tấu 7.196,78 26,71 
11 Xã Pá Khoang 4.436,52 16,47 
12 Xã Thanh Minh 3.747,00 13,91 

 Tổng 26.942,69 100,00 
 

Chi tiết các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau: 

* Đất trồng lúa: 3.506,73 ha (trong đó, đất chuyên trồng lúa nước  

1.714,86 ha), chiếm 11,44% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các xã, 

phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất trồng lúa 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Phường Him Lam 25,12 0,72 
2 Phường Mường Thanh - - 
3 Phường Nam Thanh 102,09 2,91 
4 Phường Noong Bua 20,11 0,57 
5 Phường Tân Thanh - - 
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TT Xã, phường 
Diện tích đất trồng lúa 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
6 Phường Thanh Bình - - 
7 Phường Thanh Trường 163,71 4,67 
8 Xã Mường Phăng 594,51 16,95 
9 Xã Nà Nhạn 1.563,66 44,59 
10 Xã Nà Tấu 578,35 16,49 
11 Xã Pá Khoang 335,06 9,55 
12 Xã Thanh Minh 124,12 3,54 

 Tổng 3.506,73 100,00 

* Đất trồng cây hàng năm khác: 9.062,73 ha, chiếm 29,56% tổng diện 

tích tự nhiên; được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất trồng cây hàng năm khác 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Phường Him Lam 77,53 0,86 
2 Phường Mường Thanh 7,59 0,08 
3 Phường Nam Thanh 154,91 1,71 
4 Phường Noong Bua 40,05 0,44 
5 Phường Tân Thanh 11,40 0,13 
6 Phường Thanh Bình 6,58 0,07 
7 Phường Thanh Trường 18,36 0,20 
8 Xã Mường Phăng 861,82 9,51 
9 Xã Nà Nhạn 2.499,92 27,58 
10 Xã Nà Tấu 2.170,86 23,95 
11 Xã Pá Khoang 1.269,69 14,01 
12 Xã Thanh Minh 1.944,02 21,45 

 Tổng 9.062,73 100,00 
  

* Đất trồng cây lâu năm: 541,46 ha, chiếm 1,77% tổng diện tích tự 

nhiên; được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất trồng cây lâu năm 
Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

1 Phường Him Lam 9,03 1,67 
2 Phường Mường Thanh 0,70 0,13 
3 Phường Nam Thanh 26,12 4,82 
4 Phường Noong Bua 0,06 0,01 
5 Phường Tân Thanh 3,62 0,67 
6 Phường Thanh Bình 0,94 0,17 
7 Phường Thanh Trường 18,65 3,44 
8 Xã Mường Phăng 58,00 10,71 
9 Xã Nà Nhạn 55,25 10,20 
10 Xã Nà Tấu 117,19 21,64 
11 Xã Pá Khoang 55,08 10,17 
12 Xã Thanh Minh 196,82 36,35 

 Tổng 541,46 100,00 
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* Đất rừng phòng hộ: 7.280,23 ha, chiếm 23,75% tổng diện tích tự 

nhiên; được phân bổ tại xã Nà Tấu (3.474,31 ha); xã Nà Nhạn (2.687,58 ha), xã 

Thanh Minh (1.109,82 ha), phường Him Lam (7,11 ha), phường Mường Thanh 

(2,34 ha), phường Noong Bua (1,22 ha). 

* Đất rừng đặc dụng: 2.820,18 ha, chiếm 9,20% tổng diện tích tự nhiên; phân 

bổ trên địa bàn xã Mường Phăng (1.143,52 ha) và xã Pá Khoang (1.676,66 ha).  

* Đất rừng sản xuất: 3.170,88 ha, chiếm 10,34% tổng diện tích tự nhiên; 

được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất rừng sản xuất 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Phường Him Lam 40,83 1,29 

2 Phường Mường Thanh 2,49 0,08 

3 Phường Nam Thanh 60,13 1,90 

4 Phường Noong Bua 59,99 1,89 

5 Phường Tân Thanh 25,14 0,79 

6 Phường Thanh Bình - - 

7 Phường Thanh Trường 9,15 0,29 

8 Xã Mường Phăng 418,01 13,18 

9 Xã Nà Nhạn 477,44 15,06 

10 Xã Nà Tấu 819,99 25,86 

11 Xã Pá Khoang 961,89 30,34 

12 Xã Thanh Minh 295,82 9,33 

 Tổng 3.170,88 100,00 

* Đất nuôi trồng thủy sản: 554,71 ha, chiếm 1,81% tổng diện tích tự 

nhiên; được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất nuôi trồng thủy sản 
Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

1 Phường Him Lam 4,87 0,88 
2 Phường Mường Thanh 0,02 0,00 
3 Phường Nam Thanh 11,10 2,00 
4 Phường Noong Bua 1,81 0,33 
5 Phường Tân Thanh - - 
6 Phường Thanh Bình 0,19 0,03 
7 Phường Thanh Trường 18,26 3,29 
8 Xã Mường Phăng 159,62 28,78 
9 Xã Nà Nhạn 112,56 20,29 
10 Xã Nà Tấu 36,08 6,50 
11 Xã Pá Khoang 133,80 24,12 
12 Xã Thanh Minh 76,40 13,77 

 Tổng 554,71 100,00 
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* Đất nông nghiệp khác: 5,77 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên 

được phân bổ trên địa bàn phường Thanh Trường (0,16 ha), phường Him Lam 

(1,27 ha), xã Pá Khoang (4,34 ha). 

3.3.2. Đất phi nông nghiệp 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp toàn thành 

phố là 3.695,76 ha, chiếm 12,05% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các 

xã, phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất phi nông nghiệp 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Phường Him Lam 447,52 12,11 

2 Phường Mường Thanh 154,61 4,18 

3 Phường Nam Thanh 160,81 4,35 

4 Phường Noong Bua 205,55 5,56 

5 Phường Tân Thanh 87,33 2,36 

6 Phường Thanh Bình 70,41 1,91 

7 Phường Thanh Trường 445,25 12,05 

8 Xã Mường Phăng 238,97 6,47 

9 Xã Nà Nhạn 201,19 5,44 

10 Xã Nà Tấu 267,05 7,23 

11 Xã Pá Khoang 1.123,49 30,40 

12 Xã Thanh Minh 293,58 7,94 

 
Tổng 3.695,76 100,00 

* Đất quốc phòng: 523,08 ha, chiếm 1,71% tổng diện tích tự nhiên, được 

phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất quốc phòng 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Phường Him Lam 83,32 15,93 
2 Phường Mường Thanh 2,92 0,56 
3 Phường Nam Thanh - - 
4 Phường Noong Bua 0,31 0,06 
5 Phường Tân Thanh 0,94 0,18 
6 Phường Thanh Bình 1,51 0,29 
7 Phường Thanh Trường 8,40 1,61 
8 Xã Mường Phăng 5,00 0,96 
9 Xã Nà Nhạn 8,03 1,54 
10 Xã Nà Tấu 4,65 0,89 
11 Xã Pá Khoang 408,00 78,00 
12 Xã Thanh Minh - - 

 
Tổng 523,08 100,00 

* Đất an ninh: 136,62 ha, chiếm 0,45% tổng diện tích tự nhiên, được 

phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau: 
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TT Xã, phường 
Diện tích đất an ninh 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Phường Him Lam 2,06 1,51 

2 Phường Mường Thanh 0,26 0,19 

3 Phường Nam Thanh 7,96 5,83 

4 Phường Noong Bua 3,11 2,28 

5 Phường Tân Thanh 0,09 0,07 

6 Phường Thanh Bình 0,74 0,54 

7 Phường Thanh Trường 2,69 1,97 

8 Xã Mường Phăng 0,18 0,13 

9 Xã Nà Nhạn 0,20 0,15 

10 Xã Nà Tấu 114,28 83,65 

11 Xã Pá Khoang 4,89 3,58 

12 Xã Thanh Minh 0,16 0,12 

 Tổng 136,62 100,00 

* Đất thương mại dịch vụ: 62,93 ha, chiếm 0,21% tổng diện tích tự 

nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất thương mại dịch vụ 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

1 Phường Him Lam 33,59 53,38 

2 Phường Mường Thanh 4,40 6,99 

3 Phường Nam Thanh 3,10 4,93 

4 Phường Noong Bua 7,52 11,95 

5 Phường Tân Thanh 2,92 4,64 

6 Phường Thanh Bình 3,98 6,32 

7 Phường Thanh Trường 6,08 9,66 

8 Xã Mường Phăng 0,05 0,08 

9 Xã Nà Nhạn 0,13 0,21 

10 Xã Nà Tấu 0,61 0,97 

11 Xã Pá Khoang - - 

12 Xã Thanh Minh 0,55 0,87 

 
Tổng 62,93 100,00 

 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 8,20 ha, chiếm 0,03% tổng diện 

tích tự nhiên, được phân bổ trên địa bàn phường Him Lam (6,96 ha), phường 

Nam Thanh (0,43 ha), xã Nà Nhạn (0,36 ha), xã Nà Tấu (0,11 ha) và xã Thanh 

Minh (0,34 ha). 

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã:  
1.077,18 ha, chiếm 3,51% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ tại các xã, 

phường trên địa bàn thành phố như sau: 
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TT Xã, phường 
Diện tích đất phát triển hạ tầng 
Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

1 Phường Him Lam 124,27 11,54 
2 Phường Mường Thanh 56,02 5,20 
3 Phường Nam Thanh 68,94 6,40 
4 Phường Noong Bua 91,57 8,50 
5 Phường Tân Thanh 28,37 2,63 
6 Phường Thanh Bình 32,18 2,99 
7 Phường Thanh Trường 313,06 29,06 
8 Xã Mường Phăng 45,59 4,23 
9 Xã Nà Nhạn 89,34 8,29 
10 Xã Nà Tấu 44,34 4,12 
11 Xã Pá Khoang 55,79 5,18 
12 Xã Thanh Minh 127,71 11,86 

 
Tổng 1.077,18 100,00 

* Đất có di tích lịch sử văn hóa:  169,56 ha, chiếm 0,55% tổng diện tích 

tự nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Phường Noong Bua 18,16 10,71 
2 Phường Mường Thanh 31,43 18,54 
3 Phường Thanh Bình - - 
4 Phường Thanh Trường - - 
5 Phường Him Lam 16,03 9,45 
6 Phường Nam Thanh 0,07 0,04 
7 Phường Tân Thanh 13,47 7,94 
8 Xã Thanh Minh 88,42 52,15 
9 Xã Mường Phăng 0,87 0,51 
10 Xã Nà Nhạn - - 
11 Xã Pá Khoang - - 
12 Xã Nà Tấu 1,11 0,65 

 
Tổng 169,56 100,00 

* Đất bãi thải, xử lý chất thải: 5,11 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự 

nhiên, được phân bổ trên địa bàn phường Him Lam (0,02 ha), phường Nam 

Thanh (0,40 ha), phường Thanh Trường (0,09 ha), xã Thanh Minh (4,60 ha). 

* Đất ở tại nông thôn: 298,26 ha, chiếm 0,97% tổng diện tích tự nhiên, 

được phân bổ trên địa bàn các xã như sau: 

TT Xã, phường 
Đất ở tại nông thôn 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Xã Mường Phăng 57,93 19,42 

2 Xã Nà Nhạn 40,16 13,46 

3 Xã Nà Tấu 57,17 19,17 

4 Xã Pá Khoang 39,23 13,15 

5 Xã Thanh Minh 103,77 34,79 

 Tổng 298,26 100,00 
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* Đất ở tại đô thị: 425,95 ha, chiếm 1,39% tổng diện tích tự nhiên, được 

phân bổ tại các phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất ở tại đô thị 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Phường Him Lam 112,85 26,49 
2 Phường Mường Thanh 44,53 10,45 
3 Phường Nam Thanh 66,05 15,51 
4 Phường Noong Bua 71,05 16,68 
5 Phường Tân Thanh 35,13 8,25 
6 Phường Thanh Bình 22,08 5,18 
7 Phường Thanh Trường 74,26 17,43 

 
Tổng 425,95 100,00 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 31,84 ha, chiếm 0,10% tổng diện tích tự 

nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Phường Him Lam 1,70 5,34 
2 Phường Mường Thanh 7,90 24,81 
3 Phường Nam Thanh 0,93 2,92 
4 Phường Noong Bua 14,83 46,58 
5 Phường Tân Thanh 1,33 4,18 
6 Phường Thanh Bình 1,77 5,56 
7 Phường Thanh Trường 0,64 2,01 
8 Xã Mường Phăng 0,35 1,10 
9 Xã Nà Nhạn 0,81 2,54 
10 Xã Nà Tấu 0,33 1,04 
11 Xã Pá Khoang 0,39 1,22 
12 Xã Thanh Minh 0,86 2,70 

 Tổng 31,84 100,00 
 

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 5,79 ha, chiếm 0,02% tổng 

diện tích tự nhiên, được phân bổ trên địa bàn phường Him Lam (2,19 ha), 

phường Mường Thanh (0,32 ha), phường Noong Bua (0,34 ha), phường Thanh 
Trường (2,85 ha), xã Nà Nhạn (0,05 ha), xã Thanh Minh (0,04 ha). 

* Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 79,75 ha, 

chiếm 0,26% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa 

bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa 
Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

1 Phường Him Lam 8,08 10,13 
2 Phường Mường Thanh - - 
3 Phường Nam Thanh 4,49 5,63 
4 Phường Noong Bua 2,34 2,93 
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TT Xã, phường 
Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa 
Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

5 Phường Tân Thanh - - 
6 Phường Thanh Bình - - 
7 Phường Thanh Trường 0,07 0,09 
8 Xã Mường Phăng 20,89 26,19 
9 Xã Nà Nhạn 10,94 13,72 
10 Xã Nà Tấu 17,44 21,87 
11 Xã Pá Khoang 10,49 13,15 
12 Xã Thanh Minh 5,01 6,28 

 Tổng 79,75 100,00 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 5,07 ha, chiếm 0,02% 

tổng diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn phường Nam Thanh (1,40 ha), xã 

Nà Tấu (0,50 ha), xã Pá Khoang (3,17 ha). 

* Đất sinh hoạt cộng đồng: 4,91 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên, 

được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng 
Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

1 Phường Him Lam 0,79 16,09 
2 Phường Mường Thanh 0,29 5,91 
3 Phường Nam Thanh 0,49 9,98 
4 Phường Noong Bua 0,49 9,98 
5 Phường Tân Thanh 0,63 12,83 
6 Phường Thanh Bình 0,23 4,68 
7 Phường Thanh Trường 0,91 18,53 
8 Xã Mường Phăng 0,30 6,11 
9 Xã Nà Nhạn - - 
10 Xã Nà Tấu - - 
11 Xã Pá Khoang - - 
12 Xã Thanh Minh 0,78 15,89 

 
Tổng 4,91 100,00 

  

* Đất khu vui chơi giải trí công cộng: 12,28 ha, chiếm 0,04% tổng diện 

tích tự nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Phường Him Lam 3,08 25,08 
2 Phường Mường Thanh 0,07 0,57 
3 Phường Nam Thanh 1,37 11,16 
4 Phường Noong Bua 6,62 53,91 
5 Phường Tân Thanh 0,68 5,54 
6 Phường Thanh Bình - - 
7 Phường Thanh Trường 0,45 3,66 
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TT Xã, phường 
Diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
8 Xã Mường Phăng - - 
9 Xã Nà Nhạn - - 
10 Xã Nà Tấu - - 
11 Xã Pá Khoang - - 
12 Xã Thanh Minh 0,01 0,08 

 
Tổng 12,28 100,00 

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 202,79 ha, chiếm 0,66% tổng diện tích 

tự nhiên, được phân bổ tại các xã, phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Phường Him Lam 21,34 10,52 
2 Phường Mường Thanh 5,29 2,61 
3 Phường Nam Thanh 5,19 2,56 
4 Phường Noong Bua 1,52 0,75 
5 Phường Tân Thanh 1,21 0,60 
6 Phường Thanh Bình 7,59 3,74 
7 Phường Thanh Trường 22,28 10,99 
8 Xã Mường Phăng 5,55 2,74 
9 Xã Nà Nhạn 50,30 24,80 
10 Xã Nà Tấu 27,62 13,62 
11 Xã Pá Khoang 6,26 3,09 
12 Xã Thanh Minh 48,64 23,99 

 
Tổng 202,79 100,00 

 

* Đất có mặt nước chuyên dùng: 645,97 ha, chiếm 2,11% tổng diện tích 

tự nhiên, được phân bổ trên địa bàn phường Him Ham (29,11 ha), phường 

Mường Thanh (1,15 ha), phường Noong Bua (5,73 ha), xã Mường Phăng (14,71 

ha), xã Pá Khoang (595,27 ha). 

* Đất phi nông nghiệp khác: 0,47 ha, được phân bổ trên địa bàn phường 

Mường Thanh (0,03 ha), phường Nam Thanh (0,06 ha), phường Noong Bua 

(0,12 ha),  phường Thanh Bình (0,26 ha). 

3.3.3. Đất chưa sử dụng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất chưa sử dụng của thành 

phố là 19,34 ha, chiếm 0,06% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các xã, 

phường trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất chưa sử dụng 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Phường Him Lam 0,82 4,24 
2 Phường Mường Thanh 0,36 1,86 
3 Phường Nam Thanh 0,06 0,31 
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TT Xã, phường 
Diện tích đất chưa sử dụng 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
4 Phường Noong Bua 2,35 12,15 
5 Phường Tân Thanh - - 
6 Phường Thanh Bình 0,04 0,21 
7 Phường Thanh Trường 0,01 0,05 
8 Xã Mường Phăng - - 
9 Xã Nà Nhạn 2,00 10,34 
10 Xã Nà Tấu - - 
11 Xã Pá Khoang - - 
12 Xã Thanh Minh 13,70 70,84 

 
Tổng 19,34 100,00 

 

3.3.4. Đất đô thị 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất đô thị của thành phố là   

2.505,62 ha, chiếm 8,17% tổng diện tích tự nhiên; được phân bổ tại các phường 

trên địa bàn thành phố như sau: 

TT Xã, phường 
Diện tích đất đô thị 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
1 Phường Him Lam 612,45 24,44 
2 Phường Mường Thanh 168,11 6,71 
3 Phường Nam Thanh 515,22 20,56 
4 Phường Noong Bua 330,64 13,20 
5 Phường Tân Thanh 127,49 5,09 
6 Phường Thanh Bình 78,16 3,12 
7 Phường Thanh Trường 673,55 26,88 

 Tổng 2.505,62 100,00 
 

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

* Trong năm 2021, tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp là 468,61 ha, cụ thể:  

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 208,75 ha (đất chuyên 

trồng lúa nước 192,18 ha). 

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp là 100,31 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 69,28 ha. 

- Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp là 21,73 ha. 

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp là 20,11 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 45,88 ha. 

- Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 2,55 ha. 

* Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 12,74 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 07/CH. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) 
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3.5. Diện tích đất cần thu hồi 

Trong năm 2021, tổng diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn thành phố 

Điện Biên Phủ là 529,64 ha. Cụ thể: 

- Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi là 450,17 ha, bao gồm: 

+ Đất trồng lúa: 201,02 ha (đất chuyên trồng lúa nước 184,45 ha); 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 94,70 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm: 66,22 ha; 

+ Đất rừng phòng hộ: 21,73 ha; 

+ Đất rừng sản xuất: 19,49 ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 44,46 ha; 

+ Đất nông nghiệp khác: 2,55 ha. 

- Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi là 79,47 ha, bao gồm: 

+ Đất quốc phòng: 2,69 ha; 

+ Đất an ninh: 1,29 ha; 

+ Đất thương mại dịch vụ: 1,09 ha; 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,74 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 25,26 ha; 

+ Đất có di tích lịch sử văn hóa: 0,76 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn: 1,89 ha; 

+ Đất ở tại đô thị: 29,61 ha; 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 1,44 ha; 

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 1,03 ha; 

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 1,76 ha; 

+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,17 ha; 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 11,74 ha. 

 (Chi tiết tại Biểu 08/CH. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) 

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 
Trong năm kế hoạch 2021, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là  

0,24 ha, cho các mục đích sau: 

- Đất thương mại dịch vụ: 0,15 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 0,03 ha. 

- Đất ở tại đô thị: 0,02 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,04 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 09/CH. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) 
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3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2021 
Bảng 11: Danh mục công trình, dự án trong năm kế hoạch  2021 

TT 
Hạng mục công 

trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

 Tổng (84 dự án) 712,77    

A 

Các công trình, dự 

án chuyển tiếp từ Kế 

hoạch sử dung đất 

năm 2020 (41 dự án) 

386,09    

I 
Công trình, dự án 

mục đích quốc 

phòng, an ninh 
13,18    

1 
Đường hầm cất giấu 
VKTB-KT của lực 

lượng vũ trang 
8,00 Xã Nà Nhạn 

Bản Huổi 

Hộc 

Quyết định số 757/QĐ-BLT ngày 
27/11/2012 của Bộ Tư lệnh Quân 

khu 2 v/v phê duyệt quy hoạch xây 

dựng thế trận quân sự trong KVPT 

của Ban CHQS huyện ĐB, tỉnh 

Điện Biên. Nghị quyết số 122/NQ-
HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND 

tỉnh Điện Biên 

2 
Thao trường huấn 

luyện xã Mường 

Phăng 
5,00 

Xã Mường 

Phăng 
Bản Khá 

Quyết định số 757/QĐ-BLT ngày 
27/11/2012 của Bộ Tư lệnh Quân 

khu 2 V/v phê duyệt quy hoạch xây 

dựng thế trận quân sự trong KVPT 

của Ban CHQS huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên 

3 
Mở rộng trụ sở công 

an Phường Nam 

Thanh 
0,03 

Phường Nam 

Thanh 
Tổ phố 6, 

Tiền Phong 

Quyết định số 5251/QĐ-BCA-H01 
ngày 9/7/2019 của Bộ Công an phê 

duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

công an cấp huyện, phường, thị 

trấn; Văn bản số 1066/BCA-H02 
của Bộ Công an về việc quy hoạch, 

bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng 

trụ sở công an xã, thị trấn thuộc bộ 

4 
Xây dựng công an 

phường Noong Bua 
0,15 

Phường 

Noong Bua 
Khu phố 6 

II Dự án tái định cư 32,94    

1 

Xây dựng các khu tái 

định cư thuộc dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình: Cải tại nâng cấp 

QL279B tỉnh Điện 

Biên 

1,18 
Xã Mường 

Phăng, Nà 

Tấu 

Bản Yên I, 

Bản Trung 

Tâm, Bản 

Nà Tấu 5 

Quyết định số 916/QĐ-BGTVT 
ngày 25/3/2016 của Bộ Giao thông 

vận tải v/v phê duyệt dự án: Đầu tư 

xây dựng công trình cải tạo nâng 

cấp QL279B, tỉnh Điện Biên. Nghị 

quyết số 63/NQ-HĐND ngày 

13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện 

Biên 

2 

Dự án Khu tái định 

cư các hộ dân đường 

15m từ cầu A1 xuống 

cầu C4 thành phố 

Điện Biên Phủ 

6,89 
Phường Nam 

Thanh, 
Mường Thanh 

Bản Hoong 

En, (Phường 

Nam 
Thanh), tổ 

dân phố 2 

(phường 

Mường 

Thanh) 

Thông báo số 272-TB/TU ngày 
19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chủ trương đầu tư dự án Khu 

tái định cư các hộ dân đường 15m 

từ cầu A1 xuống cầu C4 thành phố 

Điện Biên Phủ theo hình thức đối 

tác công tư; Nghị quyết số 63/NQ-
HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND 

tỉnh Điện Biên 

3 
Điểm tái định cư Him 

Lam WB 
5,42 

Phường Him 

Lam 
Tổ 6 

Nghị quyết số 395/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh 

Điện Biên 

4 
Điểm tái định cư 

đường 60m (khu công 

viên trẻ thơ) 
0,12 

Phường Him 

Lam 
Tổ 11 

Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 
03/3/2016 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ Phê duyệt báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật 
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TT 
Hạng mục công 

trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

5 

Xây dựng điểm tái 

định cư số I, dự án 

Nâng cấp, cải tạo 

Cảng hàng không 

Điện Biên (Điểm tái 

định cư mở rộng sân 

bay số 1 bao gồm: 

nhà văn hóa 1+2, 
trường mầm non, 

trường liên cấp C1-
C2...) 

12,72 
Phường 

Thanh Trường 
Bản Mớ 

Thông báo số 681-TB/TU ngày 
28/01/2019 của Ban thường vụ Tỉnh 

ủy tỉnh Điện Biên về chủ trương điều 

chỉnh vị trí, địa điểm QH bố trí tái 

định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi 
dự án nâng cấp sân bay Điện Biên; 

Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 
29/10/2019 của UBND tỉnh Điện 

Biên phê duyệt dự án đầu tư: XD 
điểm TĐC số 1 dự án nâng cấp, cải 

tạo cảng hàng không Điện Biên; Nghị 

quyết số 126/NQ-HĐND ngày 

26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 
chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

điểm TĐC số 1 dự án nâng cấp cảng 

hàng không Điện Biên; Nghị quyết số 

139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

6 

Xây dựng điểm tái 

định cư C13 dự án 

Nâng cấp, cải tạo 

Cảng hàng không 

Điện Biên (bao gồm: 

nhà văn hóa,...) 

1,84 
Phường 

Thanh Trường 
Khu C13 

Thông báo số 876-TB/TU ngày 
08/10/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên về 

việc thông báo chủ trương điều chỉnh 

địa điểm TĐC và di dời các cơ quan, 

tổ chức, công trình công cộng thuộc 

diện GPMB để thực hiện Dự án NC, 
CT Cảng hàng không Điện Biên; 

Quyết định số 135/QD-UBND ngày 
14/02/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt điều kênh dự 

án đầu tư CSHT để đấu giá QSDĐ ở 

tại khu C13, phường Thanh Trường, 

TP Điện Biên Phủ; Nghị quyết số 

139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

7 

Xây dựng điểm tái 

định cư số III, dự án 

Nâng cấp, cải tạo 

Cảng hàng không 

Điện Biên (bao gồm: 

nhà văn hóa,...) 

4,77 
Phường 

Thanh Trường 
Phố 4 

Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 

26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện 

Biên chủ trương đầu tư dự án xây 

dựng điểm TĐC số 3 dự án nâng cấp 

cảng hàng không Điện Biên; Quyết 

định số 1083/QĐ-UBND ngày 
29/10/2019 của UBND tỉnh Điện 

Biên phê duyệt dự án đầu tư: XD 
điểm TĐC số 3 dự án NC, CT cảng 

hàng không Điện Biên; Nghị quyết 

số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

của HĐND tỉnh Điện Biên 

III Đất ở tại đô thị 6,64 
   

1 

Xây dựng cơ sở hạ 

tầng để đấu giá quyền 

sử dụng đất tại điểm 

tái định cư tổ dân phố 

14, Phường Thanh 

Bình 

3,44 
Phường 

Thanh Bình 
Tổ dân phố 

14 

Quyết định số 1326/QĐ-UBND 
ngày 03/10/2019 của UBND thành 

phố Điện Biên Phủ v/v phê duyệt 

báo cáo KTKT Công trình xây dựng 

CSHT để đấu giá QSDĐ tổ 14, 

phường Thanh Bình, TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 

139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

của HĐND tỉnh Điện Biên. Thông 

báo số 1383/TB-UBND ngày 
15/9/2020 để thực hiện dự án: Xây 

dựng CSHT để đấu giá QSDĐ tổ 14, 

phường Thanh Bình, TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 
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TT 
Hạng mục công 

trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

2 

Xây dựng cơ sở hạ 

tầng để đấu giá quyền 

sử dụng đất tại 

phường Him Lam 

3,20 
Phường Him 

Lam 
Tổ 6 

Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 
25/06/2019 UBND thành phố Điện 

Biên Phủ V/v phê duyệt chủ trương 

đầu tư xây dựng công trình xây 

dựng CSHT để đấu giá  QSDĐ trên 

khu đất 3,32 ha tại địa bàn phường 

Him Lam, thành phố Điện Biên 

Phủ; Nghị quyết số 139/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh 

Điện Biên 

IV Dự án khu đô thị 21,70    

1 
Dự án đầu tư xây 

dựng đô thị Nam 

Thanh Trường 
20,35 

Phường 

Thanh Trường 
Tổ dân phố 5 

Quyết định số 1045/QĐ-UBND 
ngày 7/11/2018 của UBND tỉnh 

Điện Biên phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án xây dựng Khu 

đô thị mới Nam Thanh Trường; 

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của UBND tỉnh Điện 

Biên 

2 

Dự án Khu đất xây 

dựng Trung tâm 

thương mại và Nhà ở 

thương mại thành phố 

Điện Biên Phủ 

1,35 
Phường 

Mường Thanh 
Tổ 7 

Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 
31/7/2019 của UBND tỉnh Điện 

Biên về phê duyệt quy hoạch tổng 

thể mặt bằng Khu đất xây dựng 

trung tâm thương mại và nhà ở 

thương mại thành phố Điện Biên 

Phủ. Nghị quyết số 127/NQ-HĐND 

ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh 

Điện Biên 

V 
Dự án phát triển hạ 

tầng 21,50    

1 

Hạ tầng kỹ thuật 

khung trụ sở cơ quan, 
khu công cộng, khu 

thương mại dịch vụ 

dọc trục đường 60 m 

(bao gồm: tái định cư 

số 1,2,3 phường Him 

Lam và Tái định cư 

Phiêng Bua phường 

Noong Bua,...) 

21,50 
Phường Him 

Lam, Noong 
Bua 

 

Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 
13/02/2017 của UBND tỉnh Điện 

Biên; Văn bản số 40/HĐND-KTNS 
ngày 16/3/2016 của HĐND tỉnh 

Điện Biên v/v phê duyệt chủ trương 

đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật 

khung trụ sở cơ quan, khu công 

cộng, khu thương mại dịch vụ dọc 

trục đường 60 m; Nghị quyết số 

17/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của 

HĐND tỉnh Điện Biên; Nghị quyết 

số 139/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện 

Biên 

VI 
Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan 
0,31 

   

1 

Cải tạo và mở rộng 

trụ sở Thành ủy - 
HĐND - UBND 
thành phố Điện Biên 

Phủ 

0,01 
Phường Him 

Lam 
Tổ 10 

Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 
30/10/2018 của UBND tỉnh Điện 

Biên với nội dung Phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng; Nghị quyết số 

97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 

của HĐND tỉnh Điện Biên 

2 
Xây mới trụ sở bảo 

hiểm xã hội tỉnh 
0,30 

Phường 

Noong Bua 
Bản Noong 

Bua 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

số 1964/QĐ-BHXH ngày 
30/10/2017 của Bảo hiểm xã Hội 

Việt Nam về việc phê duyệt đầu tư 

Trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh Điện 

Biên; Nghị quyết số 88/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh 

Điện Biên 
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TT 
Hạng mục công 

trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

VII 
Đất xây dựng trụ sở 

công trình sự nghiệp 
0,23 

   

1 

Xây mới trụ sở Văn 
phòng thường trú Báo 

Nhân dân tại tỉnh 

Điện Biên 

0,03 
Phường Him 

Lam 
Tổ 2 

Thông báo số 544-TB/TU ngày 
12/7/2018 của Ban thường vụ tỉnh 

ủy về lựa chọn vị trí, địa điểm khu 

đất xây dựng Trụ sở văn phòng 

thường trú Báo nhân dân tại tỉnh 

Điện Biên; Văn bản số 

2899/CV/VPTW/ND ngày 
26/10/2018 của Văn phòng Ban 

chấp hành Trung ương v/v sử dụng 

nguồn quỹ đất phát triển hoạt động 

sự nghiệp của Báo Nhân dân để xây 

dựng trụ sở các văn phòng thường 

trú. Nghị quyết số 122/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh 

Điện Biên 

2 
Xây mới trung tâm 

kiểm định chất lượng 

xây dựng 
0,20 

Phường 

Noong Bua 
Bản Noong 

Bua 

Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 
11/3/2019 của UBND tỉnh Điện 

Biên v/v phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu: Trụ sở làm việc trung 

tâm kiểm định chất lượng tỉnh Điện 

Biên. Nghị quyết số 122/NQ-
HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND 

tỉnh Điện Biên 

VIII 
Đất có di tích lịch sử 

văn hóa 4,98    

1 

Dự án đền thờ tưởng 

niệm các anh hùng 

liệt sĩ hy sinh tại 

Chiến dịch Điện Biên 

Phủ 

4,98 
Phường 

Mường Thanh 
Đồi A1, đồi 

F 

Nghị quyết số 113/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2019 HĐND tỉnh Điện 

Biên về việc thông qua báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi dự án: Đền 

thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ 

tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Nghị 

quyết số 127/NQ-HĐND ngày 

26/8/2019 của HĐND tỉnh Điện 

Biên 

IX 
Đất sinh hoạt cộng 

đồng 
0,27 

   

1 
Xây mới nhà văn hóa 

bản Noong Chứn 
0,08 

Phường Nam 

Thanh 
Bản Noong 

Chứn 

Nghị quyết số 395/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh 

Điện Biên 

1 
Xây mới nhà văn hóa 

tổ dân phố 6 (tổ dân 

phố 20 cũ) 
0,06 

Phường Tân 

Thanh 
Tổ 6 

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 

09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện 

Biên 

2 
Xây mới nhà văn hóa 

tổ dân phố 5 (tổ dân 

phố 14 cũ) 
0,03 

Phường Tân 

Thanh 
Tổ 5 

Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 

09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện 

Biên 

3 
Xây mới nhà văn hóa 

tổ dân phố 5 (tổ dân 

phố 7 cũ) 
0,04 

Phường 
Mường Thanh 

Tổ 5 
Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 

09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện 

Biên 

4 
Xây mới nhà văn hóa 

tổ dân phố 1 
0,02 

Phường 

Thanh Bình 
Tổ 1 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 

09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện 

Biên 5 
Xây mới nhà văn hóa 

cụm Noọng Hỏm 
0,04 

Xã Thanh 
Minh 

Cụm Noọng 

Hỏm 

X 
Đất khu vui chơi, 

giải trí công cộng 
5,26 

   

1 
Xây dựng công viên 

Hồ điều hòa 
5,26 

Phường 

Noong Bua 
Bản Phiêng 

Bua 

Nghị quyết số 395/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh 

Điện Biên 

XI Đất xây dựng cơ sở 

văn hóa 
1,57 
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TT 
Hạng mục công 

trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

1 

Trung tâm giao lưu 

Văn hóa và Thông tin 

Du lich Điện Biên 

Phủ 

1,57 
Phường 

Thanh Trường 
Tổ 4 

Quyết định số 1469/QĐ-
BVHTTDL ngày 16/5/2014 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Quyết định số 2192/QĐ-
BVHTTDL ngày 25/6/2015 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn 
bản số 1241/SKHĐT-KTĐN của 

Sở KH và ĐT; Văn bản 

312/BTHDADL-BPĐB ngày 

14/9/2017 về việc đăng ký nhu cầu 

sử dụng đất cho năm kế hoạch 

2018. Nghị Quyết số 97/NQ-
HĐND ngày 07/12/2018 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

XII 
Đất xây dựng cơ sở 

giáo dục đào tạo 
1,06 

   

1 
Xây mới trường tiểu 

học Thanh Minh 
1,06 

Xã Thanh 
Minh 

Tổ 2 

Quyết định số 1186/QĐ-UBND 
ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt Dự án 

Chương trình đô thị miền núi phía 

Bắc - thành phố Điện Biên Phủ giai 

đoạn 2 (2017-2020). Nghị quyết số 

395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 

của HĐND tỉnh Điện Biên; Nghị 

quyết số 139/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện 

Biên 
XIII Đất giao thông 269,10 

   

1 

Nâng cấp đường vào 

khu di tích Sở chỉ huy 

chiến dịch Điện Biên 

Phủ ở Mường Phăng 

6,59 
Xã Thanh 

Minh  
Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 

26/02/2018 của UBND tỉnh Điện 

Biên v/v phê duyệt thiết kế và dự 

toán xây dựng công trình: Nâng cấp 

đường vào khu du tích sở chỉ huy 

chiến dịch ĐBP ở Mường Phăng. 

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện 

Biên 

10,43 
Xã Pá 

Khoang, 
Mường Phăng 

 

2 
Dự án cải tạo nâng 

cấp quốc lộ 279B 
23,82 

Xã Mường 

Phăng, Nà 

Tấu 
 

Quyết định số 916/QĐ-BGTVT 
ngày 25/3/2016 của Bộ Giao thông 

vận tải về phê duyệt dự án: Đầu tư 

xây dựng công trình cải tạo nâng 

cấp QL279B, tỉnh Điện Biên. Văn 

bản số 1030/TTg-NN ngày 
04/8/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ v/v chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác để thực 

hiện 06 dự án cấp thiết trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. Nghị quyết số 

63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

3 

Đầu tư xây dựng bến 

xe khách thành phố 

Điện Biên Phủ (Đợt 

2) 

0,52 
Phường 

Thanh Trường 
Bản Che 

Phai 

Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 
14/6/2019 của UBND tỉnh Điện 

Biên v/v phê duyệt chủ trương đầu 

tư xây dựng Bến xe khách thành 

phố Điện Biên, tại phường Thanh 

Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên. Nghị quyết số 122/NQ-
HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND 

tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 

204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Điện Biên 
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TT 
Hạng mục công 

trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

4 

Dự án: Đầu tư xây 

dựng mở rộng Cảng 

hàng không Điện 

Biên (Giải phóng mặt 

bằng, hỗ trợ, tái định 

cư theo quy hoạch chi 

tiết Cảng hàng không 

Điện Biên giai đoạn 

đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030) 

169,12 

Phường 

Thanh 
Trường, 

Thanh Bình 
 

Nghị quyết số 153/NQ-HĐND 

ngày 29/4/2020 HĐND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư 

5 Đường 60 m 10,80 
Phường Him 
Lam, Noong 

Bua 

TDP 18, 17, 
12, 16 
(P.Him 

Lam), Bản 

phiêng Bua, 
bản Noong 

Bua (P. 
Noong Bua) 

Văn bản số 3957/UBND-CN ngày 
16/10/2014 của UBND tỉnh Điện 

Biên; Nghị quyết số 347/NQ-
HĐND ngày 28/11/2014 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

6 
Xây dựng tuyến 

đường từ cầu A1 - 
Cầu C4 

3,34 

Phường 

Mường 

Thanh, Nam 
Thanh 

 

Nghị quyết số 395/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh 

Điện Biên (QĐ phê duyệt dự án: 

1186 và 1398) 

7 

Dự án đầu tư xây 

dựng đường Thanh 

Minh - Độc Lập và 

khu dân cư (đường 

vành đai phía Bắc) 

thành phố Điện Biên 
Phủ theo hình thức 

BT 

41,98 

Phường 

Thanh 
Trường, xã 

Thanh Minh 
 

Thông báo số 271-TB/TU ngày 
19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chủ trương đầu tư xây dựng 

đường Thanh Minh - Độc Lập và 

khu dân cư (đường vành đai phía 

Bắc) thành phố Điện Biên Phủ theo 
hình thức BT; Nghị quyết số 

63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

8 

Đường ngã ba bệnh 

viện tỉnh đến ngã tư 

Tà Lèng (Bổ sung nút 

N2 đến nút N20 khu 

tái định cư Noong 

Bua) 

2,50 
Phường Him 

Lam, Noong 
Bua 

 

Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 
31/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt đề án ổn định 

dân cư, ổn định phát triển kinh tế xã 

hội vùng TĐC thủy Điện Sơn La. 

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện 

Biên; Nghị quyết số 139/NQ-
HĐND ngày 06/12/2019 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

XIV Đất thủy lợi 2,40 
   

1 

Đường ống cấp nước 

thô cho nhà máy nước 

Thành phố Điện Biên 

Phủ từ hồ Nậm Khâu 

Hu đến ngã ba chia 

nước bản Pa Pốm, xã 

Thanh Minh 

1,10 
Xã Thanh 

Minh  

Văn bản số 570/UBND-TH ngày 
07/3/2019 của UBND tỉnh Điện 

Biên v/v đồng ý chủ trương bổ sung 

dự án: Đường ống cấp nước thô cho 

nhà máy nước Thành phố Điện 

Biên Phủ từ hồ Nậm Khâu Hu đến 

ngã ba chia nước bản Pa Pốm, xã 

Thanh Minh vào kế hoạch đầu tư 

phát triển 05 năm thuộc bản Chiến 

lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh 

và kế hoạch đầu tư phát triển 05 

năm 2016-2020 của Cty CP Cấp 

nước Điện Biên; Nghị quyết số 

139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

của HĐND tỉnh Điện Biên 
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TT 
Hạng mục công 

trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

2 

Mương tiêu thoát 

nước khu tái định cư 

đoạn từ Hồ điều hòa 

Noong Bua (Sau bệnh 

viện tỉnh) đến cầu D6 

khu tái định cư 

Noong Bua 

1,30 
Phường 

Noong Bua  

Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của HĐND tỉnh Điện 

Biên 

XV 
Đấu giá quỹ đất 

công ích 
4,95 

   

1 
Đấu thầu quỹ đất 

công ích 
4,95 

Phường 

Thanh Trường 
Các tổ, bản 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 TP Điện Biên Phủ 

B 

Các công trình, dự 

án đăng ký mới 

trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 

(43 dự án) 

326,67 
   

I 
Công trình, dự án 

mục đích quốc 

phòng, an ninh 
5,91 

   

1 

Xây dựng khu kỹ thật 

tổng hợp bộ chỉ huy 

bộ đội biên phòng 

tỉnh 

0,25 
Phường Him 

Lam 
Tổ 9 

Công văn số 2351/UBND-KTN 
ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc giao đất bổ sung 

xây dựng khu kỹ thuật tổng hợp, 

kho chứa xăng dầu của bộ chỉ huy 

bộ đôi biên phòng tỉnh 

2 
Xây dựng công trình 

Quốc phòng phường 

Him Lam 
1,00 

Phường Him 

Lam  

Văn bản số 866/ĐK-BCH ngày 
29/9/2020 của BCHQS thành phố 

Điện Biên Phủ Nhu cầu sử dụng đất 

trong quy hoạch thế trận khu vực 

phòng thủ của Ban CHQS thành 

phố Điện Biên Phủ 

3 
Xây dựng công an 

phường Mường 

Thanh 
0,12 

Phường 

Mường Thanh  

Quyết định số 5251/QĐ-BCA-H01 
ngày 9/7/2019 của Bộ Công an phê 

duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

công an cấp huyện, phường, thị 

trấn; Văn bản số 1066/BCA-H02 
của Bộ Công an về việc quy hoạch, 

bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng 

trụ sở công an xã, thị trấn thuộc bộ 

4 
Xây dựng công an xã 

Thanh Minh 
0,16 

Xã Thanh 
Minh 

Trường tiểu 

học Thanh 

Minh 

5 
Xây dựng công an xã 

Nà Nhạn 
0,20 Xã Nà Nhạn 

Bản Nà 

Ngám 2; 
Cạnh Uỷ ban 

nhân dân xã 
Nà Nhạn 

6 
Xây dựng công an xã 

Mường Phăng 
0,18 

Xã Mường 

Phăng  

7 
Xây dựng công an xã 

Pá Khoang 
0,15 Xã Pá Khoang 

 

8 
Mở rộng Công an 

thành phố Điện Biên 

Phủ 
0,60 

Phường Nam 

Thanh 
Tổ phố 3, 

Tiền Phong 

Quyết định số 5620/QĐ-BCA-H02 
ngày 20/09/2018 của Bộ Công An 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ 

sở công an thành phố; Nghị quyết số 

204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

9 
Tiểu đoàn cảnh sát cơ 

động 
3,25 

Phường Nam 

Thanh 
Bản Pom 

Loi 

Thông báo 986-TB/TU ngày 
30/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chủ trương điều chỉnh 

Phương án di dời Tiểu đoàn cảnh 

sát cơ động để thực hiện dự án NC, 
CT Cảng hàng không Điện Biên; 
Nghị quyết số 204/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 

Điện Biên 



74 

TT 
Hạng mục công 

trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

II Dự án tái định cư 3,832 
   

1 

Điểm tái định cư số 3 

dự án nâng cấp, cải 

tạo cảng hàng không 

Điện Biên (Bổ sung 

điểm tái định cư C13 

mở rộng phường 

Thanh trường) 

3,82 
Phường 

Thanh Trường 
Phố 11 

Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 
14/2/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên quyết định phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung dự án, đầu tư xây 

dựng điểm tái định cư số 3 dự án 

nâng cấp cải tạo cảng hàng không 

Điện Biên; Nghị quyết số 204/NQ-
HĐND ngày 08/12/2020 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

2 

Điểm tái định cư 

thuộc dự án: Cải tạo 

và nâng cấp Trụ sở 

Thành ủy - HĐND - 
UBND  thành phố 

Điện Biên Phủ 

0,012 
Phường Him 

Lam  

Văn bản số 4701a/UBND-TH ngày 
21/12/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phương án quy hoạch 

Trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Điện Biên Phủ 

III 
Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan 
0,31 

   

1 Cục thống kê tỉnh 0,16 
Phường 

Noong Bua 
Phố 6 

Văn bản số 3787/BKHĐT-VP ngày 
11/6/2020 của Bộ Kế Hoạch và đầu 

tư về việc phương án sắp xếp lại, 

xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên; Văn bản số 2475/UBND-KT 
ngày 24/08/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về thời điểm bàn giao 

tiếp nhận trụ sở Ban Bảo vệ chăm 

sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Điện Biên 

và Cục Thống kê tỉnh Điện Biên 

2 

Xây dựng trụ sở 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố 

Điện Biên 

0,15 
Phường Him 

Lam  

Văn bản số 391/TTr-PGD ngày 
05/11/2020 của phòng Giáo dục - 
Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ 

v/v đăng ký bổ sung kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 để Xây dựng trụ 

sở phòng Giáo dục - Đào tạo thành 

phố Điện Biên Phủ.  
Văn bản số 4701a/UBND-TH ngày 
21/12/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phương án quy hoạch 

Trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Điện Biên Phủ 

IV 
Đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự 

nghiệp 
0,05 

   

1 
Cơ quan thuờng trú 

báo Quân đội nhân 

dân tại Điện Biên 
0,05 

Phường 

Noong Bua 
Khu phố 6 

Tờ trình số 186 - TTr/BCS ngày 
24/11/2020 của Ban cán sự đảng 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về 

việc xin chủ trương vị trí địa điểm 

xây dụng cơ quan thường trú Báo 

Quân đội nhân dân tại Điện Biên 

V Đất giao thông 44,16 
   

1 

Cải tạo nâng cấp 

ĐT.143 Noong Bua - 
Pú Nhi - Noong U - 
Na Son (Đoạn Nà 

Nghè - Pú Nhi - 
Noong U - Na Son) 

2,11 
Xã Thanh 

Minh 
Bản Nà 

Nghè 

Nghị quyết số 195/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 

Điện Biên; Quyết định số 

1358/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 
của UBND tỉnh Điện Biên về việc 

giao nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án 

sử dụng vốn đầu tư công trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên 
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TT 
Hạng mục công 

trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

2 

Dự án Đường giao 

thông kết nối các khu 

vực kinh tế trọng 

điểm thuộc vùng kinh 

tế động lực dọc trục 

Quốc lộ 279 và Quốc 

lộ 12 tỉnh Điện Biên 

39,33 

Phường 

Thanh 
Trường, Him 

Lam, Noong 
Bua, Nam 

Thanh 

 

Nghị quyết 197/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 của HĐND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư Dự án đường giao thông kết 

nối các khu vực kinh tế trọng điểm 

thuộc vùng kinh tế động lực dọc 

trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh 

Điện Biên 

3 
Khu đất ảnh hưởng 

tĩnh không phía Bắc 

sân bay 
2,12 

Phường 

Thanh Trường  

Nghị quyết số 153/NQ-HĐND 

ngày 29/4/2020 HĐND tỉnh Điện 

Biên phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Nghị quyết 156/NQ-HĐND ngày 

29/4/2020 về việc chấp thuận bổ 

sung danh mục dự án cần thu hồi 

đất và dự án có sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ vào mục 

đích khác năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh 

4 

Đoạn tránh đường sân 

bay nối tổ 1, 2 với tổ 

8 phường Thanh 

Trường 

0,60 
Phường 

Thanh Trường  

Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 
14/8/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án: Giải 

phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư 

theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng 

không Điện Biên giai đoạn đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 

(để thực hiện dự án Nâng cấp, cải 

tạo Cảng hàng không Điện Biên) 

VI Đất thủy lợi 154,40 
   

1 

Dự án Quản lý đa 

thiên tai lưu vực sông 

Nậm Rốm nhằm bảo 

vệ dân sinh, thích ứng 

biến đổi khí hậu và 

phát triển kinh tế xã 

hội tỉnh Điện Biên 

154,40 

Phường Nam 

Thanh, Thanh 
Trường, 

Thanh Bình, 
Him Lam, 
Tân Thanh, 

Mường Thanh 

 

Văn bản số 644/TTg-QHQT ngày 
29/5/2020 của Thủ tướng chính phủ 

về việc phê duyệt Tiểu dự án "Kè 

chống sạt lở ứng phó biến đổi khí 

hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản 

xuất nông nghiệp tại tỉnh Điện 

Biên" sử dụng vốn vay ODA của 

AFD; Nghị quyết số 204/NQ-
HĐND ngày 08/12/2020 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

VII 
Đất công trình năng 

lượng 
16,79 

   

1 

Dự án đường dây 

220KV Sơn La- Điện 

Biên (đoạn qua địa 

phận Thành phố Điện 

Biên Phủ) 

2,13 

Xã Nà Tấu, 

Nà Nhạn, Pá 

Khoang, 
Thanh Minh 

 

Quyết định số 263/QĐ-EVNPT 
ngày 04/3/2020 của Tổng công ty 

truyền tải Quốc gia về việc giao kế 

hoạch sản xuất, kinh doanh tài 

chính đầu tư xây dựng năm 2020; 

Nghị quyết số 204/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 

Điện Biên 

2 
Xuất tuyến 110KV 

sau TBA 220KV 
Điện Biên 

8,36 
Xã Thanh 

Minh  

Quyết định số 1377/QĐ-ENVPNC 
ngày 10/6/2020 của Tổng công ty 

điện lực Miền Bắc về việc duyệt 

danh mục và tạm giao kế hoạch vốn 

ĐTXD các dự án lưới điện 110KV 

cấp điện cho các phụ tải và đường 

dây 110KV xuất tuyến sau TBA 

220KV cho Ban Quản Lý dự án xây 

dựng điện Miền Bắc; Nghị quyết số 

204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Điện Biên 
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TT 
Hạng mục công 

trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

3 
Dự án trạm biến áp 

220KV Điện Biên 
6,30 

Xã Thanh 
Minh  

Quyết định số 263/QĐ-EVNPT 
ngày 04/3/2020 của Tổng công ty 

truyền tải Quốc gia về việc giao kế 

hoạch sản xuất, kinh doanh tài 

chính đầu tư xây dựng năm 2020; 

Nghị quyết số 204/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 

Điện Biên 

VIII 
Đất xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 
2,31 

   

1 

Cải tạo nâng cấp một 

số hạng mục phụ trợ 

trường THCS Nam 
Thanh 

0,35 
Phường Nam 

Thanh  

Quyết định số 1945/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2019 của UBND thành 

phố Điện Biên Phủ về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 

dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp 

một số hạng mục phụ trợ trường 

THCS Nam Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ; Nghị quyết số 204/NQ-
HĐND ngày 08/12/2020 của 

HĐND tỉnh Điện Biên 

2 

Trại thực nghiệm 

thực hành trường Cao 

đẳng Kinh tế - Kỹ 

thuật Điện Biên 

1,56 
Phường Him 

Lam 
Bản Him 

Lam 2 

Văn bản số 1107/UBND-TH ngày 
19/4/2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên về việc vị trí, địa 

điểm xây dựng Trại thực nghiệm 

thực hành, Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật Điện Biên 

3 

Xây dựng hoàn trả 

trường mầm non 

Thanh Trường thuộc 

dự án giải phóng mặt 

bằng, hỗ trợ tái định cư 

theo quy hoạch chi tiết 

Cảng hàng không Điện 

Biên giai đoạn đến 

năm 2020 định hướng 

đến năm 2030 (để thực 

hiện dự án Nâng cấp, 

cải tạo Cảng hàng 

không Điện Biên) 

0,40 
Phường 

Thanh Trường 
Tổ dân phố 3 

Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 
09/02/2021 về việc phê duyệt Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình: Xây dựng hoàn trả 

trường mầm non Thanh Trường 

thuộc dự án giải phóng mặt bằng, 

hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch 

chi tiết Cảng hàng không Điện Biên 

giai đoạn đến năm 2020 định hướng 

đến năm 2030 (để thực hiện dự án 

Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không 
Điện Biên) 

IX 
Đất xây dựng cơ sở 

dịch vụ xã hội 
1,95 

   

1 
Xây dựng Làng trẻ 

SOS Điện Biên Phủ 
1,95 

Phường 

Thanh Trường  

Văn bản số 61/UBND-TH ngày 
08/01/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phương án quy hoạch 

khu đất xây dựng Làng trẻ SOS 

Điện Biên Phủ 
X Đất chợ 0,48 

   

1 
Nâng cấp cải tạo chợ 

C13 phường Thanh 

Trường 
0,16 

Phường 

Thanh Trường 
Tổ dân phố 

10 

Quyết định 2768/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ về việc giao dự toán 

thu, chi ngân sách thành phố Điện 

Biên Phủ năm 2021 

2 
Chợ tạm Mường 

Thanh 
0,32 

Phường 

Mường Thanh 
Tổ dân phố 9 

Thông báo số 22/TB-UBND ngày 
08/4/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc thông báo kết luận của 

đồng chí Lê Thành Đô - Phó bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại 

buổi kiểm tra thực địa về tình hình 

quản lý sử dụng, khai thác Công 

viên ven sông Nậm Rốm và Chợ 

khu vực cầu Mường Thanh 
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TT 
Hạng mục công 

trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

XI 
Đất nghĩa trang, 

nghĩa địa 
0,07 

   

1 
Xây dựng Nghĩa 

trang thanh niên xung 
phong 

0,07 
Phường 

Thanh Trường  

Văn bản số 60/UBND-TH ngày 
08/01/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phương án quy hoạch 

khu đất xây dựng Điểm trường 

mầm non Thanh Trường và Nghĩa 

trang thanh niên xung phong 

XII 
Đất thương mại dịch 

vụ 
9,26 

   

1 
Khu kinh doanh dịch 

vụ, thương mại 
0,35 

Phường Nam 

Thanh 
Bản Pa Pe 

Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của UBND tỉnh về việc 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án: 

Khu kinh doanh dịch vụ, thương mại 

2 
Cửa hàng xăng dầu 

Bản Phiêng Ban, xã 

Nà Tấu 
0,09 Xã Nà Tấu 

Bản Phiêng 

Ban 

Quyết định 1224/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Điện Biên ngày 

23/11/2020 về quyết định chủ trương 

đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu Bản 

Phiêng Ban, xã Nà Tấu, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

3 

Khu du lịch sinh thái, 

vui chơi giải trí, dịch 

vụ nhà hàng và biệt 

thự nghỉ dưỡng Hồng 

Lứu, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

8,82 
Phường 

Noong Bua 

Bản Hồng 

Lứu, Bản 

Pom Loi, 
Khu phố 2 

Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 
26/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên 

về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án: Khu du lịch sinh thái, vui chơi 

giải trí, dịch vụ nhà hàng và biệt thự 

nghỉ dưỡng Hồng Lứu, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

XIII Dự án đô thị 9,03 
   

1 

Tổ hợp khu đô thị, 

khách sạn và trung 

tâm thương mại thành 

phố Điện Biên Phủ 

9,03 
Phường 

Thanh Trường 
Phố 9 

Thông báo số 14/TB-UBND ngày 
20/3/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc thông báo kết luận của 

đồng chí Phạm Đức Toàn - Phó Chủ 

tịch thường trực UBND tỉnh về phân 

công triển khai thực hiện Biên bản 

ghi nhớ hợp tác đầu tư với Công ty 

cổ phần Tập đoàn FLC và Trung 

tâm thương mại và Nhà ở thương 

mại tại thành phố Điện Biên Phủ 

 

Dự án nhà ở biệt thự 

Tây Nam khu hành 
chính tỉnh Khu B 

(dọc tuyến NT3) 

6,50 
Phường 

Noong Bua 
 

Báo cáo số 79-BC/BCS ngày 
20/5/2021 của Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh Xin chủ trương, ý kiến 

về Kế hoạch phát triển kết cấu hạ 

tầng đô thị thành phố Điện Biên 

Phủ đến năm 2025; Báo cáo số 92-
BC/BCS ngày 31/5/2021 của Ban 

cán sự Đảng UBND tỉnh Xin chủ 

trương tổ chức triển khai thực hiện 

một số dự án đầu tư xây dựng phát 

triển đô thị trên địa bàn thành phố 

Điện Biên Phủ 

 

Khu dân cư mới và 

dịch vụ thương mại 

dịch vụ các lô LK 

4,5,6 thuộc Quy 

hoạch Khu vực dọc 

trục đường Võ 

Nguyên Giáp đến 

sông Nậm Rốm (giáp 

cầu C4, bao gồm cả 

nhà văn hóa) 

3,54 
Phường Nam 

Thanh 
 

 

Khu dân cư mới và dịch 

vụ thương mại dịch vụ 

TMDV 13 thuộc Quy 

hoạch Khu vực dọc trục 

đường Võ Nguyên Giáp 

đến sông Nậm Rốm 

(gần cầu C4, bao gồm cả 

nhà văn hóa) 

5,07 
Phường Nam 

Thanh 
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TT 
Hạng mục công 

trình 
Diện 

tích (ha) 
Xã/Phường Địa điểm 

Quyết định phê duyệt, văn bản chấp 

thuận, giấy chứng nhận đầu tư… 

 

Dự án Khu đô thị mới 

Him Lam (phía đông 

đường 60m tại Khu 

A,  bao gồm cả 

trường học, nhà văn 

hóa...) 

21,43 
Phường Him 

Lam 
 

Báo cáo số 79-BC/BCS ngày 
20/5/2021 của Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh Xin chủ trương, ý kiến 

về Kế hoạch phát triển kết cấu hạ 

tầng đô thị thành phố Điện Biên 

Phủ đến năm 2025; Báo cáo số 92-
BC/BCS ngày 31/5/2021 của Ban 

cán sự Đảng UBND tỉnh Xin chủ 

trương tổ chức triển khai thực hiện 

một số dự án đầu tư xây dựng phát 

triển đô thị trên địa bàn thành phố 

Điện Biên Phủ 

 
Khu dân cư mới phía 

Bắc đường Hoàng 

Văn Thái - Khe Chít 
23,25 

Phường 

Noong Bua 
 

 
Tổ hợp khu đô thị, 

thương mại dịch vụ, 

chợ Mường Thanh 
6,75 

Phường 

Mường Thanh 
 

 
Khu dân cư đô thị tổ 

7 phường Him Lam 
4,20 

Phường Him 
Lam 

 

XIV 
Đất có di tích lịch sử 

văn hóa 
0,01 

   

1 
Di chuyển bia di tích 

lịch sử 
0,01 

Phường 

Thanh Trường   

XV 
Đất sinh hoạt cộng 

đồng 
0,04 

   

1 
Xây mới nhà văn hóa 

tổ dân phố 2 
0,04 

Phường 

Noong Bua 
Tổ dân phố 2 

Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 
31/5/2018 của Thủ tướng chính phủ 

về việc phê duyệt đề án ổn định dân 

cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng 

tái định cư thủy điện Sơn La; Báo 

cáo số 126-BC/BCS ngày 
16/8/2018 của Ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh về việc báo cáo kế 

hoạch triển khai thực hiện Đề án ổn 
định dân cư, phát triển kinh tế - xã 
hội vùng tái định cư thủy điện Sơn 

La, tỉnh Điện Biên 

XVI 
Đất nông nghiệp 

khác 
7,33 

   

1 
Dự án trồng hoa Anh 

Đào và du lịch sinh 

thái Pá Khoang 
7,33 Xã Pá Khoang 

 

Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 
04/5/2020 của UBND tỉnh Điện 

Biên chủ trương đầu tư dự án: 

Trồng hoa Anh Đào và du lịch sinh 

thái Pá Khoang, Điện Biên 
 

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất  

3.8.1. Cơ sở tính toán 

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ được dựa trên các căn cứ chính sau: 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- 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 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

về Giá đất; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

về thu tiền sử dụng đất;  
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- 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; 

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài Nguyên 

và Môi Trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; 

- Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Điện 

Biên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng 

và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh Điện 

Biên Về việc sửa đổi, bổ sung mục X, phụ lục II đơn giá bồi thường thiệt hại về 

nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khi nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Ban hành quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh 

Điện Biên Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc Ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024; 

- Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh  Điện 

Biên Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

- Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ. 

3.8.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

* Đối với các khoản thu: 

- Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa 

nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. 

- Thu tiền khi đấu giá đất ở. 

- Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. 

* Đối với các khoản chi: 

Chi bồi thường khi thu hồi đất để chuyển sang mục đích sử dụng phi nông 

nghiệp bao gồm các hạng mục sau: 
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- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất rừng sản xuất; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn. 

3.8.3. Kết quả tính toán 

Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn thành phố theo kế hoạch sử 

dụng đất 2021 như sau: 

- Tổng thu: Dự kiến 647,662 tỷ đồng. 

- Tổng chi: Dự kiến 454,445 tỷ đồng. 

Bảng 12: Dự kiến các khoản thu chi trong năm kế hoạch 

TT Hạng mục Đơn giá 
(Đồng/m2) 

Diện tích 
(ha) 

Thành tiền 
(Tỷ đồng) 

I Các khoản thu   647,662 
1 Thu tiền khi đấu giá đất ở  4,55 546,000 

 
Đất ở tại đô thị 12.000.000 4,55 546,000 

2 
Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất 

sang đất ở 
 5,46 88,017 

 
Đất ở tại đô thị 1.945.000 4,26 82,857 

 
Đất ở tại nông thôn 430.000 1,20 5,160 

3 
Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi 

chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử 

dụng vào mục đích phi nông nghiệp 
 25,85 13,645 

 
Các phường: Nam Thanh, Noong Bua, Him 
Lam, Thanh Trường, Thanh Bình 

56.000 17,31 9,694 

 
Các xã: Thanh Minh 47.600 4,13 1,966 

 
Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, 

Mường Phăng 
45.033 4,41 1,986 

II Các khoản chi   454,445 
1 Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa 2 vụ  25,85 19,493 

 
Các phường: Nam Thanh, Noong Bua, Him 

Lam, Thanh Trường, Thanh Bình 
80.000,00 17,31 13,848 

 
Các xã: Thanh Minh 68.000,00 4,13 2,808 

 
Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, 

Mường Phăng 
64.333,00 4,41 2,837 

2 
Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa 1 

vụ 
 171,37 114,62 

 
Các phường: Nam Thanh, Noong Bua, Him 

Lam, Thanh Trường 
68.000 158,58 107,834 

 
Các xã: Thanh Minh 58.000 3,34 1,937 

 
Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, 

Mường Phăng 
51.333 9,45 4,851 
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TT Hạng mục Đơn giá 
(Đồng/m2) 

Diện tích 
(ha) 

Thành tiền 
(Tỷ đồng) 

3 
Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây 
hàng năm khác 

 34,28 17,706 

 

Các phường: Nam Thanh, Tân Thanh, 

Mường Thanh, Noong Bua, Him Lam, 

Thanh Trường, Thanh Bình 
63.000 12,34 7,774 

 
Các xã: Thanh Minh 48.000 11,95 5,736 

 
Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, 

Mường Phăng 
42.000 9,99 4,196 

4 
Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây 

lâu năm 
 40,88 31,350 

 

Các phường: Nam Thanh, Tân Thanh, 

Mường Thanh, Noong Bua, Him Lam, 

Thanh Trường, Thanh Bình 
80.000 32,26 25,808 

 
Các xã: Thanh Minh 68.000 6,34 4,311 

 
Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, 

Mường Phăng 
54.000 2,28 1,231 

5 
Chi bồi thường khi thu hồi đất rừng sản 

xuất 
 14,49 1,13 

 

Các phường: Nam Thanh, Tân Thanh, 

Mường Thanh, Noong Bua, Him Lam, 

Thanh Trường, Thanh Bình; các xã: Thanh 

Minh 

8.000 9,83 0,786 

 
Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, 
Mường Phăng 

7.333 4,66 0,342 

6 
Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng 

thủy sản 
 22,90 15,422 

 

Các phường: Nam Thanh, Tân Thanh, 

Mường Thanh, Noong Bua, Him Lam, 

Thanh Trường, Thanh Bình 
68.000 20,04 13,627 

 
Các xã: Thanh Minh 68.000 1,81 1,231 

 
Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, 

Mường Phăng 
53.667 1,05 0,564 

7 
Chi bồi thường khi thu hồi đất ở tại nông 

thôn 
 1,74 11,123 

 
Các xã: Thanh Minh 915.625 0,87 7,966 

 
Các xã: Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang, 

Mường Phăng 
362.895 0,87 3,157 

8 Chi bồi thường khi thu hồi đất ở tại đô thị 3.500.000 6,96 243,600 

 
Cân đối thu - chi (I - II)   193,217 
 

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường  

Xác định ranh giới và công khai đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; đảm bảo lợi ích giữa các khu vực có điều kiện 

phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; 

khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng để bù đắp lại phần diện tích đất sản xuất 
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nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản bị giảm do chuyển mục đích 

sử dụng. 

- Bảo vệ nghiêm ngặt rừng phòng hộ đầu nguồn. Khuyến khích trồng 

rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng, đẩy mạnh phong trào trồng cây nhân dân để 

nâng cao độ che phủ về rừng. 

- Tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo lợi ích cho các xã, 

phường giữ nhiều diện tích đất trồng lúa, diện tích đất rừng phòng hộ. Có biện 

pháp hỗ trợ về giống, vật tư, phân bón để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho 

người trồng lúa, trồng rừng, tạo mọi điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất. 

- Tăng cường công tác điều tra cơ bản về đất đai: đo đạc, đánh giá đất, 

xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin về đất đai; quản lý chặt chẽ đi đôi với 

sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên nước trên địa bàn thành phố để phát 

triển bền vững.  

4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; Thường 

xuyên và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đất đai 

nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền lợi và 

nghĩa vụ của người sử dụng đất; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập 

huấn hướng dẫn cho cơ sở những thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện 

còn nhiều khó khăn, thông qua đó tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

- Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ 

thành phố đến các xã, phường đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo an ninh - an ninh trên địa bàn thành phố. 

- Giải quyết tốt việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện các công trình, dự án. Ưu tiên thực hiện các dự án tái định cư, 

để ổn định đời sống của người dân có đất bị thu hồi, tránh tình trạng nhận bồi 

thường nhưng phải chờ đất tái định cư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo thực hiện dự án theo kế hoạch. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế 

hoạch sử dụng đất, phối hợp chặt chẽ với các ngành trong việc theo dõi, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kiên quyết xử lý các trường 

hợp vi phạm. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư của các dự án và thu hồi các 

dự án chậm triển khai theo quy định của pháp luật. 
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- Xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý, thực hiện và kiểm tra việc 

thực hiện kế hoạch sử dụng đất; theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện 

kế hoạch sử dụng đất. 

- Ưu tiên quỹ đất cho các nhu cầu phát triển như: thương mại dịch vụ, xây 

dựng đô thị, khu dân cư; xây dựng cơ sở hạ tầng các lĩnh vực giáo dục, dạy 

nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa 

học kỹ  thuật trong sử dụng và khai thác tài nguyên đất đai theo hướng bền vững 

và có hiệu quả. 

- Xây dựng quy chế giữa nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước trong việc 

quản lý hạ tầng, quản lý quỹ đất dành cho công trình công cộng trong khu vực dự 

án... tăng cường công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, kiên quyết xử lý những 

trường hợp xây dựng không phép, trái phép và lấn chiếm đất đai bất hợp pháp. 

- Không cấp phép đầu tư, giao cấp đất đối với những dự án, công trình 

không có quy hoạch (ngoại trừ các công trình mang tính cấp bách vì lợi ích quốc 

gia, lợi ích công cộng). Kiên quyết thu hồi diện tích đất các dự án không sử 

dụng, chậm tiến độ, sử dụng sai mục đích theo đúng quy định của Luật Đất đai. 

- Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo 

hướng tinh gọn, đơn giản và giảm thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để 

người sử dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thành phố về 

quản lý nhà nước đối với đất đai; đề xuất các biện pháp quản lý chặt chẽ tài 

nguyên đất đai theo Luật Đất đai hiện hành, hướng dẫn các ngành sử dụng đất 

có hiệu quả đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên đất và môi trường. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ có ý nghĩa 

quan trọng để thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và ổn định 

chính trị, phát triển xã hội năm 2021. Đồng thời là công cụ quan trọng để thành 

phố thực hiện chủ trương của Nhà nước, thống nhất toàn bộ đất đai theo quy 

hoạch và pháp luật. 

Nội dung kế hoạch được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý: Luật 

Đất đai 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định cho tiết một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT 

ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố được xây dựng theo yêu 

cầu, bám sát nội dung của quy hoạch sử dụng đất thành phố Điện Biên Phủ đến 

năm 2021 đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt và dự thảo Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2021. Là cơ sở để thành 

phố phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện tự nhiên, đáp ứng mục tiêu 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đảm bảo nền kinh tế thành phố phát triển phù 

hợp với chiến lược phát triển kinh tế chung của tỉnh và khu vực. 

Quá trình xây dựng kế hoạch sử dụng đất có sự tham gia của các ngành, 

các xã, phường trong thành phố, dưới sự chỉ đạo thống nhất của UBND thành 

phố, đảm bảo tính khách quan, dân chủ. 

Nội dung phương án khẳng định rõ tài nguyên đất đai và triển vọng khai 

thác sử dụng. Về mặt ý nghĩa sẽ tạo cơ sở đảm bảo cho các ngành, các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển đúng hướng, ổn định. 

Phân phối đất đai hợp lý để phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an 

ninh - an ninh trên địa bàn thành phố. Phương án đã chú trọng phân bổ đất đai 

cho các mục đích an ninh - an ninh, phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, 

xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị và khu dân cư vùng nông thôn, cũng 

như chuyển đổi cơ cấu diện tích cây trồng trong nông lâm nghiệp, tạo ra không 

gian rộng lớn để bố trí phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khai 

thác triệt để tài nguyên đất đai theo hướng sử dụng đất bền vững. 

Việc phân bổ quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực trong kế hoạch sử dụng 

đất được tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch phát triển 

của từng ngành, theo định mức sử dụng đất,… khai thác vị trí thuận lợi và 

những ưu thế của thành phố. 
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II. KIẾN NGHỊ 

Để nội dung kế hoạch sử dụng đất thành phố Điện Biên Phủ năm 2021 có 

tính khả thi cao, thành phố Điện Biên Phủ có đề xuất một số kiến nghị như sau: 

- Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 thành phố Điện Biên Phủ tạo cơ sở pháp lý để thành phố chỉ đạo thực hiện 

chức năng quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn. Có chính sách đầu tư thoả 

đáng, tạo điều kiện cho thành phố Điện Biên Phủ khai thác tiềm năng, thế mạnh 

về du lịch - dịch vụ, nông nghiệp và các ngành khác.  

- Đề nghị các Sở Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và PTNT; Xây dựng; Giao thông Vận tải,… 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy hoạch và xử lý những khó khăn, vướng mắc trong 

việc triển khai thực hiện kế hoạch. Tạo mọi điều kiện và cân đối bố trí nguồn 

vốn đầu tư cho thành phố xây dựng các công trình trọng điểm, tránh đầu tư dàn 

trải, kéo dài,… nâng cao hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất cũng như nguồn 

vốn đầu tư cho dự án. 

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác giám sát, chỉ 

đạo hỗ trợ về mặt phương tiện, chuyển giao kỹ thuật của ngành Tài nguyên và 

Môi trường cho thành phố. 

- Đề nghị UBND các xã, phường căn cứ vào nội dung kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 của thành phố để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho 

phù hợp. 

Uỷ ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ kính trình Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên xét duyệt để làm cơ sở thống nhất cho công tác quản lý, sử dụng 

đất, giao đất, thu hồi đất trên địa bàn thành phố./. 

  
 


