
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TNMT 

V/v công khai thông tin lấy ý 

kiến đóng góp về Quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 

của huyện Điện Biên. 

Điện Biên, ngày        tháng  9  năm 2021 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên. 

 

Thực hiện văn bản số 2564/UBND-KTN, ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc triển khai thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các 

cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND huyện Điện Biên đã hoàn thiện hồ sơ 

“Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên” và đăng thông báo về việc lấy ý kiến góp ý trên cổng thông tin điện tử của 

huyện Điện Biên. 

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 43, Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 

2013, UBND huyện Điện Biên đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên đăng 

tải nội dung báo cáo “Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên” lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên trong thời 

gian 30 ngày để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý; cụ thể như sau: 

1. Nội dung góp ý bao gồm: Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, các dự 

án công trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Điện Biên. 

2. Hình thức góp ý: Các tổ chức, cá nhân và nhân dân đóng góp ý kiến 

thông qua chuyên mục góp ý trên Cổng thông tin điện tử huyện Điện Biên (địa 

chỉ: huyendienbien.gov.vn) hoặc gửi phiếu ý kiến trực tiếp về Phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (địa chỉ: Trung tâm huyện lỵ Pú 

Tỉu xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, số điện thoại liên hệ 0215 3820143). 

3. Gửi kèm theo công văn này là hồ sơ công khai gồm: 

- Dự thảo Báo cáo tóm tắt “Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 

của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên” và hệ thống bảng, biểu kèm theo. 

- Bản đồ “Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên”. 

UBND huyện Điện Biên rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của 

Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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