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THÔNG BÁO 

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Điện Biên 

 

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

Căn cứ Ngh  đ nh số 43 2014 NĐ-C   ngày 15 tháng 5 năm 2014 c a 

Ch nh ph  quy đ nh chi ti t thi hành m t số đi u c a Luật Đất đai; Ngh  đ nh số 

01 2017 NĐ-C   ngày 06 tháng 01 năm 2017 c a Ch nh ph  sửa đổi, bổ sung 

m t số ngh  đ nh quy đ nh chi ti t thi hành Luật đất đai; Ngh  đ nh số 

148 2020 NĐ-C   ngày 18 tháng 12 năm 2020 c a Ch nh ph  sửa đổi  bổ sung 

m t số ngh  đ nh quy đ nh chi ti t thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01 2021 TT-BTNMT  ngày 12 tháng 4 năm 2021 c a 

B  Tài nguyên và Môi trường quy đ nh kỹ thuật việc lập  đi u chỉnh quy hoạch  

k  hoạch sử dụng đất; 

Thực hiện Quy t đ nh số 1331 QĐ-UBND, ngày 28 tháng 7 năm 2021 

c a UBND tỉnh Điện Biên v  việc phê duyệt K  hoạch sử dụng đất năm 2021 

c a huyện Điện Biên. 

UBND huyện Điện Biên thông báo công bố, công khai K  hoạch sử dụng 

đất năm 2021 c a huyện Điện Biên  cụ thể như sau: 

1. Địa điểm công bố công khai 

- Công bố và niêm y t tại Trụ sở UBND huyện Điện Biên; 

- Niêm y t công khai tại trụ sở UBND các xã trên đ a bàn huyện  đồng 

thời thông báo r ng rãi đ n các thôn bản để triển khai thực hiện; 

- Trang thông tin điện tử huyện Điện Biên và Hệ thống quản lý văn bản và 

hồ sơ công việc HĐND-UBND huyện Điện Biên. 

2. Hồ sơ công bố công khai 

- Quy t đ nh số 1331 QĐ-UBND  ngày 28 7 2021 c a UBND tỉnh Điện 

Biên v  việc phê duyệt K  hoạch sử dụng đất năm 2021 c a huyện Điện Biên; 

- Báo cáo thuy t minh tổng hợp K  hoạch sử dụng đất năm 2021; 

- Danh mục công trình  dự án được phê duyệt năm 2021. 

(Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 

huyện Điện Biên năm 2021, liên hệ với bà Trần Thị Duyên - Chuyên viên Phòng 
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3. Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện công bố công khai K  hoạch sử dụng 

đất năm 2021 c a huyện Điện Biên trên Hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công 

việc HĐND-UBND huyện Điện Biên, niêm y t công khai tại Trụ sở 

HĐND&UBND huyện. 

-  hòng Văn hóa và Thông tin phối công bố công khai K  hoạch sử dụng 

đất năm 2021 c a huyện Điện Biên trên Trang thông tin điện tử huyện Điện Biên. 

- Trung tâm Văn hóa - Truy n thanh - Truy n hình huyện bố tr  thời 

lượng phù hợp để phát n i dung thông báo này trên hệ thống truy n thanh truy n 

hình c a huyện đ n h t ngày 10/9/2021 (02 lần/ngày) để các tổ chức  cá nhân 

được bi t và thực hiện. 

- UBND các xã thu c huyện tổ chức niêm y t công khai n i dung K  

hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Điện Biên tại trụ sở UBND xã; đồng thời 

thông báo r ng rãi đ n các thôn, bản và toàn b  người dân trên đ a bàn xã để 

bi t và triển khai thực hiện. 

- Yêu cầu các phòng  ban  cơ quan đơn v  huyện  UBND các xã thu c 

huyện và các tổ chức  cá nhân có liên quan căn cứ k  hoạch sử dụng đất năm 

2021 c a huyện tổ chức triển khai thực hiện theo quy đ nh. 

UBND huyện Điện Biên thông báo đ n toàn b  các cơ quan, đơn v   tổ 

chức  cá nhân có liên quan trên đ a bàn huyện được bi t và triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường;         

- TT Huyện  y  TT HĐND huyện;   (Báo cáo) 

- Ch  t ch UBND huyện; 

- Các  CT UBND huyện; 

- Các phòng, ban  đơn v  huyện; 

- UBND các xã thu c huyện; 

- Các tổ chức  cá nhân có liên quan; 

- Lưu: VT  TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
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