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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mường Nhé, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Giải trình ý kiến tham gia của Nhân dân, của các cơ quan, đơn vị, Thành
viên UBND huyện và UBND các xã về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021
huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Thực hiện Công văn số 1483/UBND-TNMT ngày 20/11/2020 của UBND
huyện Mường Nhé về việc lấy ý kiến góp ý của Thành viên UBND huyện vào Dự
thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Nhé. Phòng Tài nguyên Môi
trường nhận được tổng cộng 04 ý kiến góp ý của Thành viên ủy ban (Phòng Văn
hóa và Thông tin, Ban CHQS huyện, Phòng Lao động TB&XH, Công an huyện).
Thực hiện Thông báo số 75/TB-UBND ngày 04/12/2020 của UBND
huyện Mường Nhé tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về Kế hoạch sử
dụng đất năm 2021. Phòng nhận được 10/11 ý kiến tổng hợp từ các xã.
Để có cơ sở hoàn thiện sản phẩm trình Sở TNMT, UBND tỉnh xét duyệt,
Phòng Tài nguyên và Môi trường giải trình và làm rõ một số ý kiến sau:
I. Giải trình các ý kiến đóng góp của Nhân dân
1. Ý kiến của Nhân dân, ý kiến của UBND xã Mường Nhé
- Bổ sung chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại thửa 19, tờ bản
đồ 144, diện tích 533,1 m2: Phòng tiếp thu và chỉnh sửa.
- Thao trường huấn luyện và bắn súng K54, địa điểm tại xã Mường Nhé,
lấy vào đất rừng sản xuất, diện tích 2,0 ha - KHSD đất năm 2021 đang để 3,0 ha.
Nội dung này phòng sẽ tiếp thu cập nhật lại diện tích 2,0 ha theo ý kiến tổng hợp
của cộng đồng bản và của UBND xã.
- Đề nghị xem xét lại Thao trường huấn luyện tổng hợp của LLVT địa
điểm tại xã Mường Nhé lấy vào đất rừng sản xuất 5,00 ha nhưng chưa thực hiện
họp thống nhất với Nhân dân bản Mường Nhé: Nội dung này phòng sẽ xem xét,
rà soát điều kiện đảm bảo về chủ trương đầu tư, văn bản nguồn vốn để thực hiện
dự án cũng như sự đồng thuận của các hộ dân theo quy định tại Khoản 6, Điều
67, Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014.
2. Ý kiến của Nhân dân, ý kiến của UBND xã Chung Chải
- Dự án sắp xếp ổn định dân cư bản Đầu Cầu Si Ma: Xã đề nghị sửa tên
thành Si Ma 2. Nội dung này phòng giải trình như sau: Đã cập nhật tên theo
đúng Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Điện Biên
phê duyệt phương án sắp xếp ổn định, dân cư, phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN các bản: Điểm bản Đầu Cầu Si Ma, xã Chung Chải.
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- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại thửa đất số 3, tờ bản đồ số 80; diện
tích 919,8 m2, do thửa đất được cấp trên GCN so với hồ sơ đo đạc bản đồ địa
chính chưa đảm bảo về diện tích, hình thửa nên chưa đủ cơ sở để đưa vào Kế
hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Nhé.
3. Ý kiến của Nhân dân, ý kiến của UBND xã Leng Su Sìn
Đề nghị bổ sung các dự án:
TT Tên công trình, dụ án

Diện tích

Địa điểm bản

1

Nhà văn hóa bản suối Voi

0,05

Suối Voi

2

Nhà văn hóa bản Gia Chứ

0,05

Gia Chứ

3

Nhà văn hóa bản cà Là Pá 1

0,05

Cà Là Pá 1

4

Nhà văn hóa bản cà Là Pá

0,05

Cà Là Pá

5

Nhà văn hóa bản Á Di

0,05

Á Di

6

Đường nội bản BT bản Á Di

7

Đường nội bản BT phứ ma

Á Di
Phứ Ma

Phòng TNMT giải trình như sau: Các dự án này không có trong kế hoạch
đầu tư công năm 2021 của huyện, không có chủ trương đầu tư nên sẽ được
nghiên cứu xem xét đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và thực
hiện trong kế hoạch sử dụng đất các năm tiếp theo.
4. Ý kiến của Nhân dân, ý kiến của UBND xã Sín Thầu
Đề nghị bổ sung danh mục: Nhà công an quân sự xã Sín Thầu diện tích
0,05 ha. Dự án này không có trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện,
không có chủ trương đầu tư nên sẽ được nghiên cứu xem xét đưa vào quy hoạch
sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng
năm tiếp theo.
5. Ý kiến của Nhân dân, ý kiến của UBND xã Nậm Vì
Dự án: Đường giao thông từ bản Ngã Ba, xã Mường Toong - Trung tâm
xã Nậm Vì và đường giao thông liên bản Huổi Cắn xã Mường Toong - Huổi
Chạ 2, xã Nậm Vì tại biểu 02 và biểu 03 chưa thể hiện địa điểm vị trí tại xã Nậm
Vì. Phòng tiếp thu ý kiến, danh mục đã thể hiện diện tích và từng loại đất cụ thể
và sẽ bổ sung địa điểm lấy vào xã Nậm Vì cụ thể tại Biểu 10/CH.
6. Ý kiến của Nhân dân, ý kiến của UBND xã Mường Toong
Đề nghị quy hoạch đất bố trí xây dựng trường PTDTBT tiểu học Mường
Toong số 1 theo tiêu chuẩn quốc gia: Nội dung này không có trong kế hoạch đầu
tư công năm 2021 của huyện, không có chủ trương đầu tư nên sẽ được nghiên
cứu xem xét đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và thực hiện
trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm tiếp theo.
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7. UBND xã Pá Mỳ, UBND xã Huổi Lếch, UBND xã Quảng Lâm,
UBND xã Sen Thượng: Đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân, kết quả
hoàn toàn nhất trí theo KHSD đất năm 2021 của huyện.
II. Giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, ban ngành, Thành viên
UBND huyện
1. Ban chỉ huy quân sự huyện
Phòng TNMT tiếp thu chỉnh sửa nội dung góp ý tại trang 11 ý (A) như sau:
- Trận địa phòng không 12,7 mm địa điểm tại xã Mường Nhé.
- Thao trường huấn luyện và bắn súng K54, địa điểm tại xã Mường Nhé.
- Thao trường huấn luyện tổng hợp của LLVT địa điểm tại xã Mường Nhé.
2. Công an huyện
Tại mục A, công trình dự án mục đích quốc phòng, an ninh, đề nghị bổ
sung thêm đất để bố trí xây dựng Trụ sở Công an các xã: Sín Thầu, Nậm Kè,
Huổi Lếch, Pá Mỳ, Nậm Vì và quỹ đất xây dựng trụ sở Đội CSPCCC và CNCH
công an huyện. Nội dung này, phòng đã có Văn bản trả lời số 26/TNMT ngày
11/8/2020 về việc khảo sát, xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn huyện.
Tuy nhiên, trên cơ sở nhu cầu của Chủ đầu tư phòng xin tiếp thu và bổ sung.
3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Lao động TB&XH
Nhất trí với nội dung dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và không
có ý kiến bổ sung gì thêm.
Trên đây là nội dung tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các
cá nhân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện Mường Nhé vào Kế hoạch sử dụng
đất năm 2021 huyện Mường Nhé. Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi tới các
đơn vị, tổ chức để nắm bắt, báo cáo UBND huyện xem xét và chỉ đạo thực hiện
các bước tiếp theo./.
Nơi nhận:
- LĐ. UBND huyện;
- BCHQS huyện, Công an huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: TNMT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Quàng Văn Hòa

