
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Số: ....... /STNMT-QLĐĐ  
V/v tham gia ý kiến hồ sơ chuyển mục đích sử 

dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Xây dựng mở rộng trạm cấp nước 

Nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ công 

suất 20.000m3ngày đêm.  

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

 

Điện Biên, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 53/SNN-LN ngày 10 

tháng 01 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia 

ý kiến hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công 

trình: Xây dựng mở rộng trạm cấp nước nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ 

công suất 20.000m3ngày đêm.  

Sau khi nghiên cứu nội dung Hồ sơ, các quy định của pháp luật đất đai 

hiện hành; Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Công trình xây dựng Mở rộng trạm cấp nước nhà máy nước thành phố 

Điện Biên Phủ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận việc thu hồi đất năm 

2016 tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 và đã được xác định 

trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Điện Biên Phủ. Diện tích 

chuyển mục đích sử dụng rừng phù hợp với chỉ tiêu được chuyển mục đích trong Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Điện Biên Phủ. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường nhất trí với hồ sơ chuyển mục đích sử 

dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư công trình : Xây dựng mở rộng trạm cấp 

nước nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ công suất 20.000m3. 

Trên đây là ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ 

chuyển mục đích sử dụng rừng công trình: Xây dựng mở rộng trạm cấp nước 

nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ công suất 20.000m3. Đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo sở; 

- Chi cục QLĐĐ; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Nam 
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