
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ XÂY DỰNG 

 

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

 

       Sơn La, ngày 09 tháng 9 năm 2021 

V/v lấy ý kiến tham gia của các 
tổ chức, cá nhân và cộng đồng 

dân cư vào nội dung phương án 
Quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 
đến năm 2045 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các Hội: Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La; 

Liên hiệp hội Văn học và Nghệ thuật Sơn La; Hội 
Khoa học lịch sử tỉnh; Hội Kiến trúc sư tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND thành phố Sơn La; 

- UBND huyện Mai Sơn.   

             

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 
72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015; 

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh 

về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản 
lý quy hoạch xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung xây dựng thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045; 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TCT ngày 23/8/2021 của Tổ công tác 499 

về tổ chức thực hiện lập Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 
La đến năm 2045; Thông báo số 03/TB-TCT ngày 01/9/2021 của Tổ công tác 

499 về kết luận của đồng chí Lê Hồng Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ 
trưởng Tổ công tác 499 tại cuộc họp về phương án quy hoạch chung xây dựng 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến năm 2045 (Có văn bản kèm theo); 

Để có đầy đủ cơ sở tổng hợp, hoàn thiện và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về phương án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đến 
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năm 2045, Sở Xây dựng trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành; các Hội; Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; UBND thành phố Sơn La và UBND huyện Mai 

Sơn cho ý kiến tham gia vào phương án quy hoạch, cụ thể như sau: 

1. Đối với các Sở, ban, ngành; các Hội; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công 
an tỉnh: Đề nghị nghiên cứu, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của 

ngành, lĩnh vực phụ trách và các vấn đề quan tâm, kiến nghị khác (nếu có). Văn 
bản tham gia ý kiến xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/9/2021 để tổng hợp. 

2. Đối với UBND thành phố Sơn La và UBND huyện Mai Sơn (sau đây 
gọi chung là cấp huyện), việc lấy ý kiến được thực hiện theo các nội dung sau:  

2.1. Hình thức lấy ý kiến: Thực hiện theo khoản 1 và 2, Điều 21, Luật 
Quy hoạch đô thị năm 2009 và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây 

dựng.  

2.2. Đối tượng lấy ý kiến: 

- Thường trực huyện ủy, TT Hội đồng nhân dân, TT UBND huyện, Chủ 
tịch UBMTTQ; Bí thư Đoàn thành niên huyện; Các phòng, ban chuyên môn của 

UBND cấp huyện;  

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, Bí thư Đoàn thành 

niên 07 phường (Chiềng Lề, Chiềng An, Tô Hiệu, Quyết Thắng, Quyết Tâm, 
Chiềng Cơi, Chiềng Sinh) và 05 xã (Chiềng Đen, Chiềng Cọ, Hua La, Chiềng 
Ngần, Chiềng Xôm) trên địa bàn thành phố; các xã Chiềng Mung, Chiềng Ban, 

Mường Bon và Hát Lót, huyện Mai Sơn. 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan và đại diện cộng đồng dân cư trong 

khu vực lập quy hoạch. 

2.3. Thời gian lấy ý kiến: 05 ngày (từ ngày 09/9 đến ngày 14/9/2021). 

2.4. Tổ chức thực hiện:  

Đề nghị UBND thành phố Sơn La, UBND huyện Mai Sơn: 

- Chỉ đạo UBND các phường, xã lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân 
cư, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong khu vực lập quy hoạch, gửi về phòng 

Quản lý Đô thị (thành phố Sơn La) và phòng Kinh tế - Hạ tầng (huyện Mai Sơn) 
tổng hợp. 

- Giao phòng Quản lý Đô thị thành phố, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 
Mai Sơn: Gửi tài liệu xin ý kiến cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; đôn đốc, 
tiếp nhận và tổng hợp phiếu ý kiến, các văn bản tham ý kiến, báo cáo Thường 

trực UBND cấp huyện xem xét, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/9/2021 để 
tiếp thu, chỉnh sửa.  

3. Ngoài các hình thức lấy ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với 
Đài PT-TH tỉnh Sơn La thông tin về phương án quy hoạch chung xây dựng 

thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của 
Sở Xây dựng để nhân dân quan tâm được biết và tham gia ý kiến về phương án 

quy hoạch. Thời gian lấy ý kiến: Đến hết ngày 09/10/2021. 
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(Có slide báo cáo phương án quy hoạch và phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân 

cư kèm theo). 

Sở Xây dựng trân trọng đề nghị các ngành, đơn vị, UBND thành phố Sơn La 

và UBND huyện Mai Sơn quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Đ/c Lê Hồng Minh – PCT UBND tỉnh, 
Tổ trưởng TCT 499 (b/c); 
- Như trên; 
- BGĐ Sở; 
- Lưu VP, QHKT (Hà). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Phan Minh Châu 
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