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KẾ HOẠCH  

Tổ chức hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch phân khu  
Đồi thông Pu Nhi xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên 

 
   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Văn bản hợp nhất số: 07/VBHN -BXD ngày 22/11/ 2019 của Bộ 
Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT -BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng 
quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng,  quy hoạch đô thị 
và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;  

Căn cứ Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện Đề 
án “Phát triển du lịch huyện Bắc Yên giai đoạn 2021 -2025; Đề án số 05-ĐA/HU 

ngày 30/10/2020 của Huyện Ủy Bắc Yên: Đề án phá t triển du lịch huyện Bắc Yên 
giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ -HĐND ngày 19/12/2017 của Hội đồng nhân 
dân huyện Bắc Yên về Kế hoạch phát triển du lịch huyện Bắc Yên đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện 

về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu khu vực Đồi thông Pu Nhi, xã 
Phiêng Ban, huyện Bắc Yên; 

 Ủy ban nhân dân huyện ban hành  Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Đồ 
án Quy hoạch phân khu khu vực Đồi thông Pu Nhi , xã Phiêng Ban với nội dung 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: Thông tin rộng rãi đến các tổ chức và cá nhân trong và ngoài 

huyện về nội dung hồ sơ Đồ án Quy hoạch phân khu khu vực Đồi thông Pu Nhi , 
xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, nhằm thu hút các nhà đầu tư đến tham gia đầu tư 

theo quy hoạch được duyệt. Việc công bố, công khai hồ sơ quy hoạch xây dựng 
được duyệt để các tổ chức và cá nhân có liên quan trong phạm vi quy hoạch xây 

dựng được biết và chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch xây dựng, đồng 
thời quản lý và khai thác có hiệu quả diện tích đất xây dựng đã được quy hoạch.  

 2. Yêu cầu: Tổ chức thực hiện việc công bố, công khai Đồ án Quy hoạch 
phân khu khu vực Đồi thông Pu Nhi , xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên đảm bảo 

thời gian, hình thức và nội dung quy định  tại Điều 42, 43 của Luật Xây dựng, 



2 

 

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng .  

 II. NỘI DUNG 

 1. Thời gian, địa điểm 

 - Thời gian (dự kiến): 14 giờ  ngày 19/11/2021 (1/2 ngày).  

 - Địa điểm: Pu nhi Fam, bản Pu Nhi, xã Phiêng Ban. 

 2. Thành phần tham dự hội nghị 

 - Đại diện Thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, 
Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công 

an huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn huyện: Văn phòng HĐND và 
UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp & PTNN, Tài nguyên 
và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Hạt kiểm lâm huyện. 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, các 
tổ chức chính trị xã hội, xã Phiêng Ban. 

- Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, Trưởng Ban công tác Mặt trận , Chi hội Cựu 
chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi hội người cao tuổi, Chi Đoàn 

thanh niên các Bản liên quan đến khu vực quy hoạch, Nhân dân bản Pu Nhi (Đề 
nghị UBND xã Phiêng Ban mời). 

- Đại diện các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư trên địa bàn xã Phiêng Ban. 

- Đại diện đơn vị tư vấn. 

- Phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện (Đưa tin). 

3. Nội dung, chương trình công bố quy hoạch 

- Đón đại biểu, phát tài liệu phục vụ hội nghị.  

- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình buổi 

lễ công bố quy hoạch. 

- Công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch (trình chiếu các hình ảnh minh 
họa theo nội dung Quyết định phê duyệt). 

- Báo cáo quy trình tổ chức lập quy hoạch, các kiến nghị trong quá trình quản 
lý, thực hiện quy hoạch (Phòng Văn hóa và Thông tin). 

- Thông qua Dự thảo Điều lệ quản lý quy hoạch. 

-  Bàn giao hồ sơ quy hoạch cho xã Phiêng Ban và Phòng Kinh tế  và 

Hạ tầng.  

- Phát biểu tham gia, đóng góp của đại biểu về công tác thực hiện, quản lý 

quy hoạch tại địa phương (nếu có). 

- Phát biểu giao nhiệm vụ quản lý quy hoạch. 

- Phát biểu nhận nhiệm vụ của UBND xã Phiêng Ban. 

- Bế mạc, mời đại biểu tham quan Khu du lịch Đồi thông Pu Nhi. 

 4. Trang trí, khánh tiết 

Trang trí phông chính: 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN 

 
 

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ  

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU KHU VỰC 

ĐỒI THÔNG PU NHI, XÃ PHIÊNG BAN, HUYỆN BẮC YÊN 

 

Phiêng Ban, ngày 22 tháng 11 năm 2021 

 5. Kinh phí tổ chức: Từ kinh phí công bố quy hoạch được UBND huyện 
phê duyệt. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND xã Phiêng Ban tổ chức 
thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.  

 - Chủ động phối hợp với UBND xã Phiêng Ban trong việc tổ chức lễ công 

bố quy hoạch và bố trí đón tiếp khách mời dự.  

 2. Giao UBND xã Phiêng Ban  

 - Chuẩn bị các nội dung, chương trình, lễ tân, kịch bản tổ chức, phục vụ tổ 
chức hội nghị công bố quy hoạch.  

 - Đón tiếp đại biểu, điều hành hội nghị . 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch phân 

khu khu vực Đồi thông Pu Nhi, xã Phiêng Ban của UBND huyện Bắc Yên./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy; 
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị chuyên môn; 
- UBND xã Phiêng Ban; 
- Lưu: VT, VHTT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
 

Lê Văn Kỳ 
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