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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện quy hoạch 3 loại rừng và việc giao đất lâm nghiệp có rừng  

và đất lâm nghiệp chưa có rừng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Văn bản số 183/HĐND-KTNS ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn bản số 3027/UBND-TH ngày 13/10/2020 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện kế hoạch giải trình tại phiên Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường 

tổng hợp báo cáo giải trình các nội dung cụ thể như sau: 

I- Nội dung: Kết quả quy hoạch 3 loại rừng và việc giao đất lâm nghiệp 

có rừng và đất lâm nghiệp chưa có rừng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

theo Nghị định số 99/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

II- Nội dung giải trình: 

1. Về kết quả quy hoạch 3 loại rừng  

Triển khai thực hiện Nghị định số 99/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 

loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết 

định số 1208/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030. Sở Tài nguyên và Môi trường đã đôn đốc, 

hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật điều chỉnh quy hoạch 3 

loại rừng vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện, 

đồng thời, phối hợp với các sở, ngành tổ chức thẩm định Điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy 

định, đã hoàn thiện trình phê duyệt 10/10 đơn vị cấp huyện. 

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án và báo cáo 

của UBND các huyện, thị xã, thành phố, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh chấp thuận thông qua 

dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang 

mục đích khác để thực hiện dự án theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 58, 

Luật Đất đai năm 2013. Phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thẩm định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để 

thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. 

2. Việc giao đất lâm nghiệp có rừng và đất lâm nghiệp chưa có rừng 

cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát 
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triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị Sơ kết 

thực hiện việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (sơ kết kết quả thực 

hiện Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh về việc rà 

soát, hoàn chỉnh thủ tục để giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên)1. 

Kết quả giao đất, giao rừng cho các tổ chức: Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình 

UBND tỉnh giao đất, giao rừng cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh, đến nay tính 

lũy kế kết quả đạt được như sau: Giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận 

cho các tổ chức (Ban quản lý rừng phòng hộ, quản lý lý rừng đặc dụng và Công 

an tỉnh) với tổng diện tích đất là 70.069,89 ha; trong đó: đất rừng phòng hộ 

21.534,71 ha, đất rừng đặc dụng 47.897,05 ha, rừng sản xuất 638,12 ha; cụ thể: 

a) Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé (Ban quản lý khu bảo tồn thiên 

nhiên Mường Nhé) tại Quyết định giao đất số 543/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 

năm 2009 của UBND tỉnh Điện Biên giao Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên 

Mường Nhé tại địa bàn các xã: Sín Thầu, Chung Chải (nay là Chung Chải và 

Leng Su Sìn), Mường Nhé, Nậm Kè với diện tích 45.581 ha.  

b) Khu rừng đặc dụng xã Mường Phăng, Pá Khoang, huyện Điện Biên 

(Ban quản lý rừng di tích lịch sử và cảnh quan, môi trường Mường Phăng) giao 

đất, giao rừng đặc dụng cho Ban quản lý rừng di tích lịch sử và cảnh quan, môi 

trường Mường Phăng với diện tích 2.316,05 ha tại Quyết định số 611/QĐ-

UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 với diện tích 1.004,13 ha giai đoạn 1 và 

Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 với diện tích 1.311,92 

ha giai đoạn 2. 

c) Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên với diện tích 6.298,62 ha 

tại Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc 

giao đất, giao rừng cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên để quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng tại địa bàn các xã: Phu Luông, Na Tông và Mường 

Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (đợt 1) với diện tích 1301,07 ha tại Quyết 

định số 1023/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất, giao 

rừng cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên tại địa bàn các xã: 

Mường Nhà, Phu Luông và Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên với 

diện tích 4.997,55 ha. 

d) Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà với diện tích 5470,1ha: 

Giao đất và công nhận quyền sử dụng đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ 

Mường Chà với diện tích 5.470,1 ha tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 03 

tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh. 

e) Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo :Giao cho Ban quản lý 

rừng phòng hộ Tuần Giáo với diện tích 10.399,73ha tại Quyết định số 1501/QĐ-

UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Ban 

                                                
1 Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về kết quả thực hiện giao đất, giao rừng 

và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 



3 

 

quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

tại các xã: Ta Ma, Phình Sáng và Mường Khong, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên (đợt 1) với diện tích 9.474,63ha và Đợt 2 tại Quyết định số 280/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 với diện tích 925,2ha.  

f) Công an tỉnh Điện Biên: Giao cho Công an tỉnh với diện tích 4,38ha đất 

rừng sản xuất tại Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 

của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công an tỉnh để quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng tại địa bàn xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. 

(Có biểu Chi tiết kèm theo) 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh 

ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao 

rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-

2023 trên địa bàn tỉnh2. Sở đã phối hợp với Sở Tài chính, sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố 

thực hiện xây dựng dự toán, phương án giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-2023 trên địa bàn các huyện, 

đến nay sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được thiết kế kỹ thuật - Dự toán 

rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lâm nghiệp đến năm 2023 và đã tham gia ý kiến của 03/10 đơn vị (huyện 

Điện Biên Đông, huyện Mường Nhé, huyện Nậm Pồ). 

3. Khó khăn, vướng mắc 

- Công tác tuyên truyền việc thực hiện giao đất, giao rừng ở một số nơi 

còn hạn chế. Công tác quản lý bảo vệ rừng của một số cộng đồng dân cư và hộ 

gia đình chưa thực sự vào cuộc, chưa nghĩ đến việc sống bằng nghề rừng. 

- Quá trình thực hiện giao đất, giao rừng chưa chặt chẽ ở một số nơi đã 

làm phát sinh mâu thuẫn về đất đai giữa các cộng đồng giáp ranh, một số cộng 

đồng đã kiến nghị chia lại rừng do số tiền nhận từ chi trả dịch vụ môi trường 

rừng có sự chênh lệch lớn. Một số nơi đất nông nghiệp xen kẽ với đất lâm 

nghiệp rất khó khăn trong công tác quản lý; trong quá trình rà soát để giao rừng 

thì một số chủ rừng đề nghị giao để tiện quản lý, bảo vệ; một số hộ lại đề nghị 

để lại để sản xuất nông nghiệp luân canh. 

- Công tác giao đất, giao rừng chủ yếu được triển khai thực hiện với diện 

tích đất lâm nghiệp có rừng, còn diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng với đang 

triển khai thực hiện giao được do chưa bố trí được nguồn kinh phí thực hiện. 

- Trong công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, giao và cấp giấy chứng nhận 

cần đòi hỏi thời gian dài, kinh phí lớn; địa hình phức tạp, triển khai thực hiện 

phải thuê các đơn vị tư vấn; trình độ dân trí hạn chế; sự tham gia của người dân 

chưa chặt chẽ.  

- Việc giao đất, giao rừng cho nhóm hộ gia đình không được khả thi, do 

khi có tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng không đảm bảo quyền lợi giữa các hộ 

                                                
2 Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, 

giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-2023 trên địa bàn tỉnh 
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nên có tình trạng muốn chia tách riêng cho từng hộ quản lý và hưởng lợi. 

4. Đề xuất giải pháp thực hiện 

- Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, Luật 

Lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền về 

giao đất, giao rừng để nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư; 

vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng; hướng dẫn UBND các 

huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh việc thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng, chưa có rừng còn lại trên địa bàn tỉnh và 

tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- UBND các huyện, thị xã, thành khẩn trương chỉ đạo triển khai thực 

hiện công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 

(Kiện toàn Ban chỉ đạo giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 

nghiệp cấp huyện; thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo, quy định cụ thể 

sự phối hợp của các phòng ban, đơn vị Chi cục Kiểm lâm, phòng Tài nguyên và 

Môi trường…Lập dự toán kinh phí, phê duyệt theo quy định)  

- Đề nghị UBND tỉnh, bố trí kinh phí kịp thời để triển khai công tác giao 

đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đảm bảo 

đúng tiến độ. 

Trên đây là báo cáo giải trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về các 

nội dung theo Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh./. 
 

   Nơi nhận: 
   - Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

   - UBND tỉnh (B/c); 

   - Lãnh đạo Sở; 
   - Chi cục QLĐĐ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Nam 
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KẾT QUẢ GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG CHO TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Báo cáo số…../BC-STNMT ngày     /10/2020 của Sở TN&MT) 
 

Đơn vị tính: ha 

STT 

Đơn vị hành 

chính cấp 

huyện 

Loại đất rừng Diện tích 

Đơn vị quản lý, sử dụng 

Ban Quản lý 

rừng phòng 

hộ 

Ban 

quản lý 

rừng đặc 

dụng 

Công 

an 

tỉnh 

1 
Huyện Điện 

Biên 
Đất lâm nghiệp 8.614,68 6.298,62 2.316,05   

     + Đất rừng phòng hộ 6.298,62 6.298,62     

     + Đất rừng đặc dụng 2.316,05   2.316,05   

2 
Huyện 

Mường Chà 
Đất lâm nghiệp 5.470,10 5.470,10     

     + Đất rừng phòng hộ 5.016,36 5.016,36     

    + Đất rừng sản xuất 453,74 453,74     

3 
Huyện 

Mường Nhé 
Đất lâm nghiệp 45.581,00   45.581,00   

     + Đất rừng đặc dụng 45.581,00   45.581,00   

4 
Huyện Tuần 

Giáo 
Đất lâm nghiệp 10.399,73 10.399,73     

     + Đất rừng phòng hộ 10.219,73 10.219,73     

    + Đất rừng sản xuất 180,00 180,00     

5 
Huyện Nậm 

Pồ 
Đất lâm nghiệp 4,38     4,38 

    + Rừng sản xuất 4,38     4,38 

  Tổng cộng  Đất lâm nghiệp 70.069,89 22.168,45 47.897,05 4,38 

  
+ Đất rừng phòng 

hộ 
21534,71 21534,71   

  + Đất rừng đặc dụng 47897,05  47897,05  

  + Đất rừng sản xuất 638,12 633,74  4,38 
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