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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 

số 22/2013/QĐ- TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; 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 quyết số 99/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh 

(Giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

        Kính gửi: 

 - Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên;   

 - UBND tỉnh Điện Biên. 

Thực hiện Văn bản số 3027/UBND-KT ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Kế hoạch giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. UBND 

huyện Mường Chà báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng 

về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ; kết quả quy hoạch 3 loại rừng; 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 quyết số 

99/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH 

MẠNG VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ- TTG NGÀY 

26/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1. Công tác chỉ đạo điều hành:  

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về triển 

khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo 

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; UBND 

huyện chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với phòng Kinh 

tế - Hạ tầng, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai rà 

soát các đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết 

định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 

huyện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.  

2. Kết quả thực hiện:  

- Tổng số hộ đã được phê duyệt 33 hộ, trong đó: 14 hộ làm mới, 19 hộ sửa chữa. 

- Tổng số hộ đã hoàn thành hỗ trợ: 33 nhà, trong đó 14 hộ làm mới, 19 hộ sửa chữa. 

- Số hộ chuyển đổi hình thức: Không có. 

- Số hộ đã loại khỏi Đề án: Không có. 
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- Kết quả giải ngân kinh phí ngân sách Trung ương cấp cho cả 2 giai đoạn là: 

940 triệu đồng; Ngân sách Trung ương còn dư: 0 đồng. 

- Số hộ cần hỗ trợ về nhà ở phát sinh ngoài đề án đã phê duyệt: 15 hộ.  

Nhìn chung chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết 

định số 22/2013/QĐ-TTg đã phần nào giảm bớt khó khăn về nhà ở, nâng cao chất lượng 

cuộc sống cho người có công với cách mạng, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã 

hội, giúp người có công với cách mạng có nơi sinh hoạt ổn định, yên tâm lao động, sản 

xuất. Nhà ở của các hộ gia đình sau khi thực hiện xây mới, sửa chữa, nâng cấp cơ bản 

đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, diện tích và tiêu chuẩn theo quy định. 

3. Đề xuất, kiến nghị:  

Hiện tại trên địa bàn huyện còn 15 hộ cần hộ trợ về nhà ở phát sinh ngoài đề 

án đã phê duyệt, vì vậy đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm, ban hành thêm các chính 

sách hỗ trợ về nhà ở khác cho người có công với cách mạng để người có công với 

cách mạng có nơi sinh hoạt ổn định, yên tâm lao động sản xuất.  

II. 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 QUYẾT SỐ 99/NQ-

HĐND NGÀY 07/12/2018 CỦA HĐND TỈNH  

1. Kết quả quy hoạch 3 loại rừng 

a) Kết quả quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định 1208/QĐ-UBND ngày 

21/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án Rà soát điều chỉnh 

quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể:  

Tổng diện tích đất tự nhiên huyện Mường Chà là 118.989,5 ha, trong đó:  

 + Diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 92.677,19 ha, trong đó: Đất quy 

hoạch rừng phòng hộ là 53.835,60 ha; Đất quy hoạch rừng sản xuất là 38.841,59 ha.  

 + Đất ngoài quy hoạch là 26.312,30 ha.  

b) Kết quả triển khai công bố quy hoạch 3 loại rừng: 

UBND huyện chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

triển khai kết quả quy hoạch 3 loại rừng đến từng thôn, bản tổ dân phố cụ thể: 

- Tổ chức triển khai hội nghị công bố quy hoạch 3 loại rừng đến cấp xã và 

cấp thôn bản năm 2019, như sau:  

+ Tổ chức hội nghị công bố cấp xã được 12/12 xã, thị trấn với tổng số người 

tham dự họp 512 người chủ yếu là Bí thư, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch, phó Chủ 

tịch HĐND, UBND và các ban, ngành đoàn thể xã tham dự. 

+ Tổ chức họp công bố cấp thôn, bản 107/108 thôn, bản với 5.138 

người/8.091 hộ tham gia và tổ chức triển khai ngoài thực địa được 107/108 thôn, 

bản với 1.757 người/8.091 hộ tham gia (trong đó bản Huổi Mí 2 xã Huổi Mí không 

tổ chức công bố được tại bản cũng như ngoài thực địa vì liên quan đến vụ khởi tố 

hình sự về vụ phá rừng làm nương trái pháp luật năm 2019). 
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- Tổ chức họp công bố bổ sung năm 2020 tại cấp thôn bản được 92/105 thôn, 

bản với 4.843 người/7.341hộ tham gia; tổ chức triển khai ngoài thực địa được 

85/105 thôn, bản với 2.368 người/7.341 hộ tham gia, trong đó một số thôn, bản 

không yều cầu, đề nghị công bố ngoài thực địa vì đã nắm được ranh giới quy hoạch. 

c) Khó khăn, vướng mắc: 

- Đại diện các hộ gia đình tham gia công bố quy hoạch 3 loại rừng như nội 

nghiệp, ngoại nghiệp còn thiếu so với các hộ gia đình trên địa bàn được giao quản 

lý bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp. 

- Tổ chức công bố quy hoạch ngoài thực địa còn gặp nhiều khó khăn địa bàn 

rộng, địa hình hiểm trở, đồi núi cao khó quan sát đối chiếu với bản đồ và ngoài thực 

địa để nhận biết ranh giới vùng quy hoạch. 

- Trình độ dân trí thấp, chưa hiểu rõ về nội dung quy hoạch do vậy trong quá 

trình công bố quy hoạch gặp nhiều khó khăn, Nhân dân không đồng ý để đưa vào 

vùng quy hoạch do trước đây là khu vực sản xuất của Nhân dân, như tại bản Huổi 

Mí 2 xã Huổi Mí không tổ chức công bố được tại bản cũng như ngoài thực địa. 

- Kinh phí để tổ chức công bố quy hoạch 3 loại rừng tại UBND các xã, thị 

trấn, bản, tổ dân phố không có để hỗ trợ thực hiện. 

d) Đề xuất, kiến nghị: 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức cắm mốc ranh giới 

giữa 3 loại rừng ngoài thực địa; hỗ trợ cấp kinh phí cho Hạt Kiểm lâm và UBND 

các xã, thị trấn về việc triển khai công bố quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn.  

2.  Kết quả 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 quyết số 99/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh 

a) Kết quả việc giao đất lâm nghiệp có rừng cho các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn huyện: 

Tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng trên địa bàn huyện 38.411,52 ha, trong đó: 

+ Giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà diện tích là 

2.433,63 ha tại hai xã Mường Tùng và Huổi Lèng. 

+ Giao cho cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân là: 35.977,89 ha. 

Tính đến 31/3/2018, UBND huyện đã ban hành 120 quyết định giao đất, giao 

rừng với tổng diện tích 35.977,89 ha; số giấy đã cấp 872 giấy chứng nhận cho các 

chủ rừng theo thẩm quyền.  

b) Về việc giao đất đất lâm nghiệp chưa có rừng cho các tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn huyện: 

Thực hiện 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 2019-2023 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện 

Mường Chà đã tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể: 
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- Ngày 20/4/2020 UBND huyện Mường Chà ban hành Kế hoạch số 82/KH-

UBND về rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện Mường Chà, trong 

đó xác định khối lượng giao:  

- Tổng diện tích dự kiến đưa vào kế hoạch rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, 

giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 

trên địa bàn huyện khoảng 59.036,75 ha (diện tích thực để giao theo kết quả đo đạc, 

rà soát), trong đó: 

+ Thực hiện rà soát đất lâm nghiệp có rừng nhưng chưa giao cho hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư quản lý và bảo vệ để thực hiện giao đất, giao rừng và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp với diện tích khoảng 8.618,84 ha. 

+ Thực hiện rà soát diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng để thực hiện giao 

đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích khoảng 50.417,91 ha.  

- Ngày 15/9/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 3410/QĐ-UBND về 

việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư thực hiện dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2030; Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Chà. 

- Ngày 17/9/2020, UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo rà soát giao đất, giao 

rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-2023 

trên địa bàn huyện. 

Để thực hiện giao đất lâm nghiệp chưa có rừng trên địa bàn huyện, UBND 

huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hạt Kiểm lâm 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ để tổ chức triển khai thực hiện 

trong giai đoạn 2019-2030.  

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về 

nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; 

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 quyết số 99/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Mường Chà./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các cơ quan: LĐ-TB&XH, TN&MT,  

   NN&PTNT, TC-KH, Hạt Kiểm lâm; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Minh Phú 
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