
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /BTNMT-TCQLĐĐ 

V/v thẩm định Hồ sơ trình chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Hồ 

Huổi Trạng Tai, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 6663/BNN-TCLN 

ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

thẩm định Hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện 

Dự án Hồ Huổi Trạng Tai, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (có hồ sơ dự án 

kèm theo), Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Dự án Hồ Huổi Trạng Tai, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên sử dụng vào 

11,13 ha đất rừng tự nhiên (gồm: 4,63 ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ; 2,04 

ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất và 4,46 ha ngoài quy hoạch 3 loại rừng) 

không có trong danh mục các dự án kèm theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên 

được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 

2018, mặt khác quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030 chưa được phê 

duyệt nên chưa đủ cơ sở để thực hiện theo quy định. 

Do kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã kết thúc, để có cơ sở thực 

hiện, trường hợp cần thiết đầu tư dự án Hồ Huổi Trạng Tai, huyện Điện Biên để 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cần 

phải đánh giá kỹ về hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đảm bảo 

tính khả thi; trên cơ sở đó xem xét bổ sung vào quy hoạch tỉnh Điện Biên, quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 theo đúng quy định của pháp 

luật đất đai, pháp luật quy hoạch và pháp luật khác có liên quan. 

Liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng, trong đó có rừng tự 

nhiên sang mục đích khác thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Về lĩnh vực môi trường 

2.1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Hồ Huổi Trạng Tai, 

huyện Điện Biên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết 

định số 1801/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường.  

2.2. Trong quá trình thực hiện dự án, đề nghị Chủ dự án nghiêm túc thực 

hiện nội dung quy định tại Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các quy định hiện hành của 

pháp luật về bảo vệ môi trường. 
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Đề nghị Quý Bộ căn cứ vào các quy định của pháp luật đất đai và pháp 

luật khác có liên quan để xem xét, quyết định theo quy định./. 

Nơi nhận:        
- Như trên;  

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên; 

- Lưu: VT,VP(TH),TCQLĐĐ(CQHĐĐ)(PVH6).                                                             

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

Lê Minh Ngân 

 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-11-15T18:27:25+0700
	Việt Nam
	Lê Thanh Khuyến<lethanhkhuyen@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-11-17T09:50:19+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Vĩnh Khang<nvkhang@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-11-19T10:13:33+0700
	Việt Nam
	Lê Minh Ngân<lmngan@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-11-19T11:04:22+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-11-19T11:04:27+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-11-19T11:04:31+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-11-19T11:04:36+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




