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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

 

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Tờ trình số 3220/TTr-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên về việc xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (CMĐSDR) 

sang mục đích khác để thực hiện dự án Hồ Huổi Trạng Tai, huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên (sau đây viết tắt là Dự án) và hồ sơ kèm theo.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 6663/BNN-

TCLN ngày 15/10/2021 gửi các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc thẩm định Hồ sơ trình chủ trương 

CMĐSDR để thực hiện Dự án. 

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được đầy đủ ý 

kiến thẩm định của các Bộ Quốc phòng (Văn bản số 4334/BQP-TM ngày 

30/10/2021); Bộ Công an (Văn bản số 4068/BCA-ANKT ngày 08/11/2021); Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 8029/BKHĐT-KTNN ngày 18/11/2021); Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (Văn bản số 7057/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/11/2021). 

Trong đó: Có 01 Bộ thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên (Bộ 

Quốc phòng); có 03 Bộ đánh giá hồ sơ dự án phải giải trình, bổ sung (Bộ Công 

an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài  nguyên và Môi trường). Căn cứ ý kiến của 

các Bộ nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh 

Điện Biên như sau: 

1. Giải trình đầy đủ ý kiến thẩm định của các Bộ Quốc phòng  tại Văn bản 

số 4334/BQP-TM ngày 30/10/2021, Bộ Công an tại Văn bản số 4068/BCA-

ANKT ngày 08/11/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 8029/BKHĐT-

KTNN ngày 18/11/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

7057/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/11/2021 và cung cấp tài liệu chứng minh. 

 (Có Văn bản của các Bộ kèm theo) 

2. Đề nghị làm rõ các nội dung sau: 

- Về quy mô thực hiện Dự án: Bổ sung thông tin về tổng diện tích chiếm 
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dụng thực hiện Dự án (trong đó: Tổng diện tích chiếm dụng vào đất rừng đặc 

dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất và các loại đất khác). 

- Xác định rõ chỉ tiêu loại đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất phân bổ cho 

Dự án trong Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 của huyện Điện Biên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định của pháp luật về Đất đai, nhằm đảm bảo sự phù hợp của Dự án với quy hoạch 

kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện của huyện Điện Biên. 

- Bổ sung Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thành phần hồ sơ Dự án. 

- Đánh giá tác động của Dự án khi triển khai thực hiện đối với các hộ gia 

đình sinh sống, hưởng lợi từ rừng trong vùng dự án, đảm bảo không ảnh hưởng 

đến đời sống, sinh kế của người dân khi bị thu hồi đất rừng để thực hiện Dự án. 

- Ngày 05/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

301/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021- 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên tổ chức 

triển khai lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời, 

trong quá trình thẩm định chủ trương CMĐSDR sang mục đích khác cần bám sát 

quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp 

không gian trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện 

Biên chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Các Bộ: KHĐT, TNMT, CA, QP; 

- Lưu: VT, TCLN, HSDA (5). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh 
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