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V/v chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác để thực hiện 04 dự án trên địa bàn 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                      

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 3160/UBND-KTN 

ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc làm rõ sự 

phù hợp của 04 dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng với quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh (không có hồ sơ gửi kèm theo), Bộ Tài nguyên và Môi 

trường có ý kiến như sau: 

1. Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: 

Việc chuyển mục đích sử dụng rừng (trong đó có rừng tự nhiên, rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất) sang mục đích khác để triển khai các dự 

án phải thực hiện theo các quy định pháp luật về lâm nghiệp; chỉ đạo của Ban Bí 

thư tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Nghị quyết số 

71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành 

động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, theo đó không chuyển mục đích rừng tự 

nhiên hiện có sang mục đích khác, trừ các dự án phục vụ mục đích quốc phòng an 

ninh hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

2. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng: 

Các dự án gồm: đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng diện tích 11,04 ha; 

cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279B diện tích 23,77 ha; cấp điện nông thôn từ lưới 

điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2020 diện tích 371 ha; các dự án 

này đã có trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên đã được Chính phủ phê duyệt tại 

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018. Riêng đối với dự án nâng 

cấp Trường trung học cơ sở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên chưa có trong 

chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Điện Biên cần kiểm tra, làm rõ về 

quy mô diện tích đất để đảm bảo thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh, cấp huyện. 

Việc triển khai dự án và chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích 

khác đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 

kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên đã được Chính phủ 

phê duyệt tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 và quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất của địa phương được phê duyệt; để triển khai các dự án 



 

phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai và các quy định 

của pháp luật khác có liên quan.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Quý Ủy ban để 

xem xét, quyết định theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên; 

- Lưu VT,  VP (TH), TCQLĐĐ (CQHĐĐ)(PVH8). 
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