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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 3797/UBND-KTN 

ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc làm rõ 

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

hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (có Hồ sơ kèm theo) nếu không có nội dung 

nào khác, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Về nội dung này, ngày 06 tháng 12 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã có Công văn số 6504/BTNMT-TCQLĐĐ về việc chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

2. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công văn số 

3797/UBND-KTN, dự án nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch 

Điện Biên Phủ: 

a) Theo nội dung Hồ sơ gửi kèm theo, dự án nâng cấp đường vào khu di 

tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, điểm đầu tại xã Tà Lèng, thành phố 

Điện Biên Phủ; điểm cuối tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên sử dụng vào 

5,33 ha đất rừng phòng hộ. Dự án thuộc danh mục hạ tầng cơ sở du lịch được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 

2014 về việc phê duyệt danh mục dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho 

tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) vay vốn 

Ngân hàng Phát triển châu Á và được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt 

dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tại Quyết định số 

1002/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017. Theo Điều chỉnh quy hoạch sử 

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

Điện Biên chỉ tiêu sử dụng đất rừng phòng hộ được phép chuyển sang mục đích 

khác là 353 ha; chỉ tiêu đất rừng phòng hộ chuyển sang mục đích khác đã được 

Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên thông qua giai đoạn (2016-2020) là 285,5 ha; 

chỉ tiêu đất rừng phòng hộ còn lại là 67,5 ha. 

b) Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương:  

Dự án không có trong danh mục công trình, dự án theo Điều chỉnh quy 

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

của tỉnh Điện Biên đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 78/NQ-CP 

ngày 18 tháng 6 năm 2018; tuy nhiên Dự án có trong Điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 huyện Điện Biên và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 



 

được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 376/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 và Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 4 năm 2019; có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Điện Biên 

Phủ được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 643/QĐ-

UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019.  

c) Việc chuyển mục đích sử dụng 5,33 ha đất rừng phòng hộ sang mục 

đích phi nông nghiệp để thực hiện dự án nâng cấp đường vào khu di tích Sở chỉ 

huy chiến dịch Điện Biên Phủ theo quy định tại Điều 59 Luật Đất đai thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 

Đề nghị Quý Ủy ban căn cứ vào pháp luật đất đai, pháp luật khác có liên 

quan 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 báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên; 

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