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Ngày 16/10/2021 UBND thành phố nhận được đơn của nhân dân bản Nà 

Pen 1,2 xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (đơn do Thành 

ủy chuyển tại Văn bản số 652-CV/TU ngày 01/10/2021 về việc chỉ đạo phối hợp 

giải quyết đơn của nhân dân bản Nà Pen 1,2 xã Nà Nhạn). Theo đó nội dung đơn 

đề nghị nội dung như sau: 

“Trong thời gian vừa qua nhân dân bản Nà Pen 1,2 đi lấy gỗ làm nhà thì 

bị cơ quan chức năng phát hiện và thu gỗ nên nhân dân 02 bản rất bức xúc, 

nhân dân 02 bản Nà Pen 1,2 đề nghị cơ quan chức năng tìm biện pháp tháo gỡ, 

nếu không được nhân dân 02 bản sẽ không nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường 

rừng trong các năm tiếp theo và nhân dân 02 bản sẽ không bảo vệ rừng nữa....”  

Sau khi nghiên cứu nội dung, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 

2717/KH-UBND và tổ chức họp để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân 

bản Nà Pen 1, 2. UBND thành phố trả lời các nội dung trên như sau: 

1. Nội dung “Cơ quan chức năng giải quyết các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp” 

Từ khi xã Nà Nhạn sáp nhập về thành phố Điện Biên Phủ, Hạt Kiểm lâm 

thành phố nhận thấy toàn bộ khu vực rừng đầu nguồn của khu vực suối Nậm 

khẩu hú là địa bàn hết sức quan trọng vì đây là khu vực bảo vệ nguôn nước sinh 
hoạt cho toàn bộ thành phố Điện Biên Phủ và một phần của Huyện Điện Biên 

chính, vì vậy Hạt Kiểm lâm thành phố đã thường xuyên tăng cường thực hiện 

công tác quản lý và bảo vệ rừng tại khu vực rừng và đây cũng là khu vực rừng 

đã được UBMND huyện Điện Biên giao đất, giao rừng theo Kế hoạch 388/KH-
UBND của UBND tỉnh Điện Biên và được Quỹ bảo vệ rừng chi trả dịch vụ môi 

trường rừng từ năm 2021 trở về đây. 

Trong năm 2020 - 2022, Hạt Kiểm lâm thành phố đã xử lý tại khu vực rừng 

này với tổng số 10 vụ khai thác lâm sản trái phép và 01 vụ phá rừng trái pháp 

luật. Việc xử lý các vụ vi pháp Luật lâm nghiệp của Hạt Kiểm lâm là đúng theo 

quy định của pháp luật đây là các vụ việc bị phát hiện do thực hiện công tác tuần 

tra rừng và do tiếp nhận thông tin tại đường dây nóng của Hạt Kiểm lâm từ nhân 
dân trên địa bàn. 

2. Nội dung “Việc nhân dân bản Nà Pen đề nghị từ chối việc nhận tiền 

dịch vụ môi trường rừng” 



  

Theo quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của Ủy ban nhân dân 

huyện Điện Biên về việc giao đất, giao rừng rừng xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên. 
Tổng diện tích rừng giao cho công đồng dân cư 04 bản (Nà Pen 1,2,3,4 nay là 

Nà Pen 1,2) là: 1.022,98 ha (quy hoạch rừng phòng hộ đầu nguồn (bảo vệ đất, 

bảo vệ nguồn nước; bảo vệ môi trường sinh thái, chắn gió theo quy định của 

pháp luật), thời hạn giao là 50 năm, từ tháng 04/2016 đến tháng 4 /2066.  

Hiện tại diện tích rừng trên địa bàn bản Nà Pen 1,2 chưa giao là 137 ha 

rừng phòng hộ (hiện do UBND xã Nà Nhạn quản lý, bảo vệ) 

Từ năm 2011 đến năm 2019 bản Nà Pen 1,2 đã được hưởng tiền dịch vụ 

môi trường rừng do Quỹ BVR tỉnh chi trả với tổng số tiền là 983.320.195 đồng; 

số tiền chưa chi trả của năm 2019-2020 là 561.760.413 đồng (lý do Sai khác tên 
lô giữa quyết định và bản đồ (Quyết định lô a12, bản đồ lô a2); bản đồ không thể 

hiện số hiệu khoảnh ( khoảnh 1,3, TK 692); sai khác số hiệu khoảnh (Quyết định 
là 3b, 6b; bản đồ là 3,6); Chưa điều chỉnh đính chính tên bản theo Quyết định 
số768/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Điện Biên). 

Theo quy định việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ rừng (cộng đồng 

dân cư), quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng tín 

ngưỡng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất quy định tại Điều 86 Luật Lâm nghiệp,  

Hiện tại theo Đơn đề nghị của nhân dân bản Nà Pen 1,2 không nhận tiền 

DVMTR năm 2020 và các năm tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến công tác BVR và ảnh 

hưởng đến quyền lợi của chủ rừng như đã nêu trên và đây cũng là các chế độ đãi 

ngộ đối với nhân dân tham gia bảo vệ rừng. Đề nghị nhân dân bản Nà Pen 1,2 

tiếp tục nhận tiền DVMTR và thực hiện nghĩa vụ của chủ rừng là bảo vệ rừng đã 

được giao theo quy định. 

3. Nội dung “Việc khai thác gỗ làm nhà của nhân dân” 

Về Khai thác gỗ rừng tự nhiên hiện tại thực hiện theo Thông báo số 
511/TB-VPCP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về tăng 
cường công tác quản lý bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong đó có nêu 

“thực hiện nghiêm việc chấm dứt khai thác chính và khai thác gỗ gia dụng rừng 
tự nhiên, khai thác tận thu, tận dụng; kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết khai 
thác tận dụng đối với các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng rừng theo 
quy định tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017, không để thất 
thoát, lãng phí tài nguyên rừng, nhưng cũng không để lợi dụng khai thác ngoài 
khu vực cho phép, ngăn ngừa triệt để lợi ích cục bộ”.  

Mặt khác tại khoản 1, Điều 55 Luật lâm nghiệp quy định các đối tượng 
được khai thác gỗ trong rừng tự nhiên phòng hộ là được khai thác đối với cây gỗ 
đã chết, cây gẫy đổ, cây bị sâu bệnh, cây đứng ở nơi có mật độ lớn hơn mật độ 
quy định. 

Do vậy việc khai thác gỗ làm nhà của nhân dân trong khu vực rừng đã giao 

tại bản Nà Pen 1,2 phải thực hiện đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định của 
pháp luật. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-quyet-71-nq-cp-2017-thuc-hien-chi-thi-13-ct-tw-tang-cuong-su-lanh-dao-dang-quan-ly-rung-358476.aspx


  

4. Kết luận 

- Giao UBND xã Nà Nhạn tăng cường công tác tuyên truyền vận động 
nhân dân tích cực tham gia quản lý và bảo vệ rừng. Kiểm tra rà soát đối với diện 
tích giao đất giao rừng tại Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của 

Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc giao đất, giao rừng rừng xã Nà Nhạn,  

huyện Điện Biên (nay là TP Điện Biên Phủ) trình UBND thành phố điều chỉnh, 

đính chính các sai khác để nhân dân trong xã sớm nhận tiền chi trả dịch vụ môi 

trường rừng. Đồng thời khuyến khích nhân dân trồng rừng gỗ lớn, trồng cây 

phân tán, hoặc vật liệu khác để thay thế gỗ làm nhà; vận động nhân dân bản Nà 
Pen 1,2, xã Nà Nhạn nhận thức rõ chính sách bảo vệ rừng, tiếp tục nhận tiền 

dịch vụ môi trường rừng và bảo vệ diện tích rừng đã giao trong những năm tiếp 

theo. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố xem xét điều chỉnh, 
đính chính các sai khác trên giấy chứng nhận để nhân dân được nhận tiền dịch 

vụ môi trường rừng năm 2019 - 2021; tiếp tục giao đất, giao rừng đối với 137 ha 

chưa được cấp giấy chứng nhận cho nhân dân bản Nà Pen 1,2. 

- Giao Hạt Kiểm lâm thành phố hướng dẫn nhân dân được khai thác gỗ làm 
nhà theo quy định của pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát 
hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong khai thác rừng trái phép. 

- Giao Phòng Kinh tế thành phố có chính sách hỗ trợ nhân dân phát triển 
kinh tế, đầu tư chương trình dự án trồng rừng gỗ lớn và cây phân tán đối với 
diện tích đất chưa có rừng của bản.  

Trên đây nội dung trả lời đơn của nhân dân bản Nà Pen 1,2 xã Nà Nhạn của 

UBND thành phố Điện Biên Phủ./. 
Nơi nhận:  
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c); 
- TT. Thành ủy ĐBP (b/c); 
- Lãnh đạo. UBND TP; 
- Quỹ BVR tỉnh; 
- Ban tiếp công dân tỉnh; 
- Ban tiếp công dân TP; 
- UBND xã Nà Nhạn; 
- Các phòng: Tài nguyên và MT, 
   Kinh tế, Hạt Kiểm lâm TP; 
 - Lưu: VT, KL.  
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