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Ngày 01/3/2022 UBND thành phố nhận được đơn đề nghị của ông Lường 
Văn Tiên, có địa chỉ bản Hả, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ với nội 

dung “Đề nghị UBND thành phố xem xét tạo điều kiện giúp đỡ cho 30 hộ gia 

đình được trồng cây Mắc ca trên phần diện tích nương rẫy cũ đã bạc mầu để phát 

triển kinh tế gia đình”. Sau khi xem xét nội dung đơn và kiểm tra thực tế tại khu 

vực các hộ gia đình đề nghị trồng cây Mắc ca UBND thành phố trả lời như sau: 

1. Về quy hoạch:  

* Về quy hoạch đô thị: khu đất trên nằm ngoài quy hoạch đô thị của thành 

phố và chưa có quy hoạch nào khác. 

* Về quy hoạch 3 loại rừng (Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 
21/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt dự án rà soát điều chỉnh quy 

hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030);   
Khu đất có tổng diện tích là 35,530 ha, trong đó:  

- Diện tích nằm ngoài quy hoạch là 15,668 ha. 

- Diện tích nằm trong quy hoạch rừng sản xuất là 19,862 ha. 

2. Kết quả kiểm tra thực tế (theo nội dung Biên bản làm việc ngày 

23/3/2022 của các cơ quan chuyên môn và UBND xã Pá Khoang), cụ thể như sau: 

- Diện tích nằm ngoài quy hoạch là 15,668 ha có hiện trạng là nương cũ của 

nhân dân, không có cây lâm nghiệp. 

- Diện tích nằm trong quy hoạch rừng sản xuất là 19,862 ha. Có trạng thái 

trên bản đồ quy hoạch 3 loại rừng và hiện trạng cụ thể sau: 

+ 2,465 ha có trạng thái đất trồng rừng loài cây Giổi Xanh, hiện trạng thực 

tế không có cây giổi xanh, chỉ có một số cây gỗ tái sinh, không có cây gỗ lớn 

không đủ tiêu chí là rừnsg. 

+ 10,936 ha là đất có trạng thái nông nghiệp và đất trống không có cây gỗ 

tái sinh hiện trạng thực tế không đủ tiêu chí là rừng. 

+ 6,461 ha trạng thái rừng tái sinh tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh 

chưa có trữ lượng (TXP). 
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3. Kết luận 

Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan và Điều 11, Thông tư số 

29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 

định về các biện pháp lâm sinh. Ý kiến đề nghị của 30 hộ gia đình xin được 

trồng cây Mắc ca tại khu vực bản Hả, xã Pá Khoang đối với từng loại, UBND 
thành phố có ý kiến như sau: 

- Đối với diện tích nằm ngoài quy hoạch là 15,668 ha có hiện trạng là 

nương cũ của nhân dân, không có cây lâm nghiệp thì các hộ gia đình trồng cây 

Mắc ca theo nhu cầu và điều kiện kinh tế của gia đình. 

- Đối với nằm trong quy hoạch rừng sản xuất là 19,862 ha.  

+ Phần diện tích 13,401 ha là hiện trạng không có rừng thì các hộ gia đình 

trồng cây Mắc ca là phù hợp với quy định về trồng mới rừng sản xuất. UBND 
thành phố nhất trí với nội dung kiến nghị của các hộ dân đồng thời yêu cầu các 

hộ dân trồng cây Mắc ca trong khu vực quy hoạch rừng sản xuất nói trên phải 

thực hiện một số biện pháp kỹ thuật về trồng rừng phòng hộ được quy định tại 

khoản 2, điều 11, Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT, cụ thể như sau: 

Xử lý thực bì: phát dọn thực bì theo băng hoặc theo đám, thực bì được gom 
lại từng dải dọc theo đường đồng mức và hạn chế đốt thực bì.  

Cuốc hố, bón phân: cuốc hố theo hàng, kích thước hố trồng từ 30 x 30 x 30 

cm trở lên, lấp hố kết hợp với bón lót trước khi trồng trên đất đồi núi; 

Tiêu chuẩn cây giống đem trồng phải là cây thuộc cây trồng chính theo 

Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT và là cây gieo từ hạt, có bầu; Loài cây trồng 

phải đạt tiêu chuẩn quốc gia về cây giống; 

Mật độ trồng tùy theo loài cây và điều kiện lập địa, phương thức trồng và 

loài cây theo quy định để chọn mật độ phù hợp. 

+ Phần diện tích 6,461 ha trạng thái rừng tái sinh tự nhiên núi đất lá rộng 

thường xanh chưa có trữ lượng (TXP). Yêu cầu các hộ gia đình giữ nguyên và 

không được tự ý chặt phá cây rừng để trồng cây Mắc ca. 

4. Giao nhiệm vụ 

Để người dân thực hiện trồng cây Mắc ca trong khu vực quy hoạch rừng 

snar xuất đúng quy định của pháp luật, đúng chủ trương chính sách. UBND 

thành phố giao nhiệm vụ cho UBND xã Pá Khoang quản lý chặt chẽ diện tích 

nhân dân bản Hả xin trồng Mắc ca. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng các tổ 

chức, cá nhân lôi kéo, dụ dỗ người dân mua bán, thâu tóm đất đai với mục đích 

đầu cơ, găm đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật, 

làm phát sinh việc tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình cũng như việc tranh 

chấp, khiếu kiện xảy ra; phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế thành phố hướng 

dẫn người dân lựa chọn cây giống Mắc ca và thực hiện các biện pháp kỹ thuật 

trồng theo quy định đảm bảo phát triển kinh tế và quy định về trồng rừng sản 
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xuất; phối hợp với Hạt Kiểm lâm tăng cường kiểm tra diện tích có rừng trong 

quy hoạch 3 loại rừng, không để nhân dân phá rừng trồng Mắc ca.  

Trên đây là nội dung trả lời của UBND thành phố đối với đơn đề nghị xin 
trồng cây Mắc Ca của 30 hộ gia đình bản Hả, xã Pá Khoang để các họ dân được 

biết và thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Thành ủy;  
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Phòng Kinh tế TP; 
- UBND xã Pá Khoang; 
- Ban TCD tỉnh; 
- Ban TCD thành phố; 
- Lưu: VT. 
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