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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên 
 
 

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc 

các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và Điện Biên. 

Thực hiện Công văn số 659/SNN-QBVR ngày 13/4/2020 của Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ 

môi trường rừng. UBND huyện Tủa Chùa đã chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị chuyên 

môn khẩn trương rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền chỉnh sửa sai lệch về thông 

tin chủ rừng, nhãn bản đồ giữa quyết định giao đất, giao rừng với bản đồ theo Công 

văn số 2299/SNN-QBVR ngày 04/11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời 

tiến hành rà soát, điều chỉnh quyết định giao đất, giao rừng đối với các chủ rừng là 

cộng đồng thôn, bản, tổ dân phố đã sáp nhập theo quyết định sáp nhập của UBND 

tỉnh; 

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh, 

hiện UBND huyện đang giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối 

hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn có điều chỉnh và các ban, ngành liên 

quan phối hợp thực hiên; thời gian dự kiến hoàn thành trong năm 2021. 

Do vậy, trong thời gian đang rà soát, điều chỉnh, nhằm tránh trường hợp xáo 

trộn và tranh chấp trong quá trình nhận tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn 

huyện Tủa Chùa. UBND huyện Tủa Chùa đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn xem xét chỉ đạo Qũy bảo vệ và phát triển rừng chi trả tiền dịch vụ môi 

trường rừng thanh toán năm 2019 và tạm ứng 2020 theo số tổng hợp diện tích rừng 

được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019 mà Quỹ đã lập gồm 12 chủ rừng là 

UBND xã, 120 chủ rừng là cộng đồng thôn, bản và 241 chủ rừng là hộ gia đình cá 

nhân đã được UBND huyện Tủa Chùa giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. 

UBND huyện Tủa Chùa đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

quan tâm, xem xét chỉ đạo./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; 

- Lưu: VT, KL. 
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