
 
 

 

 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

Số:      /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên Phủ, ngày      tháng 4 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án quản lý, bảo vệ diện tích rừng chưa giao, chưa cho 

thuê khu vực rừng AD05, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ để 

hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 

2015;bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh 

Điện Biên Về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng năm 2015; 

Căn cứ Công văn số 2151/UBND-KTN ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt phương quản lý, bảo vệ diện tích rừng chưa giao, 

chưa cho thuê do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý để hưởng chính sách chi trả 

dịch vụ môi trường rừng;  

Xét đề nghị của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố về việc phê duyệt 

phương án bảo vệ rừng chưa giao, chưa cho thuê của khu vực rừng AD05, xã 

Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án quản lý bảo vệ rừng chưa giao, chưa cho thuê 

thuộc khu vực rừng AD05, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ gồm các nội 

dung sau: 

1. Quản lý diện tích rừng 129,65 ha  rừng sản xuất (thuộc khu vực AD05),  

Gồm 34 lô, cụ thể: lô 94, 87, 112, 97, 80 khoảnh 10; lô 105, 80, 79, 85, 73, 

97, 94 khoảnh 13; lô 1, 6, 9, 2, 3, 8, 5, 7 khoảnh 14; lô 1, 9, 14, 7, 11, 10, 5 

khoảnh 16; lô 9, 20, 8, 14, 18, 17, 16 khoảnh 17, tiểu khu 714. 



 
 

 

 

 
 

2. Mục tiêu 

Quản lý chặt chẽ và hiệu quả 129,65 ha rừng chưa giao, chưa cho thuê, góp 

phần tăng tỷ lệ che phủ tại lâm phần quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng tại những 

khu vực chưa giao, chưa cho thuê nhằm bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường 

sinh thái và đa dạng sinh học. 

Tăng năng xuất chất lượng và giá trị của rừng, đồng thời sử dụng tài 

nguyên rừng có hiệu quả và bền vững. 

Tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân trong khu vực, có cuộc sống gắn 

bó với nghề rừng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảo đảm an ninh quốc phòng. 

3. Kế hoạch 

Kế hoạch cung ứng dịch vụ môi trường rừng: Diện tích đất có rừng trên 

khu vực rừng AD05 đang có vai trò điều tiết nguồn nước cho các nhà máy thủy 

điện với tổng diện tích hiện có là 129,65 ha. 

Kế hoạch bảo vệ môi trường: Giảm thiểu tác động đến môi trường đất, thủy văn 

và chất lượng nước, quần thể động, thực vật và cộng đồng dân cư địa phương. 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng: Xây dựng hệ thống biển báo bảo vệ rừng, biển 

cảnh báo cháy rừng, mua sắm thiết bị phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng và 

phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng tổ đội tuần tra rừng. 

4. Nguồn vốn 

Tổng vốn thực hiện theo văn bản hiện hành của Trung ương và của tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- UBND xã Pá Khoang có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ theo Phương án quản lý, bảo vệ rừng chưa giao, chưa cho thuê thuộc 

khu vực AD05 đã được phê duyệt. 

- Hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện phương án quản lý rừng bền vững 

và trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch thực hiện từng nội dung của 

phương án theo quy định. Đồng thời báo cáo UBND thành phố về kết quả thực 

hiện phương án. 

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm tahnfh phố và Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh 

nghiệm thu rừng để được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo 

quy định. 

- Tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch quản lý rừng hàng năm 

theo phương án đã được phê duyệt. 

- Hưởng thụ kinh phí dịch vụ môi trường rừng từ ngày 01/01/2021. 



 
 

 

 

 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND- UBND thành phố, Trưởng phòng Kinh tế, Hạt 

trưởng Hạt Kiểm lâm, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các 

đơn vị, cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND xã Pá Khoang chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT Thành ủy, HĐND TP ; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Sở NN&PTNT; 

- Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh 
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