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BÁO CÁO 

Rà soát số liệu cập nhật và công bố hiện trạng rừng năm 2020 

 

Kính gửi: Tổng cục Lâm nghiệp- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Thực hiện Công văn số 2887/BNN-TCLN ngày 18/5/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc chấn chỉnh, rà soát số liệu cập nhật và công bố hiện 

trạng rừng năm 2020. Và Văn bản  chỉ đạo số: 1519/UBND-KTN của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên việc rà soát số liệu cập nhật và công bố hiện trạng rừng với những 

nội dung theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sở Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Sở 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các huyện thị xã, thành phố đã rà soát lại 

và có kết quả báo cáo như sau: 

1. Tình hình chung 

Tỉnh Điện Biên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 129 đơn vị hành chính cấp 

xã (trong đó có 128/129 xã có rừng; 29 xã biên giới; có 7/10 huyện
1
 nghèo theo Nghị 

quyết số 30a/2008/NQ-CP; Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ);  

Tổng diện tích tự nhiên là 954 125,06 ha, trong đó diện tích quy hoạch lâm 

nghiệp
2
 là 694.753 ha (chiếm 72,8% diện tích tự nhiên toàn tỉnh). Cụ thể: Rừng 

phòng hộ 416.163,45 ha (chiếm 59,9%), rừng đặc dụng 51.664,55 ha (chiếm 7,4%), 

rừng sản xuất 226.925 ha (chiếm 32,7 %); đất ngoài lâm nghiệp là 259.372,06 ha.  

Diện tích rừng đã giao, gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận
3
 cho tổ chức, 

cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân quản lý (4.639 chủ rừng), với tổng diện tích 

đất là 328.126,14ha (gồm: Đất lâm nghiệp có rừng 311.189,7 ha và đất lâm nghiệp 

chưa có rừng 16.936,44 ha). Những diện tích rừng được giao (có chủ rừng) đã được 

hưởng chính sách hỗ trợ từ dịch vụ môi trường rừng. 

2. Kết quả theo dõi, cập nhật hiện trạng rừng hàng năm 

                                                 
 
1
 Gồm các huyện: Điện Biên Đông, Mường Ảng, Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo. 

2
 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. 
3
 Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/02/2013 UBND tỉnh Điện Biên. 



2 

 

 

 

 

Thực hiện theo dõi diễn biến rừng hàng năm được đảm bảo quy trình
4
 như: Thu 

thập số liệu về biến động, thời điểm xác định biến động về rừng theo những nguyên 

nhân để cập nhật biến động theo chủ rừng. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả của 10 

đơn vị cấp huyện, kết quả theo dõi diễn biến rừng toàn tình cụ thể: 

- Năm 2019: Tổng diện tích có rừng là 403.135,64 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 

42,25%, trong đó: Rừng tự nhiên là: 396.964,82 ha; Rừng trồng là:  6170,82 ha. phê 

duyệt, công bố hiện trạng rừng tỉnh Điện Biên năm 2019 tại Quyết định số 178/QĐ-

UBND ngày 28/02/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 

- Năm 2020: Tổng diện tích có rừng là 407.030,3ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,66% 

(trong đó: Rừng tự nhiên là: 400.482,58 ha; Rừng trồng là:  6.547,72 ha), phê duyệt, 

Công bố hiện trạng rừng tỉnh Điện Biên năm 2020 tại Quyết định số 120/QĐ-UBND 

ngày 26/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên.( Kết quả rà soát lại theo văn bản 

2887/BNN-TCLN ngày 18/5/2021) Diện tích rừng không có biến động giảm. 

So sánh chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng: Năm 2020 tăng 0,41% (tương đương 

3.911,9ha). 

(chi tiết tại biểu số 01,02 kèm theo) 

3. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật lâm nghiệp và 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 

số 3014/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 

71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 02-8-2017 

của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Tăng cường quản lý rừng, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có và những diện tích 

rừng được tạo mới theo kế hoạch, chương trình thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, 

gắn với mục tiêu cụ thể về chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng theo tinh thần Nghị quyết số 

01-NQ/ĐH của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết số 186/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 

tỉnh Điện Biên, tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,5%.   

- Ban hành Văn bản chỉ đạo kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ vi 

phạm pháp luật về Lâm nghiệp; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng phá rừng, cháy 

rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thực thi pháp luật, 

giảm căn bản tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. 

                                                 
4
 Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

http://113.160.145.177/qlvb/vbpq.nsf/str/1E9B84B4C54DBBCF472581C3004FA8D1
http://113.160.145.177/qlvb/vbpq.nsf/str/1E9B84B4C54DBBCF472581C3004FA8D1
http://113.160.145.177/qlvb/vbpq.nsf/str/1E9B84B4C54DBBCF472581C3004FA8D1
http://113.160.145.177/qlvb/vbpq.nsf/str/1E9B84B4C54DBBCF472581C3004FA8D1
http://113.160.145.177/qlvb/vbpq.nsf/str/1E9B84B4C54DBBCF472581C3004FA8D1
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-  Rà soát, điều chỉnh nội dung tuyên truyền gắn quyền lợi và trách nhiệm của 

Chủ rừng với chính sách bảo vệ và phát triển rừng; vận động người dân chuyển đổi 

tập quán canh tác nương luân canh trên đất lâm nghiệp sang trồng rừng có giá trị kinh 

tế cao (với loài cây gỗ lớn, mắc ca,...), phát triển lâm sản ngoài gỗ, dược liệu dưới tán 

rừng.  

-  Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ 

chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang...  hưởng ứng các phong trào trồng cây 

gây rừng thiết thực như: Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, “mùa xuân là tết 

trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân” như lời Bác Hồ dạy. Xây dựng, 

triển khai có hiệu quả Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” theo Kế 

hoạch số 2616/KH-BNN-TCLN ngày 07/5/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả rà soát số liệu, cập nhật 

và công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Công văn số 2887/BNN-

TCLN ngày 18/5/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo) ; 

- Lãnh đạo Sở NN; 

- Các Chi cục: KL, LN; 

- Lưu VT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thượng 
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