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        Kính gửi: Ông Lê Đình Quyết. 

Địa chỉ: Số nhà 291, tổ dân phố 7, phường Noong Bua, 

Thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 
 

Ngày 03 tháng 12 năm 2019, UBND thị xã Mường Lay nhận được đơn đề 

nghị của ông Lê Đình Quyết, địa chỉ: Số nhà 291, tổ dân phố 7, phường Noong 

Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, như sau: 

Tóm tắt nội dung chính của đơn:  

 “…2. Gia đình tôi cùng Đoàn Thanh Niên, các ban Đảng đã cùng nhau 

biết bao công sức và tiền bạc phải vay mượn. Còn Nhà Nước hỗ trợ một phần ít 

và nhỏ, hỗ trợ Hạt giống, kỹ thuật và Hợp đồng Bắt buộc nghiệm thu từng phần, 
từng năm;  

 3. Đến năm 2008 Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của 

UBND tỉnh Điện Biên về 3 loại rừng (Rừng sản xuất). Gia đình tôi đã trồng bổ 

sung các loại cây có giá trị, cây ăn quả, cây lấy măng, tre, giang, dẻ vẫn giữ 
nguyên chính: loài cây trẩu 600 cây/ha; cây mỡ, keo tai tượng 1000 cây/ha; 

 4. Sau khi nghiên cứu các Nghị định, Quyết định, Thông tư liên tịch của 

Chính phủ, Trung ương và Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên. Gia đình tôi 

nhất trí cao tất cả vì thủy điện Sơn La nên đã không đòi hỏi theo trình tự, thủ tục 

khi nhà nước san ủi tái định cư, mở đường, xây kè… 

 Lý do tôi còn rất bận công tác Nhà nước, gần như 24/24 Ban Quản lý 

rừng đặc dụng Mường Phăng để bảo vệ rừng… 

 …6. Năm 1990-1991 gia đình được nhà nước hỗ trợ một phần bằng hợp 

đồng thanh toán rất chặt chẽ từng phần từ gieo ươm, trồng, chăm sóc, bảo vệ. 

Kết quả đầu tư đến năm 1996 đã thành rừng. Năm 2008 chuyển thành rừng sản 
xuất… 

 Gia đình tôi đề nghị quý cấp, ban ngành từ trung ương Chính phủ cho 

đến địa phương hỗ trợ phần nào cho gia đình, đúng, đủ theo quy định về bồi 
thường hỗ trợ… 

Sau khi xem xét nội dung đơn của ông Lê Đình Quyết; đồng thời qua 

kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan đến đất rừng và rừng của ông Lê Đình 

Quyết. Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay trả lời ông như sau: 

Ngày 20-01-1992, ông Lê Đình Quyết được Ban Quản lý trồng rừng phòng 

hộ Sông Đà ký hợp đồng kinh tế trồng rừng bảo vệ rừng đầu nguồn Sông Đà; ngày 

25-3-1992, ông Lê Đình Quyết được Hạt Kiểm lâm thị xã ký hợp đồng kinh tế gieo 

ươm cây giống. Căn cứ vào nội dung các hợp đồng kinh tế trên, thì ông Lê Đình 

Quyết được các cơ quan Nhà nước ký hợp đồng trồng rừng và gieo ươm cây giống, 



hằng năm đã được cơ quan ký hợp đồng, nghiệm thu và thanh toán hết tiền công 

trồng rừng, gieo ươm cây giống (theo sổ đầu tư xây dựng rừng phòng hộ cấp cho 

ông Lê Đình Quyết ngày 11-7-1992). Ông Lê Đình Quyết không có giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. 

Đồng thời, qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu lưu giữ tại các cơ quan chuyên môn 

thì hộ gia đình ông Lê Đình Quyết không thuộc đối tượng được giao đất lâm 

nghiệp theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 16-11-1999 của Chính phủ về 

giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng 

ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp (không có tên trong sổ mục kê giao 

đất lâm nghiệp); không có hồ sơ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ Dự án di dân 

tái định cư thủy điện Sơn La tại thị xã Mường Lay.  

Tại Điều 60, Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, quy định: 

"1. Bảo toàn vốn rừng và phát triển rừng bền vững; sử dụng rừng đúng 

mục đích, đúng ranh giới đã quy định trong quyết định giao, cho thuê rừng và 
theo quy chế quản lý rừng. 

2. Tổ chức bảo vệ và phát triển rừng theo quy hoạch, kế hoạch, dự án, 
phương án đã được phê duyệt. 

3. Định kỳ báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về diễn biến tài 

nguyên rừng và các hoạt động liên quan đến khu rừng theo quy định tại khoản 2 
Điều 32 của Luật này. 

4. Giao lại rừng khi Nhà nước có quyết định thu hồi rừng hoặc khi hết thời 
hạn sử dụng rừng. 

5. Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của 
pháp luật. 

6. Thực hiện quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật; 
không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan." 

Do hộ gia đình ông Lê Đình Quyết đã chuyển khỏi địa bàn thị xã từ lâu, vì 

vậy hằng năm đã không chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng, không tuân thủ đầy 

đủ các quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng. 

Căn cứ vào các nội dung nêu trên, đối chiếu với quy định hiện hành, nội 

dung đề nghị của ông Lê Đình Quyết không đủ điều kiện xem xét giải quyết. 

Trên đây là nội dung trả lời của UBND thị xã Mường Lay về đơn đề nghị 

của Ông Lê Đình Quyết, số nhà 291, tổ dân phố 7, phường Noong Bua, thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Ban Pháp chế HĐND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị: UBKTra-Ttra; phòng 

TNMT; phòng Kinh tế; Ban QLDA; Hạt kiểm 

lâm; UBND phường Na Lay; 

- Lưu: VT, CV BTCD./. 
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