ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ MƯỜNG LAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 348 /UBND-TNMT

Mường Lay, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Về việc trả lời đơn đề nghị của
công dân

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Ông Hoàng Văn Hùng
Địa chỉ: Bản Nghé Toong, phường Na Lay, thị xã Mường Lay.
Ngày 08 tháng 7 năm 2019, UBND thị xã Mường Lay nhận được đơn đề
nghị của ông Hoàng Văn Hùng, địa chỉ bản Nghé Toong, phường Na Lay, thị xã
Mường Lay, như sau:
Tóm tắt nội dung chính của đơn:
“…Bố đẻ tôi là ông Hoàng Văn Đeng được UBND thị xã Mường Lay giao
cho diện tích rừng để nuôi trồng và bảo vệ rừng theo giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất rừng số 8979 với tổng diện tích là 207.159 m2 thời hạn sử dụng đến
năm 2052…
Ngày 08/5/2014 gia đình tôi có nhận được quyết định số 1103/QĐ-UBND
ngày 28/3/2013 của UBND thị xã Mường Lay về việc thu hồi diện tích đất rừng
207.159 m2 đã giao cho gia đình tôi…
Việc bồi thường và thu hồi gia đình tôi hoàn toàn chấp nhận và đồng ý
nhưng gia đình tôi muốn hỏi và đề nghị:
1. Tại sao Quyết định ký từ ngày 28/3/2013 nhưng mãi đến ngày
08/5/2014 gia đình tôi mới nhận được.
2. Việc thu hồi đất rừng theo Quyết định số 1103 của UBND thị xã
Mường Lay chưa thực hiện đúng theo quy định, cụ thể gia đình tôi chưa được
một hội đồng nào trao đổi đặt vấn đề và đến hiện trường để kiểm tra và xác định
tài sản trên thực tế để bồi thường theo quy định mà chỉ được trưởng bản đến
thông báo cho gia đình tôi là “mang sổ đỏ đến UBND phường giao nộp”, khi
nhận được thông báo gia đình tôi đã làm đơn kiến nghị và trực tiếp lên gặp
người ký quyết định để hỏi nhưng không được trả lời thỏa đáng.
3. Trong thời gian được giao rừng, gia đình tôi không những chỉ khoanh
nuôi mà còn trồng cấy thêm số diện tích rừng (có chứng từ của 02 bên Kiểm lâm
và gia đình tôi bàn giao và nhận rừng). Do vậy gia đình tôi đề nghị quý cơ quan
cho gia đình tôi biết số tiền bảo vệ rừng từ năm 2003 đến nay, và số diện tích
rừng gia đình tôi tự trồng sẽ được hưởng lợi như thế nào…”
Sau khi xem xét nội dung đơn của ông Hoàng Văn Hùng; đồng thời qua
kiểm tra, rà soát các hồ sơ liên quan của cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân
thị xã Mường Lay trả lời ông như sau:

Hộ ông Hoàng Văn Đeng (Khoàng Văn Đeng) được UBND thị xã Lai
Châu (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 8979 với tổng diện tích là
207.159 m2 theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ
thuộc tờ bản đồ số 01; thửa 106(12), 106(20), 106(29), 133(4), 127(7), 127(1);
mục đích sử dụng RTP (Rừng trồng phòng hộ).
Thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày
20/02/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về rà soát, hoàn chỉnh thủ tục giao rừng,
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 trên
địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND thị xã Mường Lay đã ban hành Quyết định số
1103/UBND ngày 28/3/2013 về việc thu hồi diện tích đất lâm nghiệp của gia
đình ông Khoàng Văn Đeng, bản Nghé Toong, phường Na Lay thị xã Mường
Lay, tỉnh Điện Biên tại thửa 106(12), 106(20), 106(29), 133(4), 127(7), 127(1)
thuộc tờ bản đồ số 1 với diện tích 207.159 m2. Việc thu hồi diện tích đất rừng
của hộ gia đình ông Hoàng Văn Đeng (Khoàng Văn Đeng) đã được thực hiện
đúng theo quy trình, quy định của pháp luật. Hộ gia đình ông Hoàng Văn Đeng
không được chi trả tiền dịch vụ môi trương rừng do việc giao đất lâm nghiệp cho
hộ gia đình ông thời điểm này đang được thực hiện theo Nghị định số
163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ.
Ngày 28/3/2013, hộ gia đình ông Hoàng Văn Hùng (là con trai ông Hoàng
Văn Đeng) đã được UBND thị xã Mường Lay giao đất, giao rừng theo Cộng
đồng dân cư bản Nghé Toong, phường Na Lay, thị xã Mường Lay tại Quyết định
số 2175/QĐ-UBND (giao đất, giao rừng theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày
24/9/2010 của Chính phủ); hàng năm, hộ gia đình ông đã được chi trả tiền dịch
vụ môi trường rừng theo Cộng đồng dân cư bản Nghé Toong, phường Na Lay.
Đối với số cây cối hộ gia đình ông nêu đã trồng thêm trên diện tích đất
rừng 207.159 m2. Hiện nay, lô đất này đã được UBND thị xã giao lại cho cộng
đồng dân cư bản Nghé Toong, phường Na Lay quản lý, bảo vệ (trong đó có hộ
gia đình ông Hoàng Văn Hùng). Vì vậy, đề nghị hộ gia đình ông tiếp tục bảo vệ,
phát triển rừng theo đúng các quy định của pháp luật.
Trên đây là nội dung trả lời của UBND thị xã Mường Lay về đơn đề nghị
của ông Hoàng Văn Hùng, bản Nghé Toong, phường Na Lay, thị xã Mường Lay./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Thị ủy;
- TT. HĐND thị xã;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị: UBKTra-TTra; phòng
TNMT; phòng Kinh tế; Hạt kiểm lâm; Ban
tiếp công dân thị xã; Ban Pháp chế HĐND;
UBND phường Na Lay;
- Lưu: VT, CV BTCD./.
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