
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
 

 

 

Số:  1030  /SNN-KL   Tuyên Quang, ngày  14   tháng 6  năm 2021 
V/v trả lời  kiến nghị của cử tri xã Phú 

Thịnh, huyện Yên Sơn 

 

 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh, 

huyện Yên Sơn 

 

Thực hiện Văn bản số 1720/UBND-TH ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri, qua hội nghị tiếp xúc cử tri vận 

động bầu cử của các ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh 

khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cử tri xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn đề 

nghị hỗ trợ các loại giống cây lâm nghiệp có năng xuất, chất lượng cao, hỗ trợ 

keo giống theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:  

Thực hiện chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao tren địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2021; hàng năm căn cứ 

nhu cầu đăng ký của các hộ gia đình cá nhân, tỉnh đã hỗ trợ cây giống Keo lai mô 

và Keo tai tượng hạt giống nhập ngoại chất lượng tốt để nhân dân trồng rừng, 

trong đó có xã Phú Thịnh. Theo kế hoạch năm 2021 xã Phú Thịnh đăng ký nhận 

hỗ trợ cây giống để trồng 51,7 ha rừng (48,4 ha Keo lai mô và 3,3 ha Keo tai 

tượng), đến 8/6/2021 Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Sơn 

đã hoàn thành việc cấp theo nhu cầu thực tế cho xã Phú Thịnh 75.409 cây Keo lai 

mô tương đương diện tích 51,65 ha và 5.113 cây Keo tai tượng tương đương diện 

tích 2,8 ha; tổng là 54,45 ha tăng 2,75 ha so với kế hoạch. 

Hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề nghị tỉnh tiếp 

tục thực hiện chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao cho nhân 

dân trồng rừng sản xuất giai đoạn tiếp theo. 

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri xã Phú Thịnh, huyện Yên 

Sơn; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã 

Phú Thịnh thông báo đến cử tri nắm biết./. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  

- UBND tỉnh (Báo cáo);  
- UBND huyện Yên Sơn;  
- Lãnh đạo Sở;  
- Phòng KH-TC Sở; Chi cục Kiểm lâm;  

- Lưu VT. Mai Thị Hoàn 
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