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Đa huyện Yên Sơn 

 

 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Công Đa, 

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 Công Đa huyện Yên Sơn 

đề nghị: Có chính sách kêu gọi đầu tư chế biến lâm sản, và tiếp tục giúp đỡ xã 

Công Đa duy trì chứng chỉ rừng FSC. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử 

tri và trả lời như sau:  

1. Về chính sách kêu gọi đầu tư chế biến lâm sản: Hiện nay  trên địa 

bàn tỉnh có 8 nhà máy chế biến gỗ, trong đó có nhà máy chế biến gỗ của Công 

ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang công suất 150.000 m3 sản phẩm gỗ xuất 

khẩu/năm, nhà máy giấy của Công ty cổ phần Giấy An Hòa công suất 130.000 

tấn sản phẩm/năm (lớn nhất cả nước), đảm bảo thị trường tiêu thụ ổn định lâm 

sản khai thác trong tỉnh. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

đang xây dựng đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai 

đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035 trình cấp thẩm quyền phê duyệt để 

triển khai thực hiện, trong đó có nội dung kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy 

chế biến lâm sản công nghệ cao tại huyện Yên Sơn.  

2. Về tiếp tục duy trì chứng chỉ rừng FSC: Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn đã giao Chi cục Kiểm lâm làm việc với Ban chứng chỉ rừng 

FSC của Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang qua trao đổi làm việc thì 

hiện nay nhóm hộ gia đình huyện Yên Sơn đang được Công ty cổ phần 

Woodsland Tuyên Quang hỗ trợ đánh giá và duy trì chứng chỉ rừng FSC với 

diện tích 2.592,53 ha trong đó xã Công Đa có 448,34 ha/ 124 hộ dân tham gia. 

Ngày 26/4/2021 Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang đã phối hợp với 

Ban đại diện chứng chỉ rừng huyện Yên Sơn tổ chức họp đánh giá và kiểm tra 

kết quả sửa lỗi không tuân thủ của nhóm sau đợt kiểm tra đánh giám sát tháng 

3/2020. Như vậy, việc duy trì chứng chỉ rừng FSC trên địa bàn xã Công Đa vẫn 

đang được Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang hỗ trợ đánh giá hàng 

năm theo quy định  
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 Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri xã Công Đa, huyện Yên 

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

xã Công Đa 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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