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

huyện Chiêm Hóa 

 

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 Bình huyện 

Chiêm Hóa đề nghị Tăng cường công tác bảo vệ rừng, thực hiện chính sách về 

bảo vệ rừng theo quy định của UBND tỉnh.  

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kiểm tra 

xác minh và làm việc trực tiếp với cử tri có ý kiến (ông Hà Văn Hiên, thôn Nà Bó, 

xã Phú Bình) để làm rõ nội dung đề nghị, thì nội dung cử tri có ý kiến là Tôi mong 

muốn tiếp tục được thực hiện cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng theo 

Nghị định 75 ngày 09/9/2015 của Chính phủ giai đoạn tiếp theo. 

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

Trong những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện có 

hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng của Trung ương và 

của tỉnh, trong đó có chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-

CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng 

gắn với chính sách giảm nghèo nhanh bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2015-2020, tuy nhiên đến nay chính sách đã hết hiệu lực thi hành.  

Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng Nghị định về một số chính sách về đầu 

tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp 

trong đó có chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, dự kiến 

thực hiện từ năm 2021. Trong khi chờ chính sách chính thức ban hành và có hiệu 

lực, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Phú Bình tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm 

Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban 

hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, đồng thời tuyên 

truyền để nhân dân nắm rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác 

bảo vệ rừng. 
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 Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri xã Phú Bình huyện Chiêm 

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

xã Phú Bình thông báo đến cử tri nắm biết./. 

 

 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- UBND huyện Chiêm Hóa; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TC Sở; Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hoàn 
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