PHỤ LỤC I
Các kiến nghị đã được trả lời và giải quyết xong
(Kèm theo Báo cáo số407/BC-SNN ngày20 /10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
I. SAU KỲ HỌP THỨ 2
1. Cử tri xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đề nghị: Xây dựng mương bê
tông nổi đưa nước về cánh đồng Cây Sấu, cánh đồng Làng Sảo, xã Hợp Thành
(khu vực này hiện có công trình thủy lợi bơm Va, nhưng công trình thi công xong
không bơm được nước, đang bỏ hoang).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Hợp Thành, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 2147/SNN-TL ngày 07/10/2016.
Kết quả giải quyết: Do công trình đập Bình Phú đã thi công xây dựng hoàn
thành, bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống đường ống dẫn nước từ kênh chính của
công trình đập Bình Phú (thay thế công trình trạm bơm thuỷ luân Tứ Thông) vào
cuối năm 2018 nên cơ bản đáp ứng cung cấp nước cho toàn bộ diện tích của các
thôn Làng Sảo, thôn Cây Sấu và một phần diện tích thôn Tứ Thông.
2. Cử tri xã Trung Môn, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư xây dựng hệ
thống công trình nước sạch sinh hoạt cho 400 hộ dân, khu dân cư xóm 13 và xóm
14, xã Trung Môn. Hiện tại, nhân dân thiếu nước sinh hoạt; khu vực xóm 13, 14
trước đây có kho thuốc sâu của tỉnh, nhân dân không khai thác được nước ngầm
để phục vụ sinh hoạt.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Trung Môn, huyện
Yên Sơn tại Văn bản số 2148/SNN-TL ngày 07/10/2016.
Kết quả giải quyết: Hiện tại, khu dân cư xóm 13, 14, xã Trung Môn, huyện
Yên Sơn đã được đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung được đầu tư bằng
nguồn vốn nông thôn mới.
3. Cử tri xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương đề nghị: Kiểm tra, xem xét điều
chỉnh một phần diện tích rừng phòng hộ khu vực thôn Như Xuyên, xã Đồng Quý
sang rừng sản xuất cho phù hợp với thực tế.
Kết quả giải quyết: Để bảo vệ nguồn nước và chống sói mòn bồi lấp lòng hồ
thủy lợi Như Xuyên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND huyện Sơn
Dương, UBND xã Đồng Quý kiểm tra thống nhất lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân
dân tỉnh chuyển diện tích nói trên từ chức năng sản xuất sang chức năng phòng hộ,
tại tờ trình số 2175/TTr-SNN ngày 10/10/2016. Trong đó, có diện tích rừng và đất
lâm nghiệp tại khoảnh 232 theo ý kiến của cử tri thuộc đối tượng phân cấp rừng
phòng hộ rất xung yếu (lưu vực đầu nguồn nước và lưu vực hồ thủy lợi Như
Xuyên) theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày
09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ.
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4. Cử tri xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị:
4.1- Hướng dẫn việc sử dụng đất lâm nghiệp, nhân dân được cấp giấy Chứng
nhận quyền sử dụng đất từ năm 2005 đến nay chưa được cải tạo để trồng rừng.
4.2- Chỉ đạo và hướng dẫn việc khai thác rừng do nhân dân tự bỏ vốn trồng
trên đất rừng phòng hộ.
4.3- Rà soát chuyển một phần đất của công ty Lâm nghiệp Sơn Dương trả
lại cho nhân dân hoặc có cơ chế cho nhân dân liên kết trồng rừng, hiện nay nhân
dân thiếu đất sản xuất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Lương Thiện, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 2284/SNN-CCKL ngày 26/10/2016.
Kết quả giải quyết: (1) Tại tiết b, điểm 1 Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày
27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện
pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ,
quy định: "Tạm dừng cho phép khảo sát, phê duyệt các dự án mới đầu tư phát triển
sản xuất nông lâm nghiệp trên đất lâm nghiệp có rừng tự nhiên.....”. Như vậy, rừng
tự nhiên là rừng sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các
hộ gia đình, các hộ gia đình có trách nhiệm tiếp tục quản lý bảo vệ đến khi có chủ
trương cho cải tạo của Chính phủ và đủ điều kiện được cải tạo theo quy định.
(2) Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT
đã và đang tiếp tục tổng hợp theo đề nghị của các huyện, thành phố; đã trình Ủy
ban nhân dân tỉnh phê duyệt diện tích rừng trồng phòng hộ do hộ gia đình tự bỏ
vốn đầu tư đã đến tuổi khai thác, trên đất chưa được giao, được thuê theo quy định
của pháp luật, trong đó xã Lương Thiện có 29,93 ha/25 hộ.
(3) Năm 2012 Công ty đã trả lại cho xã Lương Thiện 191,53 ha đất lâm
nghiệp để giao cho các hộ dân sản xuất. Hiện tại, trên địa bàn xã Lương Thiện có
104 hộ liên doanh trồng rừng trên đất của Công ty với diện tích 246,8 ha, chiếm
68% tổng diện tích rừng của Công ty; riêng thôn Đồng Tậu (nơi có ý kiến cử tri),
75/87 hộ dân liên doanh trồng rừng với công ty, chiếm 86% tổng số hộ trong thôn.
Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơn Dương sẽ cân đối quỹ đất để điều
chỉnh đối tượng liên doanh theo hướng ưu tiên cho các hộ dân tộc thiểu số, hộ
thiếu đất sản xuất.
5. Cử tri xã Tân An, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Hướng dẫn chi quản lý
quỹ thu được ở các thôn Dự án 327 và 661; giảm mức thu rừng trồng dự án 327 và
661 (giá thóc theo quyết định của Sở Tài chính là 9.000đ/kg nhưng thực tế giá thị
trường chỉ giao động 5.000 - 6.000đ/kg).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Tân An, huyện Chiêm Hóa tại
Văn bản số 2207 /SNN-CCKL ngày 14/10/2016.
Kết quả thực hiện: Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ các chủ rừng đã được
hướng dẫn chi tiết tại khoản 2, Mục III, Hướng dẫn số 123/HDLN-NN-TC-KHĐT
ngày 20/01/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và
Đầu tư. Khi khai thác sản phẩm rừng trồng chủ rừng phải nộp cho ngân sách xã số
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tiền tương đương với 80 kg thóc/ha/chu kỳ rừng trồng. Giá thóc, gạo tính để thu
nộp vào ngân sách xã được tính theo giá thóc tẻ, gạo tẻ thường được bán lẻ tại
trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (theo Báo cáo tình hình giá cả
thị trường và công tác Quản lý giá tại thời điểm của Sở Tài chính) .
6. Cử tri xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương đề nghị: Xem xét việc Công ty
lâm nghiệp Sơn Dương dành lại 12 ha rừng làm rừng đầu nguồn, lấy nước tưới
tiêu cho nhân dân, nhưng sau đó lại khai thác hết, hiện giờ trở thành đồi trọc.
Kết quả xác minh: Diện tích đất lâm nghiệp cử tri có ý kiến thuộc khoảnh 58,
khu vực thôn Khuôn Tiêu, Ngòi Trườn giáp ranh với xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn;
được quy hoạch chức năng sản xuất, hiện do Ủy ban nhân dân xã Minh Thanh quản
lý. Tại thời điểm kiểm tra diện tích đất chưa được giao cho các hộ gia đình, cá nhân
quản lý, tuy nhiên các hộ gia đình đang trồng rừng. Năm 2015 một số hộ gia đình có
khai thác rừng trồng, năm 2016 bà Vũ Thị Liên, thôn Cả, xã Minh Thanh khai thác 4
ha, hiện tại một số hộ đang phát dọn thực bì chuẩn bị trồng rừng. Công ty TNHH
MTV lâm nghiệp Sơn Dương không quản lý đất tại khu vực cử tri có ý kiến.
7. Cử tri xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa; cử tri xã Phù Lưu, huyện
Hàm Yên đề nghị:
7.1- Nghiên cứu chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa không có nước
tưới, kém hiệu quả sang trồng cây khác đạt hiệu quả kinh tế cao hơn (như cây mía,
cây ăn quả).
7.2- Tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và cung cấp giống cam tốt
cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa;
cử tri xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên tại Văn bản số 2131/SNN- TT&BVTV ngày
06/10/2016.
Kết quả giải quyết: (1) Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành hướng dẫn,
triển khai tại Văn bản số 1821/SNN-TT và BVTV ngày 30/8/2016 về việc xây dựng
kế hoạch chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây hàng năm khác. (2) Kỹ thuật trồng
cam sành tỉnh Tuyên Quang được Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tại Văn
bản số 1731/HD-SNN ngày 15/9/2014 về hướng đẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc,
thâm canh cây cam sành.
8. Cử tri xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Khẩn trương hỗ trợ nhân
dân trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về
quản lý, sử dụng đất lúa.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa tại
Văn bản số 2133/SNN- TT&BVTV ngày 06/10/2016.
Kết quả giải quyết: Những năm qua, xét thấy hệ thống công trình thủy lợi,
công trình thiết yếu cho sản xuất ở một số vùng chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phát
huy được hiệu quả của đất lúa; các Sở, Ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ
xây dựng công trình thủy lợi thiết yếu để phục vụ sản xuất, phù hợp với quy định
“ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa” theo quy định tại

4

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 (thay thế Nghị định 42/2012/NĐ-CP
ngày 11/05/2012) của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
9. Cử tri xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương đề nghị: Sớm triển khai thực hiện
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng
đất trồng lúa.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương
tại Văn bản số 2133/SNN- TT&BVTV ngày 06/10/2016.
Kết quả giải quyết: Những năm qua, xét thấy hệ thống công trình thủy lợi,
công trình thiết yếu cho sản xuất ở một số vùng chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phát
huy được hiệu quả của đất lúa; các Sở, Ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ
xây dựng công trình thủy lợi thiết yếu để phục vụ sản xuất, phù hợp với quy định
“ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa” theo quy định tại
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 (thay thế Nghị định 42/2012/NĐ-CP
ngày 11/05/2012) của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
10. Cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Không cho lưu hành
thuốc trừ cỏ Paraquat, vì thuốc này rất độc, để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho
nhân dân (hiện nay, thuốc này vẫn nằm trong danh mục được lưu hành, không
thuộc loại thuốc cấm hoặc hạn chế sử dụng).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa
tại Văn bản số 2134/SNN- TT&BVTV ngày 06/10/2016.
Kết quả giải quyết: Thuốc trừ cỏ có hoạt chất Paraquat là thuốc có trong danh
mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phép sử dụng tại Việt Nam ban hành theo
Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
11. Cử tri xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn đề nghị: Có chính sách hỗ trợ cây
chè, đây là cây chủ lực về phát triển kinh tế của xã Tứ Quận, những năm gầ n đây
cây chè bị chết nhiều một phần do già cỗi, để nhân dân cải tạo cây chè.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Tứ Quận, huyện Yên tại Văn
bản số 2135/SNN- TT&BVTV ngày 06/10/2016.
Kết quả giải quyết: Để người dân trồng chè tại xã Tứ Quận được thụ hưởng
chính sách hỗ trợ sản xuất chè theo Nghị Quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày
22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã
Tứ Quận chủ động làm cầu nối để doanh nghiệp trên địa bàn liên kết với nhân dân
xây dựng vùng nguyên liệu; tuyên truyền cho nhân dân nắm bắt được chủ trương
để nhân dân chủ động liên doanh, liên kết với doanh nghiệp.
12. Cử tri xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đề nghị: Kiểm tra Trại cá Sơn
Dương, diện tích khoảng 6 ha giao cho 3 công nhân quản lý, sử dụn g kinh doanh
nhưng không hiệu quả.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương
tại Văn bản số 2328/SNN-TS ngày 01/11/2016.
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Kết quả giải quyết: Trung tâm Thủy sản đã xây dựng Đề án củng cố tổ chức
sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Trung tâm Thủy sản giai đoạn
2016-2020, trong đó có đề án tổ chức bộ máy của Trung tâm và các Trại cá trực
thuộc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày
09/12/2015. Hiện nay, Trung tâm Thủy sản và Trại cá Sơn Dương đang bám sát đề
án để tổ chức thực hiện có hiệu quả những mục tiêu đề ra. Năm 2016, Trại cá Sơn
Dương đã thuê thêm 03 lao động, nâng tổng số lao động làm việc trực tiếp tại trại
sản xuất lên 5 người, toàn bộ diện tích mặt nước đã được sử dụng tối đa để nuôi cá
giống phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn huyện và các khu vực lân cận.
13. Cử tri xã Thành Long, huyện Hàm Yên đề nghị: Sớm có kết luận xác
định nguyên nhân cá chết đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bắc, Trưởng thôn
Hưng Long.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Thành Long, huyện Hàm Yên
tại Văn bản số 2329/SNN-TS ngày 01/11/2016.
Kết quả giải quyết: Qua kết quả thu thập thông tin cho thấy, cá bị chết bao
gồm cá Trôi (trên 1 kg), cá Trắm (trên 3kg) điều đó chứng tỏ, ao nuôi của hộ gia
đình đã nuôi lưu cữu nhiều năm không được nạo vét ao. Ao nuôi lâu năm không
tẩy dọn, vét bùn sẽ sản sinh ra khí H2S tích tụ dưới nền đáy ao nuôi do quá trình
phân giải các hợp chất hữu cơ như: thức ăn dư thừa, phân bón, chất thải của cá và
mùn bã hữu cơ bị mưa rửa trôi từ các vùng lân cận chảy vào ao nuôi. Đề nghị hộ
gia đình sau mỗi vụ nuôi phải tát cạn ao, tu sửa bờ cống cấp thoát nước, vét bùn
đáy chỉ để lại khoảng 20-30cm, rải vôi bột với liều lượng từ 7-10kg/100m2 đáy ao,
phơi đáy ao từ 5-7 ngày; trong quá trình nuôi định kỳ bón vôi (15 ngày/lần) để khử
trùng và ổn định pH.
14. Cử tri xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên; xã Đạo Viện, huyện Y ên Sơn đề
nghị: Tiếp tục thu hồi đất của các công ty lâm nghiệp giao cho các hộ dân tái định
cư quản lý, sử dụng và giao đủ diện tích theo quy định; cấp đất thổ cư, đất sản
xuất còn thiếu chưa đủ so với quy định cho các hộ tái định cư.
Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử
tri xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên; xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn tại Văn bản số
293/PTNT-NV ngày 21/10/2016.
Kết quả giải quyết:
- Đối với cử tri xã Phù Lưu: Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/12/2012
của UBND tỉnh về việc thu hồi, giao đất và cho thuê đất để thực hiện quy hoạch
sử dụng đất của Công ty lâm nghiệp Tân Thành tại các xã: Phù Lưu, Bạch Xa, .....
(giai đoạn 1) thì Công ty bàn giao cho UBND xã Phù Lưu 174 ha đất. Việc bàn
giao được tiến hành như sau: Đối với những diện tích đất không có tài sản gắn
liền với đất Công ty sẽ tiến hành bàn giao trước; những diện tích đất có tài sản
trên đất (nhà xưởng, cây trồng…) sẽ được Công ty bàn giao sau khi hoàn tất việc
khai thác, dỡ bỏ…, sau khi khai thác xong sẽ bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân
xã Phù Lưu cân đối quỹ đất, lập phương án chia cho các hộ tái định cư.
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- Đối với cử tri xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn: Quyết định số 164/QĐUBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và
phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động ...., theo đó Công ty TNHH MTV LN
Yên Sơn sau khi sắp xếp chuyển đổi xong sẽ bàn giao lại cho UBND huyện Yên
Sơn 531,9 ha đất để huyện có quỹ đất giao cho các xã tiến hành lập phương án
giao đất cho các hộ tái định cư.
II. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3
1. Cử tri các xã: Trung Hòa, Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa; Trung Yên,
huyện Sơn Dương; Tân Tiến, huyện Yên Sơn đề nghị: Tăng cường thanh tra,
kiểm tra công tác quản lý chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ giống cây trông, vật
nuôi, vật tư nông lâm nghiệp, nhất là thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn
chăn nuôi. Hiện nay, tình trạng sản xuất, buôn bán phân bón và thuốc bảo vệ thực
vật giả gia tăng, trên thị trường nhiều mặt hàng trôi nổi, kém chất lượng ảnh
hưởng đến sức khỏe và năng suất cây trồng của nhân dân; giá vật tư cao, nhân
dân đầu tư sản xuất không có lãi.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Trung Hòa, Hòa
Phú, huyện Chiêm Hóa; Trung Yên, huyện Sơn Dương; Tân Tiến, huyện Yên Sơn
tại Văn bản số 67/SNN-QLCL ngày 13/01/2017.
Kết qảu giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo, để mua được vật
tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, người nông dân nên mua ở những cửa hàng có
đăng ký kinh doanh, biển hiệu rõ ràng, lựa chọn những sản phẩm của các công ty đã
có uy tín trên thị trường. Nếu phát hiện vật tư nông nghiệp không có nguồn gốc xuất
xứ, rõ ràng, không đảm bảo chất lượng, báo cáo ngay với chính quyền địa phương
và Sở Nông nghiệp và PTNT để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Xây dựng các trại lợn
giống tập trung, để cung ứng giống lợn cho nhân dân (hiện nay, nhiều bà con trên
địa bàn khi mua giống lợn nái phải sang Thái Nguyên mua, nhưng không đảm bảo
về nguồn gốc, chăn nuôi gặp nhiều rủi ro).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm
Hóa tại Văn bản số 84/SNN-CNTY ngày 16/01/2017.
Kết quả giải quyết: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1523/QĐ-UBND
ngày 28/10/2016 phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm sản xuất giống cây trồng,
giống vật nuôi của tỉnh. Địa điểm lựa chọn để xây dựng Trung tâm sản xuất giống
vật nuôi tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương. Bên cạnh đó tỉnh đã có những cơ chế,
chính sách để thu hút, tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp và cá nhân đầu tư
vào lĩnh vực chăn nuôi lợn như: Tập đoàn DABACO; Trang trại bà Nguyễn Thị
Định tại xã Kháng nhật, trang trại ông Trần Mạnh Quỳnh tại xã Sơn Nam, trang
trại bà Tạ Thị Kiều tại xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương với quy mô từ 500- 2000
đầu lợn nái ngoại/01 trang trại.
3. Cử tri xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn đề nghị: Nghiên cứu, tăng mức cấp bù
kinh phí thủy lợi phí để đảm bảo sửa chữa hàng năm; Kiểm tra, chỉ đạo giải quyết
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việc nhân dân góp kinh phí cho hợp tác xã làm kênh mương đến nay không được trả
số tiền đó.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Tân Tiến, huyện Yên
Sơn tại Văn bản số 297/SNN-TL ngày 22/02/2017.
Kết quả giải quyết: Thời điểm hiện tại BQL công trình thuỷ lợi xã Tân Tiến chỉ
sử dụng nguồn kinh phí được nhà nước hỗ trợ sản phẩm dịch vụ, công ích thủy lợi
phần trích lại Ban hàng năm để chủ động thực hiện công tác duy tu, sửa chữa thường
xuyên công trình, cơ bản đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất trên địa bàn xã.
UBND xã Tân Tiến ủy quyền cho BQL công trình thuỷ lợi xã Tân Tiến cho thuê mộ t
số diện tích đất mặt bằng chưa sử dụng thuộc quản lý của xã để lấy tiền trả dần cho
gia đình ông Nguyễn Đình Vy. Đến thời điểm 30/6/2021 đã trả được 03 lần tính từ
năm 2018 với tổng số tiền là 15.000.000 triệu đồng (Mỗi năm trả 5.000.000 đồng)
4. Cử tri xã Bình Yên, huyện Sơn Dương đề nghị: Xem xét, cho phép nhân
dân khai thác các diện tích rừng đã trồng từ năm 2005, trước thời điểm có quy
hoạch đất là đất rừng đặc dụng vào năm 2008.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Bình Yên, huyện
Sơn Dương tại Văn bản số 109/SNN-CCKL ngày 18/01/2017.
Kết quả giải quyết: Diện tích rừng trồng nhân dân đề nghị khai thác thuộc
khoảnh 49, thuộc đối tượng rừng đặc dụng theo bản đồ Quy hoạch 3 loại rừng
hiện hành (từ trước đến nay, diện tích này đều thuộc quy hoạch là đất rừng đặc
dụng). Do vậy, đề nghị các hộ gia đình tiếp tục thực hiện hợp đồng khoán bảo vệ
rừng đã ký với Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng vùng ATK,
huyện Sơn Dương.
5. Cử tri xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư xây dựng hệ
thống cấp nước sạch cho thôn Làng Un, Làng Lan.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Kiến Thiết, huyện
Yên Sơn tại Văn bản số 177/SNN-TL ngày 08/02/2017.
Kết quả giải quyết: Thôn Làng Lan, hiện tại người dân đang sử dụng nước từ
công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Làng Lan, Làng Nghiêng, xã Kiến
Thiết; Thôn Làng Un, qua kết quả điều tra, khảo sát, nhu cầu đăng ký sử dụng
nước từ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn thấp, không đáp ứng yêu cầu
của Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết
quả giai đoạn 2016-2020. Do vậy, không đủ điều kiện để thực hiện đầu tư.
6. Cử tri xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị: Chỉ đạo Lâm trường
Nguyễn Văn Trỗi, giải quyết dứt điểm việc giao giá trị tài sản trên đất lâm nghiệp
do Lâm trường đã đầu tư cho hộ di dân tái định cư được nhận phần đất lâm nghiệp
bổ sung theo Quyết định 1766/QĐ-TTg để nhân dân yên tâm quản lý, canh tác.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Chân Sơn, huyện
Yên Sơn tại Văn bản số 71/SNN-PTNT ngày 13/01/2017.
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Kết quả giải quyết: Công ty đã bàn giao xong diện tích đất và tài sản trên diện
tích đất thu hồi đó cho UBND huyện Yên Sơn. Hiện nay, UBND huyện Yên Sơn
đang hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để giao cho các hộ gia đình.
7. Cử tri xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị: Xem xét đầu tư nâng cấp
công trình nước sinh hoạt tại thôn Éo. Công trình được đầu tư xây dựng từ năm
2012 đến nay đã xuống cấp, không sử dụng được.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Phúc Ninh, huyện
Yên Sơn tại Văn bản số 178/SNN-TL ngày 08/02/2017.
Kết quả giải quyết: Qua kết quả điều tra, khảo sát, nhu cầu đăng ký sử dụng
nước từ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn thôn Éo thấp, không đáp ứng
yêu cầu của Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa
trên kết quả giai đoạn 2016-2020. Do vậy, không đủ điều kiện để thực hiện đầu tư.
8. Cử tri xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn đề nghị:
8.1 - Kiểm tra, xác minh lại toàn bộ việc giao đất, giao rừng tại thôn 2 (cử
tri phản ánh việc giao đất, giao rừng tại thôn không đúng quy định; không đảm
bảo dân chủ, công bằng, công khai; cán bộ, đảng viên được giao đất, giao rừng
còn nhân dân không được giao, trong khi đó nhiều hộ dân còn thiếu đất sản xuất;
có dấu hiệu tạo dựng biên bản họp thôn,mạo danh chữ ký của nhân dân trong thôn;
nhân dân có nhiều đơn đề nghị giải quyết tranh chấp về đất đai nhưng việc giải
quyết chậm và không thỏa đáng).
8.2 - Xem xét, giải quyết việc gia đình bà Nguyễn Thị Sợi, thôn 2 có đất
trồng rừng đã được khai thác và trồng nhiều lần, nhưng hiện nay diện tích đó lại
được cấp cho hộ gia đình khác dẫn đến tranh chấp đã lâu không được giải quyết.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân Tiến, huyện
Yên Sơn tại Văn bản số 286/SNN-CCKL ngày 21/02/2017.
Kết quả giải quyết: - Việc giao đất lâm nghiệp trên địa bàn thôn 2 xã Tân
Tiến đã được triển khai giao trên diện rộng và được Hội đồng giao đất, giao rừng
cấp xã xem xét xây dựng phương án trình cấp có thẩm quyền giao đất lâm nghiệp
cho các hộ gia đình, cá nhân trên nguyên tắc đảm bảo diện tích rừng, đất lâm
nghiệp được giao sẽ được quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với các quy
định của Luất Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.
- Đã được chính quyền xã Tân Tiến thực hiện việc hòa giải ở cơ sở. Nếu hộ
gia đình bà Vũ Thị Sợi vẫn không chấp nhận kết quả hòa giải ở cơ sở thì bà Sợi có
quyền làm đơn gửi đến Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn hoặc Tòa án nhân dân để
được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
9. Cử tri xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị: Xây dựng kênh mương thủy
lợi, đường ống dẫn nước phục vụ tưới tiêu cho nhân dân thôn Bản Thàng.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Phúc Yên, huyện Lâm
Bình tại Văn bản số 137/SNN-TL ngày 20/01/2017.
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Kết quả giải quyết: Từ năm 2017-2020, xã Phúc Yên đã xây dựng hoàn
thành, bàn giao đưa vào sử dụng 2.308m kênh, trong đó: 318m bằng cấu kiện bê
tông thành mỏng (Vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày
13/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) và 1.990m bằng đường ống (nguồn vốn
Chương trình 135).
10. Cử tri các xã: Thượng Lâm, Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị: Giao
và cấp bổ sung rừng sản xuất cho nhân dân để canh tác, hiện nay một số hộ dân
thuộc diện di dân tái định cư chưa được giao đất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Thượng Lâm, Phúc
Yên, huyện Lâm Bình tại Văn bản số 233/SNN-CCKL ngày 14/02/2017.
Kết quả giải quyết: Toàn bộ các hộ thuộc diện di dân tái định cư thủy điện
Tuyên Quang trên địa bàn xã Thượng Lâm và xã Phúc Yên đã được cấp có thẩm
quyền giao đất lâm nghiệp đảm bảo đúng đối tượng, hạn mức (hạn mức không nhỏ
hơn 0,50 ha/hộ) quy định tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ
tướng Chính phủ. Đề nghị UBND huyện Lâm Bình hoàn thành hồ sơ giao đất, giao
rừng, cấp GCNQSD đât lâm nghiệp cho các hộ gia đình thuộc Dự án di dân tái định
cư thủy điện Tuyên Quang theo đúng quy định
11. Cử tri xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị: Khẩn trương giao đất sản
xuất cho 30 hộ dân ở khu có nguy cơ sạt lở đã về ở tại khu dân cư Thuôm Kiệu, để
nhân dân ổn định cuộc sống.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Sơn Phú, huyện Na
Hang tại Văn bản số 73/SNN-PTNT ngày 13/01/2017.
Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Phát triển
nông thôn đã hợp đồng với đơn vị tư vấn Phố Xanh thực hiện việc đo đạc, lập bản
đồ chia lô đất sản xuất lâm nghiệp để giao cho 30 hộ dân thuộc dự án đầu tư di dân
Sơn Phú. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thực địa diện tích đất dự kiến giao cho dân
thì chủ yếu là rừng tự nhiên không đủ điều kiện giao đất cho nhan dân sản xuất.
Sau khi xem xét những khó khăn, vướng mắc về quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho
các hộ dân khu tái định cư Thuôm Kiệu, xã Sơn Phú. Ngày 30/11/2020 Ủy ban
nhân dân huyện Na Hang đã ban hành Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc giao
bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện
Na Hang giai đoạn 2018-2020 để thực hiện mô hình hỗ trợ giống chăn nuôi gia súc
(trâu, bò, dê, lợn) tại khu tái định cư Thuôm Kiệu, thôn Nà Mu, xã Sơn Phú, huyện
Na Hang. Đến nay đã hoàn thành việc hỗ trợ cho các hộ dân tham gia dự án theo
quyết định được phê duyệt, cụ thể: Trâu giống sinh sản 01 con/01 hộ; bò 03 con/03
hộ; dê 06 con/02 hộ; lợn 72 con/24 hộ.
12. Cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ đo
đạc, xác định rõ ranh giới địa chính giữa xã Trung Hòa và xã Vinh Quang, hiện
nay nhiều hộ gia đình của xã Vinh Quang thâm canh sản xuất sang phần đất thuộc
địa phận xã Trung Hòa.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Trung Hòa, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 254/SNN-CCKL ngày 16/02/2017.
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Kết quả giải quyết: Ranh giới hành chính giữa xã Trung Hòa và xã Vinh
Quang đã được xác định và lập hồ sơ địa giới hành chính năm 1994. Đề nghị
UBND xã Trung Hòa tổ chức thông báo cho nhân dân biết để thực hiện việc quản
lý và sử dụng đất đai, theo đúng quy định. Đề nghị UBND huyện Chiêm Hóa chỉ
đạo UBND xã Trung Hòa, xã Vinh Quang tổ chức kiểm tra, xác định rõ việc xâm
canh của nhân dân xã Vinh Quang trên địa giới hành chính thuộc xã Trung Hòa,
tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa giải quyết. Nếu đủ
điều kiện cấp GCNQSD đất thì đề nghị xem xét cấp GCNQSD đất theo quy định.
13. Cử tri xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên đề nghị: Xem xét diện tích đất 5%
của xã Thái Sơn, tạo điều kiện cho nhân dân sử dụng canh tác để tăng thu nhập và
nâng cao đời sống của người dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Thái Sơn, huyện
Hàm Yên tại Văn bản số 70/SNN-PTNT ngày 13/01/2017.
Kết quả giải quyết: Thẩm quyền quản lý, sử dụng đất 5% của cấp xã là của
UBND cấp xã nơi có đất. Đề nghị UBND tỉnh giao cho UBND huyện Hàm Yên
chỉ đạo UBND xã Thái Sơn trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời đẩy mạnh
tuyên truyền đến người dân thực hiện thuê đất đảm bảo sử dụng đất đúng mục
đích, có hiệu quả và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật.
14. Cử tri xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Hiện nay, 19 tiêu
chí xây dựng nông thôn mới chưa hợp lý, khó thực hiện, đề nghị xem xét điều chỉnh
các tiêu chí.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Vinh Quang, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 74/SNN-PTNT ngày 13/01/2017.
Kết quả giải quyết: Việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng
nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 20162020 (tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính
phủ) với 19 tiêu chí, 49 chỉ tiêu. Trong đó, phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện ban hành quy định về một số tiêu chí, chỉ tiêu
xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
15. Cử tri xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị: Khẩn trương thẩm định
trình UBND tỉnh để cấp kinh phí hỗ trợ lãi suất năm 2016 cho các hộ dân vay vốn
phát triển kinh tế trang trại và hỗ trợ sản xuất hàng hóa theo Nghị quyết số
10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 và Nghị quyết số 12/2014/NQ -HĐND ngày
22/7/2014 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Yên Sơn.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Phúc Ninh, huyện
Yên Sơn tại Văn bản số 73/SNN-PTNT ngày 13/01/2017.
Kết quả giải quyết: Nội dung ý kiến của cử tri xã Phúc Ninh đề nghị, kinh phí
hỗ trợ của 6 tháng đầu năm 2016 đã được UBND tỉnh cấp; Sở Nông nghiệp và
PTNT căn cứ chức năng, nhiệm vụ sẽ đôn đốc UBND huyện Yên Sơn đẩy nhanh
tiến độ thẩm định, trình cấp kinh phí của 6 tháng cuối năm 2016.
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16. Cử tri xã Côn Lôn, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư xây kè 2 bờ suối
chống sạt lở, để bảo vệ 70 ha diện tích đất lúa.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Côn Lôn, huyện Na
Hang tại Văn bản số 136/SNN-TL ngày 20/01/2017.
Kết quả giải quyết: Đến thời điểm 30/6/2021 công trình được đầu tư xây
dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 650m bằng nguồn vốn Ngân sách
trung ương (thực hiện Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững); vốn ngân sách tỉnh; vốn ngân sách huyện Na Hang; vốn do
nhân dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác tại Quyết định số 41/QĐUBND ngày 27/02/2020. Dự kiến từ 2020-2024 sẽ đầu tư xây dựng tiếp 6.590,44m
(kè bên tả dài 2.813,71m; kè bên hữu dài 3.776,73m) bằng nguồn vốn ngân sách
Trung ương và ngân sách địa phương được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số
703/QĐ-UBND ngày 28/6/2021.
17. Cử tri xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Nâng cấp, sửa
chữa đập tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân tại thôn
Đồng Mon.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Thái Long, thành phố
Tuyên Quang tại Văn bản số 150/SNN-TL ngày 23/01/2017.
Kết quả giải quyết: Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Sở Nông nghiệp
và PTNT đã phối hợp với UBND thành phố tổ chức kiểm tra, lựa chọn 02 đầu
điểm công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn để đề xuất,
tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện đầu tư là đập xây
Công Ích (được đầu tư xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2017
bằng nguồn kinh phí khắc phục hạn hán vụ đông xuân 2016-2017) và Đập dâng
Cây Lâm (được đầu tư xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2019
bằng nguồn kinh phí khắc phục hạn hán vụ đông xuân 2017-2018); Công trình
Trạm bơm dầu Cầu Gát (được đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ sản phẩm, công ích
thủy lợi năm 2020).
III. SAU KỲ HỌP 3
1. Cử tri xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị:
1.1- Kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với một số hộ đồng bào người Mông
xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn khai phá lấn chiếm đất rừng đầu nguồn.
1.2- Kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm việc đồng bào Mông xã Hùng
Lợi, huyện Yên Sơn trong quá trình tăng gia sản xuất ở rừng đầu nguồ n sử dụng
thuốc diệt cỏ làm ảnh hưởng môi trường.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Linh Phú, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 404/SNN-TT và BVTV ngày 06/3/2017.
Kết quả giải quyết: Để hạn chế việc sử dụng thuốc trừ cỏ ở khu vực rừng
đầu nguồn, xã đã có các văn bản (Văn bản số 32/CV-NLN ngày 10/12/2014 về việc
triển khai sản xuất nông lâm nghiệp vụ xuân năm 2015; Văn bản số 42/CV -NLN
ngày 15/01/2016 về việc triển khai sản xuất nông lâm nghiệp vụ xuân năm 2016)
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và thông qua các hội nghị giao ban hàng tháng của xã, chỉ đạo các trưởng thôn
tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân sử dụng thuốc BVTV đúng quy định,
nghiêm cấm các hộ nông dân không phun thuốc trừ cỏ ở gần khu vực có nguồn
nước sinh hoạt.
2. Cử tri xã Phù Lưu, Minh Hương, huyện Hàm Yên đề nghị: (1) Tăng
cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật để
người dân không bị mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; (2) Tăng
cường công tác tập huấn, tư vấn việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để nhân dân
biết, thực hiện đúng quy trình nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và sức khỏe
của nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Phù Lưu, Minh
Hương, huyện Hàm Yên tại Văn bản số 375/SNN-TT và BVTV ngày 28/02/2017.
Kết quả giải quyết: - Năm 2016 Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra tại huyện
Hàm Yên 40 cơ sở. Trong đó tại xã Phù Lưu và xã Minh Hương kiểm tra 06 lượt cơ
sở/10 cơ sở đang kinh doanh: các cơ sở qua kiểm tra đều đảm bảo theo đúng quy định
của pháp luật. Năm 2017 Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với
các Sở, Ngành, UBND huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý việc kinh
doanh và sử dụng thuốc BVTV đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.
- Năm 2016 tại xã Minh Hương tổ chức 02 lớp tập huấn, với trên 60 lượt người
tham dự. Năm 2017 Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện các
lớp tập huấn kỹ thuật phòng trừ sinh vật hại cây trồng, an toàn thực phẩm và sử dụng
thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng.
3. Cử tri xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương đề nghị: Tăng cường công tác
kiểm tra, bảo vệ, quản lý và công khai diện tích đất rừng thuộc Công ty TNHH
MTV Lâm nghiệp Sơn Dương và diện tích đất rừng của người dân. Hiện nay, vẫn
tồn tại tranh chấp ảnh hưởng đến phát triển sản xuất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đông Thọ, huyện
Sơn Dương tại Văn bản số 366/SNN-CCKL ngày 28/02/2017.
Kết quả giải quyết: Đã giải quyết dứt điểm các tranh chấp giữa các hộ gia
đình hiện không còn tranh chấp các hộ đã yên tâm sản xuất; việc lập hồ sơ thủ tục
giao đất cho các hộ đang tiến hành rà soát theo đúng trình tự.
4. Cử tri xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa kiến nghị: Đầu tư xây dựng phai
Thác Ca, thôn Bản Khản; công trình thủy lợi thôn Bản Man để đảm bảo nước
tưới phục vụ cho sản xuất của nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Bình Phú huyện Chiêm
Hóa tại Văn bản trả lời số 361/SNN-TL ngày 28/02/2017.
Kết quả giải quyết: Công trình được đầu tư xây dựng hoàn thành, bàn giao
đưa vào sử dụng năm 2019 bằng nguồn kinh phí khắc phục hạn hán vụ đông xuân
2017-2018 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 7751/QĐ-UBND ngày
06/7/2018.
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5. Cử tri xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị:
5.1- Năm 2007, thực hiện cấp đất cho nhân dân theo Dự án RDIP, nhưng
đến nay còn 128 hộ chưa được cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp do tài sản trên đất
chưa được xử lý. Đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý để các hộ dân được
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
5.2- Kiểm tra, rà soát và có phương án giải quyết việc cấp sổ đỏ cho một số
hộ dân sử dụng đất lâm nghiệp theo chương trình phân 3 loại rừng hiện nay không
chính xác, dẫn đến các hộ bị trùng diện tích đất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Linh Phú, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 417/SNN-CCKL ngày 07/3/2017.
Kết quả giải quyết: - Việc chưa phát giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho hộ gia
đình, cá nhân là do những thửa đất này có rừng tự nhiên trước đây quy hoạch là
rừng tự nhiên phòng hộ, do Ủy ban nhân dân xã quản lý, sau khi thực hiện rà soát
quy hoạch phân 3 loại rừng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại
Quyết định số 310/QĐ-CT ngày 26/02/2007 thì được quy hoạch lại là rừng tự
nhiên sản xuất.
- Đối với những thửa đất lâm nghiệp đã được cấp, trao cho các hộ gia đình,
cá nhân trên địa bàn xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa theo Dự án RIDP năm 2007,
từ khi đo đạc, khoanh vẽ đến khi giao đất ở ngoài thực địa theo đúng quy định
của pháp luật về Đất đai. Vì vậy, ranh giới, vị trí từng thửa đất đã được xác định
rõ trên bản đồ và được cơ quan cấp có thẩm quyền bàn giao ở ngoài thực địa theo
đúng quy định.
6. Cử tri xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ đầu
tư các hạng mục, công trình phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân tái định
cư tại các thôn: Phiêng Tạ, Phia Lài, Noong Cuồng, Đồng Tiến, Bó Cạu, xã Phúc
Sơn (làm đường vào khu dân cư, đường vào khu sản xuất, đường vào khu ngh ĩa
địa, các công trình nước sạch, công trình thủy lợi...).
Nội dung ý kiến cử tri thuôc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Chiêm
Hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 326/SNN-PTNT ngày
27/02/2017, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho UBND huyện Chiêm Hóa trả
lời ý kiến kiến nghị của cử tri xã Phúc Sơn.
7. Cử tri xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên đề nghị: Khẩn trương cấp đất lâm
nghiệp cho 02 hộ dân tái định cư để nhân dân có đất sản xuất.
Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân
huyện Hàm Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 326/SNN-PTNT
ngày 27/02/2017, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân huyện
Hàm Yên trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri xã Nhân Mục.
8. Cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên kiến nghị: Khẩn trương hỗ
trợ kinh phí khắc phục các phai mương dẫn nước để tránh xói mòn, sạt lở ảnh
hưởng đến an toàn của người dân.
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh
Hương, huyện Hàm Yên tại Văn bản số 362/SNN-TL ngày 28/02/2017.
Kết quả giải quyết: Năm 2018, UBND xã Minh Hương đã thực hiện thi công
lắp đặt kiên cố hóa 3.734m kênh mương để dẫn nước phục vụ sản xuất theo Nghị
quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh.
9. Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu
tư xây dựng công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân tại thôn 8.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn
tại Văn bản số 333/SNN-NS ngày 27/02/2017.
Kết quả giải quyết: Nhân dân tại thôn 8, xã Tân Long đã được đầu tư xây
dựng công trình nước sạch.
10. Cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn kiến nghị: Đầu tư nâng cấp hệ thống
kênh mương tưới nội đồng để đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn mới.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Long
huyện Yên Sơn tại Văn bản số 386/SNN-TL ngày 02/3/2017.
Kết quả giải quyết: Năm 2018, UBND xã Tân Long đã tổ chức thực hiện
lắp đặt 3.772m kênh mương bằng cấu kiện đúc sẵn theo Nghị quyết số
03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh để đảm bảo cấp nước phục vụ
sản xuất.
11. Cử tri xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn đề nghị: Sớm thực hiện Dự án
di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống, lũ quét sạt lở đất và vùng rừng phòng hộ đầu
nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ để nhân dân ổn định đời sống, tập trung phát
triển sản xuất.
Nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân
huyện Yên Sơn, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 326/SNN-PTNT
ngày 27/02/2017, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân huyện
Yên Sơn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tiến Bộ.
12. Cử tri xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương đề nghị: Sớm đầu tư, sửa chữa
công trình nước sạch cho nhân dân thôn Bình Yên. Hiện nay, công trình đã xuống
cấp, không sử dụng được ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Chi Thiết, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 343/SNN-NS ngày 27/02/2017.
Kết quả giải quyết: Không thực hiện đầu tư do nhân dân không có nhu cầu.
13. Cử tri xã An Khang, thành phố Tuyên Quang kiến nghị: Đầu tư kinh
phí sửa chữa, nâng cấp hệ thống kè, đập trên địa bàn xã, đảm bảo nước tưới phục
vụ sản xuất nông lâm nghiệp.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã An Khang
thành phố Tuyên Quang tại Văn bản số 387/SNN-TL ngày 02/3/2017.
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Kết quả giải quyết: Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Sở Nông nghiệp và
PTNT đã phối hợp với UBND Thành phố tổ chức kiểm tra, lựa chọn được 03 đầu
điểm công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn trên địa bàn
xã An Khang để đề xuất, tham mưu, cho UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn để
thực hiện đầu tư, cụ thể: Trạm bơm Ruộc và đập xây Phai Thờ (được đầu tư xây
dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2017 bằng nguồn kinh phí khắc
phục hạn hán vụ đông xuân 2016-2017); Trạm bơm Tân Thành (được đầu tư xây
dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2020 bằng nguồn kinh phí hỗ trợ
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 tại Quyết định số 184/QĐ-UBND
ngày 08/3/2019).
14. Cử tri phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Cải tạo, nâng
cấp hệ thống cấp nước sạch tại tổ 6, tổ 7 phường Ỷ La. Hệ thống này được làm từ
năm 2000 đường ống nhỏ, hiện nay số nhân khẩu tăng, nhu cầu sử dụng nước lớn
nên không cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân, nhất là những hộ cuối nguồn
thường xuyên không có nước sinh hoạt.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang tại Văn bản số 331/SNN-NS ngày 27/02/2017.
Kết quả giải quyết: Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước
Tuyên Quang đã có phương án cấp nước đảm bảo cung cấp ổn định, đầy đủ nước
sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn tổ 6, tổ 7, phường Ỷ La.
15. Cử tri xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Xem xét chuyển đổi
mục đích sử dụng đất tại khu ruộng thụt của thôn Tụ, xã Phúc Thịnh, do năm 2013
xây đập gây ngập ruộng không canh tác được.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Phúc Thịnh, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 365/SNN-TT và BVTV ngày 28/02/2017.
Kết quả giải quyết: Ngày 24/02/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với
trưởng thôn Tụ và Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh. Kết quả rà soát lại các ý kiến tại
kỳ họp tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh ngày 13/12/2016 tại xã Phúc Thịnh
không có ý kiến về việc“Xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu ruộng
thụt của thôn Tụ, xã Phúc Thịnh, do năm 2013 xây dựng đập gây ngập ruộng không
canh tác được”. Kiểm tra thực tế tại các diện tích đất lúa thuộc thôn Tụ, xã Phúc
Thịnh, toàn bộ diện tích khu ruộng thụt của thôn Tụ hiện nay các hộ nông dân vẫn
canh tác bình thường, không có diện tích ruộng bị ngập úng; năm 2013 tại thôn Tụ
không có công trình đập được xây dựng mới.
16. Cử tri xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa kiến nghị: Đầu tư xây dựng đập
Bó Củng (thôn Búng Pẩu) để nhân dân, các cháu học sinh đi lại được dễ dàng,
thuận tiện.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Phúc Sơn, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 360/SNN-TL ngày 28/02/2017.
Kết quả giải quyết: Thời điểm 30/9/2021 công trình Bó Củng đã thi công
hoàn thành bằng nguồn vốn tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của
UBND tỉnh Tuyên Quang do Ban Di dân tái định cư Thuỷ điện Tuyên Quang làm
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chủ đầu tư. Hiện chủ đầu tư (Ban Di dân tái định cư Thuỷ điện Tuyên Quang) đang
hoàn thiện các thủ tục để bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong năm 2021.
IV. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4
1. Cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Hỗ trợ kinh phí nâng
cấp công trình nước sạch Ngòi Cái của thôn Chản để đảm bảo nước sinh hoạt
cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm
Hóa tại Văn bản số 1800/SNN-TTN ngày 11/9/2017.
Kết quả giải quyết: Qua kết quả điều tra, khảo sát trên địa bàn xã không có
nguồn nước đủ điều kiện để đầu tư xây dựng công trình. Do vậy, không đủ điều kiện
để thực hiện đầu tư và đã đưa ra khỏi danh mục Kế hoạch Chương trình mở rộng
quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016 - 2020.
2. Cử tri xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị: Rừng quế thuộc khu vực
đèo Kéo Héc được trồng theo Dự án 327 (01 thửa diện tích 1,6 ha ký hợp đồng
ngày 15/12/1997; 01 thửa diện tích 2,9 ha ký hợp đồng ngày 07/3/1998) đã làm thủ
tục giao đất, khai thác nhưng chưa được cấp giấy phép cho hộ gia đình, nay đã
qua tuổi khai thác, một số cây hiện nay đã bị chết khô, có hiện tượng mất trộm,
tiền hợp đồng bảo vệ cũng đã cắt từ năm 2016 nhưng gia đình vẫn phải trông coi.
Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm cấp giấy phép khai thác đ ể tránh thiệt hại cho
người dân, tạo điều kiện cho người dân có nguồn vốn để đầu tư phát triển sản
xuất, cải thiện đời sống.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Khuôn Hà, huyện
Lâm Bình tại Văn bản số 1852/SNN-KL ngày 18/9/2017.
Kết quả giải quyết: UBND huyện Lâm Bình, UBND xã Khuôn Hà đã lập
phương án giao rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là
rừng sản xuất gắn với giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có 02 lô
rừng của ông Hà Văn Huệ. Đến nay, UBND xã Khuôn Hà đã thẩm định xong hồ sơ
giao rừng gắn với giao đất và công bố danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ
đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất, trong đó hộ gia đình ông Hà Văn Huệ được giao 02 lô rừng trồng
nêu trên, với diện tích 4,50 ha. Như vậy, hộ gia đình ông Hà Văn Huệ được khai
thác diện tích rừng trồng nêu trên khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà
nước theo quy định.
3. Cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Nhà máy đường Tuyên
Quang nâng giá hỗ trợ trồng mía và đẩy nhanh tiến độ thu mua mía nguyên liệu
cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm
Hóa tại Văn bản số 1901/SNN-TTBVTV ngày 25/9/2017.
Kết quả giải quyết:
- Từ ngày 22/8/2015 Công ty CP mía đường Sơn Dương đã ban hành bộ
chính sách số 182/TB-ĐSD-HĐQT thông báo bộ chính sách đầu tư phát triển
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nguyên liệu mía trong 5 vụ (từ vụ 2015-2016 đến vụ 2019-2020) và các thông
báo điều chỉnh chính sách trong đó Công ty đã ban hành rất cụ thể về chính
sách chuyển đổi sang trồng mía như: Cây hàng năm là 1.000.000đ/ha, Cây sắn
2.000.000 đ/ha, Cây lâu năm 2.500.000đ/ha; ngoài ra còn các chính sách hỗ trợ
lãi xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...
- Về ý kiến đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía nguyên liệu cho nhân dân: Vụ
thu hoạch mía 2017-2018 Nhà máy đường Tuyên Quang đã thực hiện nâng công
suất ép từ 2.000 tấn mía cây/ngày (vụ 2016-2017) lên 4.000 tấn mía cây/ngày vụ
2017-2018, hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho thu mua, chế biến đã được Công ty
chuẩn bị xong.
4. Cử tri xã Tân An, huyện Chiêm Hóa ý kiến đề nghị: Ngành chức năng
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng thuốc
bảo vệ thực vật để nhân dân yên tâm sử dụng và sử dụng có hiệu quả. Vụ lúa xuân
vừa qua, vào thời điểm sắp cho thu hoạch lúa bị chết nhiều do bị bệnh đạo ôn cổ
bông, nhân dân mua thuốc bảo vệ thực vật về phun nhưng không hiệu quả.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân An, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 1790/SNN-TTBVTV ngày 08/9/2017.
Kết quả giải quyết: Vụ lúa xuân vừa qua vào thời điểm sắp cho thu hoạch
lúa bị chết nhiều, do bị bệnh đạo ôn cổ bông. Nguyên nhân vào thời điểm lúa trỗ và
vào chắc (thời tiết mưa nhiều) là điều thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát triển, công
tác phòng trừ được cán bộ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Trạm Khuyến
nông, hướng dẫn phòng trừ nhưng các lần phun thuốc xong gặp các đợt mưa, dẫn
đến việc phun thuốc trừ bệnh đạo ôn hiệu quả thấp.
5. Cử tri xã Tân An, huyện Chiêm Hóa ý kiến đề nghị: Tăng cường kiểm
tra, giám sát và có các biện pháp xử lý nghiêm đối với các điểm kinh doanh phân
bón, thuốc bảo vệ thực vật nhỏ, lẻ chưa được cấp giấy chứng nhận kinh doanh và
chưa đủ điều kiện bán thuốc bảo vệ thực vật.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân An, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 1790/SNN-TTBVTV ngày 08/9/2017.
Kết quả giải quyết: Năm 2016 đến hết tháng 8/2017, Sở Nông nghiệp và
PTNT đã tổ chức thanh tra 08 cơ sở, kiểm tra 395 cơ sở, lấy 37 mẫu thuốc BVTV gửi
phân tích kiểm định chất lượng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện có cơ
sở đang kinh doanh không có giấy đăng ký kinh doanh, các loại thuốc BVTV đang
kinh doanh tại các cửa hàng đều có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, các
loại thuốc BVTV đều có nhãn mác, tên, ngày sản xuất theo đúng quy định; tại thời
điểm kiểm tra không phát hiện có thuốc BVTV ngoài danh mục được phép kinh
doanh tại Việt Nam. Phát hiện 01 trường hợp kinh doanh thuốc BVTV không có giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV đơn vị đã ban hành quyết định xử
phạt vi phạm hành chính với số tiền là 3.000.000 đồng.
6. Cử tri xã Bình Xa, huyện Hàm Yên đề nghị: Nghiên cứu, xem xét việc hỗ
trợ cho các hộ dân trên địa bàn xã gieo trồng giống lúa BC15 bị thiệt hại do mất
mùa.
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Bình Xa, huyện Hàm
Yên tại Văn bản số 1789/SNN-TTBVTV ngày 08/9/2017.
Kết quả giải quyết: Về đề nghị hỗ trợ năng suất bị thiệt hại được thực hiện
theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản
xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh quy
định tại điều 5, khoản 1 điểm a nêu rõ: Diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ
trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha. Như vậy,
diện tích lúa của 04 hộ trên tại thôn Đồng Vầu, xã Bình Xa không thuộc diện được
hỗ trợ thiệt hại về năng suất, do năng suất chỉ giảm dưới 30% (từ 26-28 %).
7. Cử tri thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên đề nghị: Tỉnh nghiên cứu, xem
xét lại Dự án đầu tư phát triển chuỗi giá trị cam sành Hàm Yên tại khu vực Ngòi
Giàng, tổ dân phố Yên Thịnh, thị trấn Tân Yên, vì địa điểm này cách đường Quốc
lộ 2 gần 20km (giáp tỉnh Yên Bái), đất có độ dốc lớn, là khu vực rừng đầu nguồn
của suối Ngòi Giàng, do vậy khi triển khai dự án sẽ tác động lớn đến môi trường,
ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước, sản xuất và đời sống của nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri thị trấn Tân Yên, huyện
Hàm Yên tại Văn bản số 1862/SNN-KL ngày 19/9/2017.
Kết quả giải quyêt: Về địa hình đất đai nêu trong nội dung kiến nghị của cử tri
thị trấn Tân Yên là đúng với thực tế. Tuy nhiên, nhằm nâng cao giá trị kinh tế, thương
hiệu cho cây cam sành Hàm Yên, tỉnh đã mời gọi Công ty cổ phần đầu tư nông
nghiệp công nghệ cao Việt Nam đầu tư Dự án phát triển chuỗi giá trị Cam sành Hàm
Yên, kết hợp với bảo vệ rừng đầu nguồn và xây dựng khu du lịch sinh thái tại khu
vực Ngòi Giàng, tổ dân phố Yên Thịnh, thị trấn Tân Yên với tổng diện tích đất
khoảng 100 ha (Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 12/10/2015).
8. Cử tri xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh đầu
tư giống cây trồng để nhân dân phát triển sản xuất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Nhữ Hán, huyện Yên
Sơn tại Văn bản số 1781/SNN-TTBVTV ngày 08/9/2017.
Kết quả giải quyết: Để giúp người dân tích cực sản xuất, những năm gần đây
việc đầu tư giống cây trồng luôn được nhà nước nói chung và UBND tỉnh nói riêng
quan tâm và có nhiều chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ khuyến khích sản
xuất. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị HĐND, UBND xã chỉ đạo cán bộ chức
năng xây dựng kế hoạch gieo trồng để nhân dân phát triển sản xuất nhằm đạt hiệu
quả kinh tế cao.
9. Cử tri xã Lang Quán, huyện Yên Sơn đề nghị: Ngành chuyên môn tăng
cường kiểm tra, hướng dẫn nhân dân trong sản xuất, chăn nuôi, hạn chế dịch
bệnh, gây mất mùa; có giải pháp ổn định thị trường, giá cả sản phẩm chăn nuôi.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Lang Quán, huyện Yên
Sơn tại Văn bản số 1793/SNN-CNTY ngày 11/9/2017.
Kết quả giải quyết: Năm 2017, hệ thống thú y của tỉnh đã tổ chức 9 lớp
tuyên truyền cho 360 hộ chăn nuôi về các quy định của nhà nước trong lĩnh vực
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chăn nuôi thú y; thông qua hệ thống khuyến nông đã tổ chức 2.008 lớp cho
100.713 người của 7 huyện, thành phố về hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi theo
mùa vụ; hướng dẫn 156 cơ sở chăn nuôi có diện tích chuồng nuôi từ 50m2 trở lên
xây dựng kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường, hiện đã có 23 cơ sở chăn nuôi xây
dựng kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường được chính quyền địa phương xác nhận.
Tổ chức 12 cuộc kiểm tra đối với 12 cơ sở về công tác chăn nuôi; hướng dẫn các
cơ sở chăn nuôi các quy định về chăn nuôi an toàn dịch bệnh, quy trình thực hành
chăn nuôi tốt (VietGAHP). Khuyến cáo, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng một
số giải pháp tháo gỡ những khó khăn để phát triển chăn nuôi.
10. Cử tri xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương đề nghị: Cơ quan chức năng
khẩn trương kiểm tra, đánh giá thực trạng rừng trồng theo Dự án 327 trên khu vực
hồ Như Xuyên để có kế hoạch khai thác và giao một phần đất rừng cho người dân
trồng rừng tái sinh vừa đảm bảo duy trì diện tích rừng trồng vừa đảm bảo lợi ích
kinh tế. Hiện nay, khu rừng trồng theo Dự án 327 có nhiều nơi cây trồng lâu năm
đã chết hoặc có khu vực không còn cây.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đồng Quý, huyện
Sơn Dương tại Văn bản số 1804/SNN-KL ngày 11/9/2017.
Kết quả giải quyết: BQL dự án Bảo vệ và PTR huyện Sơn Dương đã lập hồ
sơ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng Dự án 327 tại khoảnh 232, chức năng
phòng hộ, thuộc khu vực hồ Như Xuyên với diện tích rừng trồng hiện còn là
88,15 ha. Hiện nay đang do UBND xã Đồng Quý quản lý, bảo vệ theo quy định
tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ
về việc Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng. Do diện
tích rừng trồng nêu trên thuộc lưu vực hồ thủy lợi Như Xuyên, nên UBND tỉnh đã
có chủ trương (tại Quyết định số 258/QĐ-UBND 07/9/2015) không giao cho hộ
gia đình, cá nhân, thực hiện quy hoạch là rừng phòng hộ đầu nguồn, đồng thời
giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, bảo vệ rừng theo quy định.
11. Cử tri xã Phú Lương, huyện Sơn Dương đề nghị: Cơ quan chức năng
có thẩm quyền nghiên cứu loại thuốc thay thế cho thuốc “cỏ cháy” mà người dân
đang sử dụng (loại thuốc này khi đưa vào sử dụng gây ảnh hưởng rất lớn đến sức
khỏe của người nông dân).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Phú Lương, huyện
Sơn Dương tại Văn bản số 1778/SNN-TTBVTV ngày 8/9/2017.
Kết quả giải quyết: Về lựa chọn các loại thuốc trừ cỏ khác thay thế cho các
thuốc trừ cỏ cháy, theo Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT đã nêu trên có khoảng
trên 50 loại thuốc trừ cỏ có chứa các hoạt chất Glyphosate, Acetochlor, Diuron,
Metsulfuron Methyl… được cho phép sử dụng trên đất trồng trọt và đất không trồng
trọt. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND xã Phú Lương tuyên truyền đến nhân
dân về Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 và Quyết định số
278/QĐ-BNN-BVTV ngày 08/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để nhân dân
được biết và sử dụng hạn chế ô nhiễm môi trường.
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12. Cử tri xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị: Hiện nay, một số diện
tích đất chè nhân dân đang canh tác, sản xuất đã được cấp sổ lâm bạ trùng vào
đất rừng đặc dụng. Đề nghị cấp có thẩm quyền phân loại lại đất 3 loại rừng và
tiếp tục cho nhân dân được sản xuất, canh tác những diện tích đất trên.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân Trào, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 1797/SNN-KL ngày 11/9/2017.
Kết quả giải quyết: Năm 2016, UBND tỉnh đã thực hiện điều chỉnh quy
hoạch 3 loại rừng. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ toàn bộ diện tích
rừng đặc dụng hiện nay đang được giữ nguyên 46.934,41 ha (Quyết định số
1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang).
13. Cử tri xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Nghiên cứu
đưa giống lúa mới có khả năng chịu được thời tiết khắc nghiệt, sâu bệnh, năng
suất cao, chất lượng tốt cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Lưỡng Vượng, thành
phố Tuyên Quang tại Văn bản số 1780/SNN-TTBVTV ngày 8/9/2017.
Kết quả giải quyết: Những năm gần đây Sở Nông nghiệp và PTNT đã lựa
chọn được nhóm giống lúa mới có năng suất như giống lúa lai LS1, LC25, Hoa ưu
số 2, Thái Xuyên 111, GS9, các giống lúa thuần BC 15, TBR225 và nhóm giống
lúa chất lượng như Thiên ưu 8, T10 bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh, đây là
những giống được hội đồng khoa học Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá là có
nhiều ưu điểm vượt trội như năng suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh trưởng
ngắn, chống chịu với điều kiện bất thuận khá, phù hợp với điều kiện canh tác và
thổ nhưỡng các địa phương trong tỉnh.
14. Cử tri xã Bình Xa, huyện Hàm Yên đề nghị: Kiểm tra, giải quyết dứt
điểm việc một số hộ dân chăn nuôi gia súc gần các điểm trường học, nhưng không
đảm bảo về môi trường, ảnh hưởng đến việc dạy và học.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Bình Xa, huyện
Hàm Yên tại Văn bản số 1793/SNN-CNTY ngày 11/9/2017.
Kết quả giải quyết: Trước thời điểm tháng 8/2017 trên địa bàn xã Bình Xa
huyện Hàm Yên tại điểm trường tiểu học thôn Đồng Lường, có 01 hộ dân chăn
nuôi lợn (quy mô 01 lợn nái, 10 lợn thịt), có chuồng nuôi được xây dựng sát
cạnh điểm trường học, mặc dù gia đình đã có hệ thống xử lý chất thải bằng
Biogas (được lắp đặt từ năm 2014), nhưng do việc xử lý chất thải chưa triệt để,
làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên đến thời điểm kiểm tra,
điểm trường tiểu học thôn Đồng Lường đã được di rời về trường chính tại trung
tâm xã từ đầu năm học 2017-2018 (đầu tháng 8/2017), nên không còn bị ảnh
hưởng về môi trường do việc chăn nuôi của hộ dân trên.
15. Cử tri xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn đề nghị: Kiểm tra, hướng dẫn nhân
dân cải tạo một số diện tích ruộng ven bờ suối thường xuyên bị ngập, để chuyển
đổi sang trồng cây màu khác phục vụ cho sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tứ Quận, huyện Yên
Sơn tại Văn bản số 1774 /SNN-TTBVTV ngày 8/9/2017.
Kết quả giải quyêt: Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: Cải tạo một số diện
tích ruộng ven bờ suối thường xuyên bị ngập theo Văn bản số 828/TNMT-VPĐK
ngày 01/11/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý chặt chẽ tình
trạng san ủi, đào đất, cải tạo mặt bằng; Chuyển đổi sang trồng cây màu khác phục
vụ cho sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân theo qui định tại Thông tư số
19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng
dẫn chi tiết Điều 4, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử
dụng đất trồng lúa.
16. Cử tri xã Phú Lương, huyện Sơn Dương (Chuyển Sở Xây dựng trả lời):
Thay đổi thiết kế cấu kiện bê tông đúc sẵn đang cung cấp cho các thôn trong xã để
xây dựng nhà văn hóa. Hiện nay, cấu kiện đúc sẵn đều theo một diện tích cố định, do
vậy chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng ở những nơi có quy mô dân số lớn. Nếu
không thay đổi mẫu thiết kế thì cung cấp bằng tiền để nhân dân tự thiết kế (mẫu được
cung cấp chưa theo yêu cầu của thôn đã đăng ký mà tất cả được cung cấp theo một
mẫu, phần mái được thiết kế theo dạng mái chùm, không đẹp, không thông thoáng).
Nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, Sở Xây
dựng đã trả lời ý kiến cử tri tại Văn bản số 1281/SXD-QLN ngày 11/9/2017.
Kết quả giải quyêt: Để nhà văn hóa thôn (bản) là nơi sinh hoạt văn hóa,
chính trị, thể dục, thể thao của nhân dân đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại, có độ bền
và tính thẩm mỹ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày
12/10/2016 về việc phê duyệt mẫu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng
công trình nhà văn hóa thôn, bản áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Tuyên
Quang. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày
13/7/2016, với nguyên tắc “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Trong đó, nhà nước
hỗ trợ cấu kiện đúc sẵn (gồm: cột bê tông, vì kèo thép, xà gồ thép, tôn lợp, cửa đi,
cửa sổ và chi phí vận chuyển đến chân công trình hoặc địa điểm gần nhất ô tô vận
chuyển đến được).
17. Cử tri xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị: Trả lại diện tích rừng
cho gia đình ông Đặng Thanh Hải, xã Tân Trào. Gia đình ông trồng cây keo xong
Nhà nước thu lại đưa vào rừng đặc dụng.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân Trào, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 1797/SNN-KL ngày 11/9/2017.
Kết quả giải quyết: Sau khi kiểm tra các tài liệu liên quan và trao đổi cụ thể
với ông Hải đã xác định được diện tích rừng trên không phải rừng trồng do ông
Hải đầu tư, thực tế là năm 2005 BQL dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng
ATK Tân Trào (Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào) đã thiết kế trồng rừng
bằng loài cây Keo theo dự án 661, diện tích thiết kế trồng rừng 1,3 ha, hiện tại do
ông Đặng Minh Vương thôn Tiền Phong, xã Tân Trào nhận khoán bảo vệ.
18. Cử tri xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị: Quy hoạch lại diện tích
chè ở thôn Vĩnh Tân để nhân dân phát triển cây chè.
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân Trào, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 1759/SNN-TTBVTV ngày 07/9/2017.
Kết quả giải quyêt: Để đáp ứng nhu cầu phát triển cây chè của nhân dân tại
thôn Vĩnh Tân trong thời gian tới. Đề nghị UBND xã Tân Trào tổ chức rà soát lại toàn
bộ diện tích chè hiện có tại thôn Vĩnh Tân, tổng hợp, báo cáo đề xuất với UBND
huyện Sơn Dương xem xét điều chỉnh quy hoạch diện tích cây chè hiện có tại thôn
Vĩnh Tân cho phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất cây chè theo kiến nghị cử tri
thôn Vĩnh Tân.
19. Cử tri xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị: Giao đất, giao rừng tự
nhiên và rừng phòng hộ cho người dân quản lý để tránh tình trạng rừng bị chặt phá.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đông Lợi, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 1803/SNN-KL ngày 11/9/2017.
Kết quả giải quyết: Thực hiện chủ trương, chính sách giao đất, giao rừng của
Trung ương, tỉnh Tuyên Quang đã có chủ trương giao rừng, giao đất lâm nghiệp
cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư quản lý, sử dụng. Tuy
nhiên, đến nay mới thực hiện được việc giao rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách
nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân. Hiện nay,
trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện giao rừng tự nhiên sản xuất, giao rừng tự nhiên và
rừng trồng phòng hộ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quản lý, sử dụng.
20. Cử tri xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ
cung ứng vật tư, cấu kiện bê tông cho chương trình xây dựng nhà văn hóa thôn
bản và kiên cố hóa kênh mương theo kế hoạch.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đồng Quý, huyện
Sơn Dương tại Văn bản số 1771/SNN-PTNT ngày 08/9/2017.
Kết quả giải quyết: Theo kế hoạch, thời gian nhận cấu kiện nhà văn hóa thôn
của xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương vào tháng 11/2017. Vì vậy, Sở Xây dựng có
trách nhiệm và phối hợp với đơn vị cung ứng cấu kiện nhà văn hóa đảm bảo cung
ứng cấu kiện đúng thời gian theo kế hoạch cho xã Đồng Quý để nhân dân tổ chức
thi công lắp đặt, xây dựng. Riêng công trình kiên cố hóa kênh mương năm 2017,
xã Đồng Quý không đăng ký nhu cầu, kế hoạch cung ứng cấu kiện.
21. Cử tri xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đề nghị: Hỗ trợ kinh phí xây
dựng nhà văn hóa thôn Đồng Chiêm.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Cấp Tiến, huyện
Sơn Dương tại Văn bản số 1770/SNN-PTNT ngày 08/9/2017.
Kết quả giải quyết: Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương nằm trong lộ trình kế
hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (theo Kế hoạch số 45/KH-UBND
ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang). Ngày 31/8/2017,
đơn vị cung ứng cấu kiện đã cung ứng đầy đủ cấu kiện đúc sẵn nhà văn hóa cho
nhân dân thôn Đồng Chiêm theo đúng kế hoạch.
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22. Cử tri các xã: Phú Lương, Đồng Quý, Tú Thịnh, huyện Sơn Dương:
Nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi khi thị trường mất ổn định,
mất giá gây nhiều thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Phú Lương, Đồng
Quý, Tú Thịnh, huyện Sơn Dương tại Văn bản số 1793/SNN-CNTY ngày
11/9/2017.
Kết quả giải quyết: Thông tin cho nhân dân về những cơ chế chính sách
của tỉnh đã ban hành để tiếp cận thụ hưởng. Thông qua các chính sách đã hỗ trợ
vốn vay, lãi suất tiền vay cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đủ điều kiện,
đăng ký thụ hưởng chính sách trong phát triển chăn nuôi.
23. Cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Tăng cường công tác
kiểm tra và xử lý nghiêm các hộ gia đình, cá nhân có hành vi chặt phá rừng.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Nhân Lý, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 1915/SNN-CCKL ngày 27/9/2017.
Kết quả giải quyết: Đến nay, nhìn chung công tác quản lý bảo vệ rừng được
duy trì thực hiện có hiệu quả; tình trạng vi phạm xâm hại rừng mặc dù còn xảy ra
tại một số địa bàn, song so với cùng kỳ năm 2016 giảm 90 vụ. Riêng tại địa bàn xã
Nhân Lý, tính từ đầu năm 2017 đến nay không xảy ra vụ việc phá rừng trái pháp
luật. Liên quan đến lĩnh vực quản lý, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các cơ
quan liên quan trên địa bàn, kiểm tra, phát hiện và đề xuất Chủ tịch UBND xã ra
quyết định xử lý 07 vụ lấn, chiếm 2,4 ha đất rừng sản xuất chưa giao, chưa cho
thuê, phạt tiền 04 vụ/04 người vi phạm với số tiền là 17.000.000 đồng, còn lại 03
vụ với diện tích lấn, chiếm là 1,4 ha đến nay chưa xác định được người vi phạm.
24. Cử tri xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị: “Đầu tư xây dựng phai Nhà
Trẻ thuộc thôn Đầu để giữ nước phục vụ sản xuất, hiện nay phai đã xuống cấp”.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đạo Viện, huyện
Yên Sơn tại Văn bản 1841/SNN-TL ngày 15/9/2017.
Kết quả giải quyết: Ban quản lý công trình thủy lợi xã Đạo Viện đã thực
hiện sửa chữa, khắc phục cửa chia nước từ tuyến kênh dẫn nước thuộc công trình
hồ Khuôn Ninh, đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ sản xuất cho bà con nhân dân.
V. SAU KỲ HỌP THỨ 4
1. Cử tri xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Ngành chức năng
nghiên cứu đưa các giống lúa thuần có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất
phù hợp với từng địa bàn, hiện nay có nhiều giống lúa không còn phù hợp, năng
suất, chất lượng thấp.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã xã Tân Thịnh, huyện Chiêm
Hóa tại Văn bản số 2401/SNN-TTBVTV ngày 16/10/2017.
Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT đã lựa chọn được nhóm giống
lúa thuần mới có năng suất cao, chất lượng gạo khá như BC 15, TBR225 và nhóm
giống lúa chất lượng như Thiên ưu 8, T10 bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh, đây
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là những giống được hội đồng khoa học Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá là có
nhiều ưu điểm vượt trội như: năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện
canh tác và thổ nhưỡng các địa phương trong tỉnh. Đồng thời đã loại bỏ những
giống lúa thuần không còn phù hợp ra khỏi cơ cấu giống như: HT6, TBR45,
TBR1, Hương cốm...
2. Cử tri xã Phú Bình, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Công ty
Mía đường Sơn Dương thực hiện việc thu mua mía cho nhân dân theo đúng khung
thời vụ và hỗ trợ làm đường cho nhân dân vào các khu sản xuất để thuận tiện cho
việc vận chuyển mía, giảm chi phí cho nhân dân và tăng giá thu mua mía nguyên
liệu cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Phú Bình, xã Tân Thịnh,
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 2077/SNN-TTBVTV ngày 17/10/2017.
Kết quả giải quyết: Những năm gần đây Công ty đều thực hiện tốt khung
thời gian trên; niên vụ ép 2016-2017 Công ty kết thúc vụ sản xuất ngày
08/4/2017, như vậy với niên vụ vụ ép 2016-2017 Công ty thu mua nguyên liệu
vẫn đảm bảo khung thời vụ. Với chủ trương của Công ty là mía trồng đến đâu
Công ty sẽ hỗ trợ cùng bà con nhân dân và chính quyền địa phương làm đường
đến đó để thuận lợi nhất cho công tác vận chuyển, thu hoạch mía. Điều kiện để
được hỗ trợ làm đường thì diện tích mía trồng tập trung phải đảm bảo > 05ha và
chi phí làm đường không vượt quá khung quy định của Công ty.
3. Cử tri xã Trung Trực, huyện Yên Sơn đề nghị: Kiểm tra việc sử dụng
phân bón hữu cơ MV-L của Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Tuyên Bình.
Hiện nay, nhân dân phản ánh việc quản lý, sử dụng chưa đúng quy định gây ô
nhiễm môi trường.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Trung Trực, huyện Yên
Sơn tại Văn bản số 2135/SNN-TTBVTV ngày 23/10/2017.
Kết quả giải quyết: Phân bón hữu cơ MV-L là sản phẩm do Công ty TNHH
Miwon Việt Nam sản xuất, có trong danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh
doanh, sử dụng tại Việt Nam theo Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT ngày
05/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
4. Cử tri xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư làm công trình nước
sạch cho nhân dân thôn Nà Tấu, thôn Phiêng Ngàm, thôn Phiêng Ten, xã Sinh Long.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Sinh Long, huyện Na
Hang tại Văn bản số 2073/SNN-TTN ngày 17/10/2017.
Kết quả giải quyết: Qua kết quả điều tra, khảo sát trên địa bàn xã không có
nguồn nước đủ điều kiện để đầu tư xây dựng công trình, nhu cầu đăng ký sử dụng
nước từ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn thấp, không đáp ứng yêu cầu
của Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết
quả giai đoạn 2016-2020. Do vậy, không đủ điều kiện để thực hiện đầu tư và đã
đưa ra khỏi danh mục Kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước
sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016 - 2020.
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5. Cử tri xã Đà Vị, huyện Na Hang để nghị: Kiểm tra công trình nước sạch
từ thôn Bản Thốc về trung tâm xã (do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh làm chủ đầu
tư) đến nay chưa hoàn thiện, chất lượng công trình không bảo đảm.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Đà Vị, huyện Na Hang tại
Văn bản số 2121/SNN-TTN ngày 23/10/2017.
Kết quả giải quyết: Chủ đầu tư đã thực hiện sửa chữa khắc phục những tồn
tại của công trình. Hiện tại công trình hoạt động bình thường và cấp nước ổn định
cho nhân dân (trong đó có thôn Bản Thốc).
6. Cử tri xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư nâng cấp tuyến
mương Khuổi Hỏi - Khuôn Pồng 2 đảm bảo việc cung cấp nước phục vụ sản xuất
cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Trung Hà, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 2111/SNN-TL ngày 20/10/2017.
Kết quả giải quyết: Năm 2018, UBND xã Trung Hà đã tổ chức thực hiện
lắp đặt 340m (Khuôn Pồng 2 là 200m, Khuổi Hỏi là 140m) kênh mương bằng
cấu kiện đúc sẵn theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của
HĐND tỉnh để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất.
7. Cử tri xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Cấp bù thủy lợi phí
công trình phai Cốc Phai. Trên địa bàn xã có 02 công trình cùng có tên Cốc Phai,
hiện nay xã mới chỉ được cấp bù thủy lợi phí 01 công trình (Cử tri xã Bình Nhân,
huyện Chiêm Hóa).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Bình Nhân, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 2109/SNN-TL ngày 20/10/2017.
Kết quả giải quyết: Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Sở Nông nghiệp và
PTNT đã phối hợp với UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức kiểm tra, lựa chọn được 01
đầu điểm công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn trên địa
bàn xã Bình Nhân để đề xuất, tham mưu, cho UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn để
thực hiện đầu tư, cụ thể: Đập xây Cốc Hó (được đầu tư xây dựng hoàn thành, bàn
giao đưa vào sử dụng năm 2019 bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ
công ích thủy lợi năm 2018 tại Quyết định giao vốn số 407/QĐ-UBND ngày
27/4/2018).
8. Cử tri xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Hỗ trợ kinh phí hoặc
rọ thép để xây dựng các công trình phai đầu mối thủy lợi.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Bình Nhân, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 2109/SNN-TL ngày 20/10/2017.
Kết quả giải quyết: Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Sở NN&PTNT đã
phối hợp với UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức kiểm tra, lựa chọn được 01 đầu điểm
công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã
Bình Nhân để đề xuất, tham mưu, cho UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn để thực
hiện đầu tư, cụ thể: Đập xây Cốc Hó (được đầu tư xây dựng hoàn thành, bàn giao
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đưa vào sử dụng năm 2019 bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích
thủy lợi năm 2018 tại Quyết định giao vốn số 407/QĐ-UBND ngày 27/4/2018)
9. Cử tri xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư nâng cấp và xây
dựng đập Phai Ka, thôn Nà Nhừ, hiện nay đập không có cống và đã bị hư hỏng nặng.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Phú Bình, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 2110/SNN-TL ngày 20/10/2017.
Kết quả giải quyết: UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số
174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát
triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035.
Trong đó công trình Phai Ca, xã Phú Bình đã được đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư
xây dựng, tu sửa, nâng cấp giai đoạn 2016-2020. Hiện nay, công trình đã được đầu
tư xây dựng từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, hoàn thành đưa vào
sử dụng trong năm 2020.
10. Cử tri xã Trung Trực, huyện Yên Sơn đề nghị: Khẩn trương hoàn thiện
các thủ tục để bàn giao công trình đập thủy lợi Khuôn Lù, công trình đã hoàn
thành nhưng chưa được đưa vào sử dụng.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Trung Trực, huyện
Yên Sơn tại Văn bản số 2108/SNN-TL ngày 20/10/2017.
Kết quả giải quyết: Công trình thủy lợi Khuôn Lù, xã Trung Trực khởi công
xây dựng từ năm 2010, do UBND huyện Yên Sơn làm chủ đầu tư. Công trình đã
được bàn giao cho UBND xã Trung Trực tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng
năm 2020.
11. Cử tri xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương đề nghị: Sớm đầu tư xây dựng
công trình nước sạch tập trung tại địa bàn xã. Hiện nay, hệ thống cấp nước máy
tại xã Vân Sơn xuống cấp không cung cấp đủ nước cho sinh hoạt của nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Hồng Lạc, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 2074/SNN-TTN ngày 17/10/2017.
Kết quả giải quyết: Qua kết quả điều tra, khảo sát trên địa bàn xã không có
nguồn nước đủ điều kiện để đầu tư xây dựng công trình. Do vậy, không đủ điều kiện
để thực hiện đầu tư và đã đưa ra khỏi danh mục Kế hoạch Chương trình mở rộng
quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả giai đoạn 2016 - 2020.
12. Cử tri xã Bình Nhân, Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Nghiên
cứu, điều chỉnh diện tích (quy mô) trang trại cho phù hợp với một số địa phương
trên địa bàn tỉnh để nhân dân được hưởng cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh theo
nội dung Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân
dân tỉnhTuyên Quang (Khóa XVII) về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển
kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Bình Nhân, Tân Thịnh,
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 2060/SNN-PTNT ngày 17/10/2017.
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Kết quả giải quyết: Tại thời điểm năm 2017, việc cấp giấy chứng nhận Kinh
tế trang trại phải căn cứ vào Tiêu chí xác định kinh tế trang trại quy định tại Điều 5
Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và
PTNT về việc quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang
trại. Vì vậy các địa phương không tự điều chỉnh diện tích (quy mô) để cấp giấy
kinh tế trang trại mà phải căn cứ vào quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tuy
nhiên trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế
trang trại, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ đề xuất các nội dung phù hợp với tình hình
thức tế của địa phương khi có điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số
27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
13. Cử tri huyện Sơn Dương đề nghị: Sửa đổi Nghị quyết số 10/2014/NQ
HĐND 22/7/2014 của HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển trang trại (mức
vay tối đa 500 triệu đồng), mức vay tối đa tại Nghị định số 55/2015/NĐ-TTg ngày
09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ trang trại được vay tối đa 1,0 tỷ đồng.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri huyện Sơn Dương tại
Văn bản số 275/SNN-PTNT ngày 05/3/2018.
Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các sở,
ngành liên quan xây dựng dự thảo, trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành
chính sách thay thế Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND, theo đó nâng mức cho
vay có hỗ trợ lãi suất tối đa lên 1,0 tỷ đồng/trang trại (Nghị quyết số
03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát
triển sản xuất hàng hóa nông, lâm nghiệp, thủy sản; sản phẩm OCOP và xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025).
VI. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5
1. Cử tri xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Công ty Mía đường
tăng giá thu mua mía cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Xuân Quang, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 194/SNN-TTBVTV ngày 12/02/2018.
Kết quả giải quyết: Từ đầu năm 2021, thị trường đường đã có dấu hiệu cân
bằng trở lại, giá bán đường kính trắng tăng từ 2.000 - 2.500 đồng/kg, giá bán đường
của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương bình quân đạt 14.500 đồng/kg, khó
khăn bước đầu đã được tháo gỡ; Công ty đã trả hết nợ tiền mía niên vụ 2019-2020
và thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền mua mía nguyên liệu niên vụ ép 2020-2021 cho
nhân dân. Chia sẻ với người trồng mía nguyên liệu, Công ty cổ phần mía đường Sơn
Dương đã có những giải pháp đó là: Hỗ trợ giá mua mía nguyên liệu niên vụ 20202021 cho các hộ trồng mía 30.000 đồng/tấn; điều chỉnh chính sách đầu tư, thu mua
mía nguyên liệu theo hướng tăng quyền lợi cho người trồng mía.
2. Cử tri xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Nghiên cứu, có chính
sách khuyến khích người dân tham gia trồng rừng.
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Xuân Quang, huyện Chiêm
Hóa tại Văn bản số 199/SNN-KL ngày 12/02/18.
Kết quả giải quyết: Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số
03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp
chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021 (hỗ trợ cây Keo lai nuôi cấy
mô và cây Keo tai tượng hạt giống nhập ngoại), đối tượng được hỗ trợ cây giống
lâm nghiệp là các hộ gia đình, cá nhân trồng rừng trên đất quy hoạch là rừng sản
xuất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
3. Cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Nhà nước có chính sách
hỗ trợ nhân dân trồng các giống cây phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương để
phát triển kinh tế (hiện trên địa bàn xã có chính sách hỗ trợ trồng cây Lát nhưng
do không phù hợp với điều kiện tự nhiên, cây không phát triển được).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa tại
Văn bản số 199/SNN-KL ngày 12/02/18.
Kết quả giải quyết: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện
chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao (cây Keo lai được sản xuất
bằng phương pháp nuôi cấy mô và cây Keo tai tượng hạt nhập ngoại) theo Nghị
quyết Hội đồng nhân dân tỉnh số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017. Nếu hộ gia
đình, cá nhân có đất lâm nghiệp phù hợp với loài cây Keo và có nhu cầu hỗ trợ
giống cây chất lượng cao để trồng rừng sản xuất, đề nghị các hộ gia đình, cá nhân
đăng ký với UBND xã, Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện (Hạt
Kiểm lâm huyện) để được hỗ trợ theo quy định.
4. Cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Có chính sách hỗ trợ
giống vật nuôi bằng cách cung cấp con giống bố mẹ để bà con lấy giống tại chỗ
cho phù hợp với điều kiện môi trường địa phương.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa tại
Văn bản số 215/SNN-CNTY ngày 23/02/2018.
Kết qảu giải quyết: Để chủ động trong việc cung ứng con giống tốt tại chỗ cho
các hộ chăn nuôi, ngày 10/4/2017 UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định
số 03/2017/QĐ-UBND quy định chi tiết nội dung thực hiện Quyết định số
50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ
nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn tỉnh Tuyên
Quang giai đoạn 2017-2020; ngày 29/12/2017 Liên Sở: Nông nghiệp và PTNT - Tài
chính- Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Hướng dẫn số 2668/HDLN-NN-TC-KH
Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả
chăn nuôi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5. Cử tri xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn đề nghị: Chỉ đạo các cơ quan liên
quan tìm đầu ra bao tiêu cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp để nhân dân yên tâm
phát triển sản xuất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn tại
Văn bản số 227/SNN-PTNT ngày 27/02/2018.
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Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho Hội đồng
nhân dân tỉnh ban hành, triển khai 03 Nghị quyết về chính sách hỗ trợ sản xuất
nông nghiệp, thủy sản; xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xúc tiến thương mại tiêu
thụ sản phẩm hàng hóa; phát triển kinh tế trang trại; phát triển Hợp tác xã nông,
lâm nghiệp (Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014; Nghị quyết số
10/2010/NQ-HĐND ngày 22/7/2014; Nghị quyết số 05/2016/NQ-HDND ngày
13/7/2016).
6. Cử tri xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị: Có kế hoạch, định hướng
khuyến nông phát triển cây trồng, vật nuôi cho nhân dân. Hiện nay, nhân dân đầu
tư trồng cây ăn quả phát triển kinh tế (cây Bưởi) theo hướng tự phát, chưa có kế
hoạch gắn sản xuất với tiêu thụ, thị trường do đó dễ gặp rủi ro.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn tại
Văn bản số 205/SNN-TTBVTV ngày 13/02/2018.
Kết quả giải quyết: Để tránh tình trạng người nông dân cùng trồng ồ ạt một
loại cây không theo quy hoạch, không gắn với thị trường tiêu thụ, bị thương lái ép
giá, hiệu quả không cao, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên
môn phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện Yên Sơn, Hội đồng nhân dân
và Ủy ban nhân dân xã Phúc Ninh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện
theo Quy hoạch.
7. Cử tri xã Văn Phú, huyện Sơn Dương có ý kiến: Chỉ đạo các đơn vị liên
quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật,
giống cây trồng không đảm bảo chất lượng trên địa bàn xã.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Văn Phú, huyện Sơn Dương tại
Văn bản số 202/SNN-TTBVTV ngày 12/02/2018.
Kết quả giải quyết: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và
PTNT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên
quan: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nhân dân sử dụng
giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV theo đúng quy định; tăng cường công tác
quản lý kinh doanh và sử dụng giống cây trồng, phân bón và thuốc BVTV.
8. Cử tri xã Đại Phú, huyện Sơn Dương đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ kiên
cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn
hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ
tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 20 16-2020 theo Nghị
quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 25/7/2016 của HĐND tỉnh.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Đại Phú, huyện Sơn Dương
tại Văn bản số 222/SNN-PTNT ngày 26/02/2018.
Kết quả giải quyết: Kế hoạch năm 2018, huyện Sơn Dương thực hiện bê
tông hóa 35,0 km đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa 66,0 km kênh mương
và xây dựng 35 nhà văn hóa thôn. Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện
Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, giai đoạn 2018
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- 2020, xã Đại Phú cần căn cứ kế hoạch của huyện Sơn Dương về xây dựng
đường giao thông nội đồng và kiên cố hóa kênh mương (nhà văn hóa thôn đã thực
hiện xong) để chủ động rà soát, đăng ký kế hoạch hàng năm.
9. Cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Xem xét nâng mức hỗ
trợ thiệt hại hoa màu do thiên tai gây ra.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Trung Hòa, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 221/SNN-TL ngày 26/02/2018.
Kết quả giải quyết: Việc thực hiện hỗ trợ theo nguyên tắc hỗ trợ một phần
chi phí giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban
đầu (không phải đền bù thiệt hại). Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan Thường
trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh) ghi nhận ý kiến đề nghị của cử tri và sẽ rà
soát lại mức hỗ trợ để tham mưu cho UBND tỉnh có kiến nghị với Trung ương
xem xét nâng mức hỗ trợ thiệt hại cây trồng, vật nuôi, thủy sản do thiên tai gây ra
cho phù hợp.
10. Cử tri xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư xây dựng hệ
thống nước sạch từ đầu nguồn cho các thôn Khuổi Phầy, Pác Khoang, Nà Mụ, xã
Hồng Thái để nhân dân có nước sinh hoạt đảm bảo hợp vệ sinh.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Hồng Thái, huyện Na Hang
tại văn bản số 149/SNN-TTN ngày 31/01/2018.
Kết quả giải quyết: Qua kết quả điều tra, khảo sát trên địa bàn xã không có
nguồn nước đủ điều kiện để đầu tư xây dựng công trình, suất đầu tư cao. Do vậy,
không đủ điều kiện để thực hiện đầu tư và đã đưa ra khỏi danh mục Kế hoạch
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
giai đoạn 2016 - 2020.
11. Cử tri xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Kiểm tra, thay ống xi
phông (dài khoảng 100m) của công trình thủy lợi thôn Biến (do BQL công trình
thủy lợi Tuyên Quang làm chủ đầu tư), ống xi phông hiện nay đường kính nhỏ
không đủ dẫn nước phục vụ cho sản xuất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức
kiểm tra thực tế tại công trình vào ngày 24/10/2017 và đã có Văn bản số 2175/SNNQLXDCT ngày 27/10/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các cơ quan liên
quan triển khai các biện pháp để đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất.
Kết quả giải quyết: Hiện nay công trình thủy lợi Phai Thung đang cấp nước
ổn định cho trên 76 ha diện tích lúa và rau màu.
12. Cử tri xã Khau Tinh, huyện Na Hang đề nghị: Xem xét điều chỉnh đất
rừng phòng hộ sang đất sản xuất để nhân dân quản lý cây trồng trên đất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời cử tri xã Khau Tinh, huyện Na Hang tại
Văn bản số 201/SNN-KL ngày 12/02/2018.
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Kết quả giải quyết: vị trí cử tri có ý kiến, kiến nghị là đất quy hoạch cho sản
xuất nông nghiệp, không phải đất quy hoạch lâm nghiệp, nên không thuộc diện
phải điều chỉnh mục đích sử dụng như ý kiến, kiến nghị của cử tri.
13. Cử tri xã Yên Phú, huyện Hàm Yên đề nghị: Khẩn trương sửa chữa
khắc phục công trình thủy lợi đập Ông Xuân để cung cấp nước phục vụ sản xuất
cho các thôn 2, 3, Thống Nhất và thôn Làng Chiềng.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Yên Phú, huyện
Hàm Yên tại Văn bản số 296/SNN-TL ngày 09/3/2018.
Kết quả giải quyết: Tuyến kênh dẫn nước thôn 4 Thống Nhất đã được đầu tư
hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng bằng vốn Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh
Tuyên Quang được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày
20/11/2018.
14. Cử tri xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư xây dựng công
trình thủy lợi Pắc Đuống, thôn Bản Lếch, phai Nà Làng, thôn Bản Man đảm bảo
nước tưới phục vụ sản xuất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Bình Phú, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 295/SNN-TL ngày 09/3/2018.
Kết quả giải quyết: Công trình thủy lợi Pắc Đuống được đầu tư hoàn thành,
bàn giao đưa vào sử dụng năm 2018 theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày
20/3/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang.
15. Cử tri Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương
đề nghị: Hỗ trợ kinh phí để nâng cấp trạm bơm Thanh Thất và sớm cấp kinh phí cấp
bù thủy lợi phí cho Ban quản lý công trình thủy lợ xã theo kế hoạch năm.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri Ban Quản lý công trình
thủy lợi xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương tại Văn bản số 240/SNN-TL ngày
28/02/2018. Kết quả giải quyết: Tháng 7/2020 Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên
Quang đã hoàn thành sửa chữa nâng cấp đưa vào sử dụng công trình trạm bơm
Thanh Thất đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho 107,97 ha. Tổng kinh phí cấp
bù thuỷ lợi phí của BQL công trình thuỷ lợi xã Sơn Nam năm 2017 là 375.603.000
đồng, đã được Ban quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Tuyên Quang cấp đầy đủ
nguồn kinh phí cho Ban quản lý công trình thuỷ lợi xã Sơn Nam. Công trình Trạm
bơm điện Thanh Thất được đầu tư tu sửa, nâng cấp hoàn thành, bàn giao đưa vào
sử dụng năm 2020 bằng nguồn vốn hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm
2019 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày
08/3/2019.
16. Cử tri xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư đập thủy lợi
thôn Tiền Phong, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Thắng Quân, huyện
Yên Sơn tại Văn bản số 277/SNN-TL ngày 06/3/2018.
Kết quả giải quyết: Công trình đập rọ thép tiếp nước cho trạm bơm Tiền
Phong đã được đầu tư khắc phục hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào quý
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I/2018 bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018
phần Nhà nước hỗ trợ cho Ban quản lý CTTL xã Thắng Quân để thực hiện công
tác quản lý và duy tu, bảo dưỡng các công trình trên địa bàn quản lý.
17. Cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Sớm đầu tư xây dựng
đập thủy lợi Nà Nhình, thôn Trung Vượng 1.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Bình Phú, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 280/SNN-TL ngày 07/3/2018.
Kết quả giải quyết: Công trình thủy lợi Nà Nhình, thôn Trung Vượng 1 đã
được tu sửa, nâng cấp đưa vào sử dụng năm 2018.
VII. SAU KỲ HỌP THỨ 5
1. Cử tri xã Xuân Lập huyện Lâm Bình đề nghị: Chỉ đạo ngành chức năng
kiểm tra chất lượng giống cây trồng trước khi cung ứng cho nhân dân. Hiện nay,
có tình trạng nhân dân mua phải giống kém chất lượng, năng suất thấp. Yêu cầu
cung ứng giống ngô, lúa năng suất cao cho nhân dân sản xuất.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời ý kiến của cử tri xã Xuân
Lập, huyện Lâm Bình tại Văn bản số 268/SNN-TTBVTV ngày 05/3/2018.
Kết quả giải quyết: Sau khi kiểm tra, làm rõ nội dung trên thì không phải do
người dân mua phải giống kém chất lượng, năng suất thấp mà trên địa bàn xã Xuân
Lập hiện nay diện tích gieo trồng giống Tạp giao 1 khá nhiều, đây là giống lúa đã
cũ, được gieo cấy trong nhiều năm nay, cơm không ngon, năng suất không cao
bằng một số giống lúa lai mới nên nhân dân đề nghị thay thế bằng các giống lúa có
năng suất, chất lượng cao hơn để đưa vào sản xuất.
2. Cử tri xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Tỉnh nghiên cứu có giải
pháp trợ giá cho người nông dân trong thời điểm giá lợn hơi xuống thấp để bà con
yên tâm sản xuất và chăn nuôi.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời ý kiến của cử tri xã Hòa
An, huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 257/SNN- CNTY ngày 01/3/2018.
Kết quả giải quyết: Tăng cường liên kết trong sản xuất chăn nuôi thông qua
các Tổ hợp tác, Hợp tác xã và các hộ chăn nuôi với nhau để tạo thành chăn nuôi theo
chuỗi từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra của sản phẩm, từ đó tạo điều kiện để liên kết
với doanh nghiệp trong việc bao tiêu sản phẩm chăn nuôi đảm bảo ổn định và bền
vững. Thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh,
VietGAHP, đảm bảo vệ sinh môi trường, chăn nuôi có kiểm soát từ cung cấp đầu
vào đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm; sử dụng sản phẩm sẵn có của địa phương để
phối trộn thức ăn đảm bảo dinh dưỡng, áp dụng đồng bộ triệt để các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh nhằm hạ giá thành đến mức thấp nhất trong chăn nuôi.
3. Cử tri xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Ngành chức năng kiểm
tra, kiểm soát chất lượng các loại giống lúa, giống ngô khi bán trên thị trường. Tại
thôn Chắng Hạ, xã Hòa An nhân dân trồng giống ngô biến đổi gen, khi trồng cây
sinh trưởng phát triển tốt nhưng lúc thu hoạch hạt ngô đã ra rễ.

33

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời ý kiến của cử tri xã Hòa
An, huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 267/SNN-TTBVTV ngày 05/3/2018.
Kết quả giải quyết: Hiện tượng giống ngô biến đổi gen tại thôn Chắng Hạ,
xã Hòa An khi chín sinh lý để ngoài ruộng gặp mưa, ẩm độ cao nên bị mọc mầm,
ra rễ chứ không phải do chất lượng giống.
4. Cử tri xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Hỗ trợ kinh phí xây dựng
nhà vệ sinh cho các hộ gia đình tại nông thôn để việc xây dựng nông thôn mới đạt
hiệu quả hơn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời ý kiến của cử tri xã Kiên
Đài, huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 270/SNN-PTNT ngày 05/3/2018.
Kết quả giải quyết: Đề nghị HĐND và UBND xã Kiên Đài tiếp tục phối hợp
với Hội Nông dân cấp huyện để hướng dẫn Hội viên nông dân trong xã được tiếp
cận với chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND
ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Cử tri xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Tháo gỡ khó khăn trong
các điều kiện cho vay theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của
HĐND tỉnh Tuyên Quang về khuyến khích phát triển hợp tác xã nông lâm thủy sản
trên địa bàn tỉnh (quy định về thế chấp tài sản).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Hòa Phú, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 259/SNN-PTNT ngày 01/3/2018.
Kết quả giải quyết: Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của
Hội đồng nhân dân tỉnh không quy định về các điều kiện vay vốn và các quy định
về thế chấp tài sản. Những nội dung này thực hiện theo đúng quy định của hệ
thống ngân hàng và các quy định khác của nhà nước. Để thống nhất trình tự, hồ sơ,
thủ tục khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh, liên ngành Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính,
Sở Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tuyên Quang đã có Hướng
dẫn số 2273/HDLN-SNN-STC-SKHĐT-NHNN ngày 25/10/2016. Trong đó có
giao nhiệm vụ của các đơn vị liên quan như: Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Phòng Tài chính - Kế hoạch, tổ chức tín dụng cho vay vốn…
6. Cử tri huyện Sơn Dương đề nghị: Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số
12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ
sản xuất hàng hoá đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên
Quang. Cụ thể: Hỗ trợ kinh phí Quy hoạch, cải tạo đồng ruộng san gạt bỏ bờ thửa,
tạo mặt bằng xây dựng cánh đồng lớn từ 3 ha trở lên (có từ 1-3 thửa đất), tổ chức
hội, họp thống nhất xây dựng cánh đồng lớn mía nguyên liệu, số hóa sơ đồ các
thửa đất của hộ gia đình trước khi cải tạo mặt bằng, san bỏ các bờ thửa đất xây
dựng cánh đồng. Hiện nay, hỗ trợ cho vay 10 triệu/ha mua mía giống, bình quân
361.000/sào là thấp, người dân không vay.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri huyện Sơn Dương tại
Văn bản số 275/SNN-PTNT ngày 05/3/2018.
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Kết quả giải quyết: Nội dung này không thuộc chính sách quy định tại Nghị
quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh. Trước mắt, đề nghị
HĐND, UBND huyện Sơn Dương tuyên truyền, hướng dẫn để người dân thực hiện
tốt các nội dung chính sách được đã quy định tại Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND.
7. Cử tri xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư, nâng cấp hệ thống
nước sạch nông thôn phục vụ nhân dân tại thôn Thọ Sơn.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn
tại Văn bản số 265/SNN-TTN ngày 05/3/2018.
Kết quả giải quyết: Hiện tại, các hộ dân trên địa bàn thôn Thọ Sơn đã được đầu
tư nâng cấp hệ thống nước sạch phục vụ nhân dân trên địa bàn thôn.
8. Cử tri xã Ninh Lai huyện Sơn Dương đề nghị: Có kế hoạch sửa chữa
nâng cấp đập Hội Kế để có nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Ninh Lai huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 291/SNN-TL ngày 08/3/2018.
Kết quả giải quyết: Công trình đã được chủ đầu tư (Ban quản lý đầu tư
các công trình Nông nghiệp và PTNT) hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ
tháng 3/2021
9. Cử tri xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương đề nghị: Khẩn trương sửa
chữa, cải tạo và thay đổi cách quản lý công trình nước sạch tại thôn Đồng Dài để
đưa vào khai thác sử dụng phục vụ nhu cầu của nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Thượng Ấm, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 441/SNN-TTN ngày 03/4/2018.
Kết quả giải quyết: Không đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình vì UBND
xã Thượng Ấm đề nghị không thực hiện đầu tư nâng cấp, sửa chữa công trình tại
công văn số 26/CV-UBND ngày 12/3/2018 của UBND xã Thượng Ấm do các hộ
dân không có nhu cầu sử dụng.
10. Cử tri xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị: Sớm cấp cấu kiện bê
tông để sửa chữa đoạn mương giữa thôn Hoàng Tân 1 và thôn Cây Đa để phục vụ
sản xuất cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Ninh Lai huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 291/SNN-TL ngày 08/3/2018.
Kết quả giải quyết: Tuyến kênh dẫn nước phục vụ tưới cho sản xuất nông
nghiệp của nhân dân thôn Hoàng Tân 1 và thôn Cây Đa thuộc xã Ninh Lai nằm
trong kế hoạch kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông thành mỏng được
hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp đã cung ứng cấu kiện cho UBND xã Ninh Lai vào
tháng 8/2021.
VIII. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6
1. Cử tri xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: Hướng dẫn và quy định
cụ thể về khoảng cách giữa đất trồng cây lâm nghiệp, cây lâu năm với đất trồng
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lúa và cây ngắn ngày để nhân dân thực hiện, không để tán cây lâm nghiệp ảnh
hưởng đến cây nông nghiệp.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
tại Văn bản số 1312/SNN-KL ngày 20/8/2018.
Kết quả giải quyết: Theo quy định của pháp luật thì người sử dụng đất được
trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của
mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới
thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định về khoảng cách giữa đất trồng cây
lâm nghiệp, cây lâu năm với đất trồng lúa và cây ngắn ngày. Do đó, Sở
NN&PTNT chưa có căn cứ để hướng dẫn cụ thể về khoảng cách giữa đất trồng cây
lâm nghiệp, cây lâu năm với đất trồng lúa và cây ngắn ngày.
2. Cử tri xã Đà Vị, huyện Na Hang kiến nghị: Kiểm tra, làm rõ trách
nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc cung ứng giống lúa cho nông dân vụ
mùa năm 2018, nông dân đã đăng ký giống lúa theo nhu cầu gieo trồng, nhưng khi
đến mùa vụ Trạm giống vật tư nông lâm nghiệp mới thông báo cho nông dân và
không cung cấp đúng, đủ chủng loại giống nhân dân đã đăng ký.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đà Vị, huyện Na Hang
tại Văn bản số 1331/SNN-TTBVTV ngày 23/8/2018.
Kết quả giải quyết: Bà con nông dân thôn Bắc Lè có đăng ký giống lúa Thái
Xuyên 111 với Trạm giống vật tư nông nghiệp huyện Na Hang để gieo cấy với số
lượng 164 kg/41 hộ. Tuy nhiên, gần đến thời vụ gieo cấy, Trạm giống vật tư nông
nghiệp huyện thông báo không có giống lúa Thái Xuyên 111, vì đơn vị sản xuất giống
không có giống cung ứng cho Trạm. Trạm giống vật tư nông nghiệp huyện đã thông
báo với UBND xã và bà con nông dân trong thôn Bắc Lè biết. Để bảo đảm cho sản
xuất đúng thời vụ, Trạm giống vật tư nông nghiệp huyện Na Hang đã bổ sung các
giống lúa khác như: Bắc ưu 903, Thiên ưu 8… cho bà con nông dân có nhu cầu sử
dụng giống để sử dụng gieo cấy trên diện tích đã đăng kỹ giống Thái Xuyên 111 đảm
bảo đúng khung thời vụ.
3. Cử tri xã Tân An, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Chỉ đạo các cơ quan chức
năng tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất lượng, nguồn gốc, xuất
xứ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông lâm nghiệp, nhất là thuốc bảo vệ thực vật,
phân bón, thức ăn chăn nuôi. Hiện nay, tình trạng sản xuất, buôn bán phân bón và
thuốc bảo vệ thực vật giả gia tăng, trên thị trường nhiều mặt hàng trôi nổi, kém chất
lượng ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất cây trồng của nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân An, huyện
Chiêm Hóa.
Kết quả giải quyết: Hiện nay, trên địa bàn xã Tân An có 04 cơ sở kinh doanh
giống vật tư nông nghiệp. Trong vụ xuân năm 2018, Đoàn kiểm tra liên ngành
huyện Chiêm Hóa đã kiểm tra 04/04 cơ sở; Qua kiểm tra, đã phát hiện và xử phạt
01 cơ sở vi phạm với số tiền 4.000.000 đồng (vi phạm về hành vi để lẫn thức ăn
chăn nuôi với phân bón). Ngoài ra, các cơ sở được kiểm tra đã chấp hành tốt các

36

quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kinh doanh
hàng có nhãn mác đầy đủ, có ngày sản xuất và còn hạn sử dụng. Chưa phát hiện cơ
sở nào buôn bán, kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp kém chất lượng, hàng
ngoài danh mục được phép kinh doanh và phân bón và thuốc bảo vệ thực vật giả.
4. Cử tri xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương đề nghị: Hướng dẫn cho nhân
dân các biện pháp phòng chống dịch, bệnh cho cây keo. Theo phản ánh của cử tri
nhiều vùng nơi người dân trồng cây keo trên 1 năm hoặc gần đến ngày thu hoạch
cây bị chết không rõ nguyên nhân, gây thiệt hại đến kinh tế của người dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đồng Quý, huyện
Sơn Dương tại Văn bản số 1357/SNN-TTBVTV ngày 28/8/2018.
Kết quả giải quyết: Bệnh chết héo trên cây keo (do nấm Ceratocystis sp gây
ra) đã xuất hiện một vài năm gần đây tại một số tỉnh trên địa bàn cả nước, trong đó
có tỉnh Tuyên Quang. Để cử tri và người dân trồng rừng nắm được các biện pháp
chính để phòng chống bệnh chết héo trên cây keo, Sở Nông nghiệp và PTNT
hướng dẫn như sau: Chọn các giống keo có khả năng chống chịu với bệnh chết
héo; bệnh chết héo trên cây keo thường gây hại nặng tại những vùng có lượng mưa
trên 2.500 mm; biện pháp canh tác: không phát, tỉa cành vào mùa mưa hoặc khi
thời tiết có ẩm độ cao; sử dụng cưa hoặc kéo tỉa cành để vết cắt sắc gọn, hạn chế
lây lan nguồn bệnh. Những vùng trồng keo từ luân kỳ 2 trở đi cây dễ bị nhiễm
bệnh do nguồn nấm lưu tồn trong đất cao hoặc những diện tích đang bị bệnh cần
bón bổ sung nguyên tố vi lượng Bo và phân vi sinh tổng hợp có chứa vi khuẩn cố
định đạm, vi khuẩn phân giải lân và nấm đối kháng để cây nhanh phục hồi.
5. Cử tri xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị: Điều chỉnh phần diện tích đất
rừng phòng hộ của 37 hộ dân thôn Bản Thốc sang đất rừng sản xuất để nhân dân
yên tâm sinh sống và canh tác.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Đà Vị, huyện Na Hang tại
Văn bản số 1339/SNN-KL ngày 27/8/2019.
Kết quả giải quyết: Diện tích cử tri đề nghị chuyển đổi từ đất rừng phòng hộ
sang đất rừng sản xuất đã được cấp có thẩm quyền chuyển đổi sang chức năng sản
xuất từ ngày 31/12/2016 theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh Quy hoạch phân 3 loại rừng
(rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) tỉnh Tuyên Quang.
6. Cử tri xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên đề nghị: Kiểm tra và giải quyết tình
trạng người dân phát, lấn chiếm diện tích đất rừng phòng hộ khu vực Bản Hạ.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên tại
Văn bản số 1472/SNN-KL ngày 17/9/2018.
Kết quả giải quyết: Qua kiểm tra ý kiến cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT xác
định có việc lấn, chiếm đất rừng phòng hộ, nhưng không thuộc thẩm quyền xử lý của
ngành. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Hàm Yên tổ chức kiểm tra,
xử lý vụ việc lấn, chiếm diện tích đất rừng phòng hộ tại khu vực Bản Hạ, thôn 2 Đồng
Nhật, xã Băng Cốc theo thẩm quyền.
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7. Cử tri xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: Sớm khởi công công trình
nước sạch tại xã Lăng Can đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho nhân dân
(công trình được Sở Nông nghiệp và PTNT khảo sát, đo đạc từ lâu nhưng đến nay
chưa được đầu tư xây dựng).
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
tại văn bản số 1362/SNN-TTN ngày 28/8/2018.
Kết quả giải quyết: Hiện nay công trình đã hoàn thành phần thi công xây
dựng theo hợp đồng từ tháng 8/2020, đang cấp nước phục vụ nhân dân. Công trình
có phát sinh 128 hộ và đang tổ chức triển khai thi công xây dựng phần phát sinh,
dự kiến công trình sẽ được xây dựng hoàn thành trong năm 2021.
8. Cử tri xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị: Khẩn trương sửa chữa đường
ống nước từ thôn Bản Thốc đến trung tâm xã Đà Vị. Công trình nước sạch xã Đà
Vị do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, đã bàn giao
cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý. Tuy nhiên,
trước khi bàn giao, một số đoạn ống nước đã hư hỏng, chưa được sửa chữa khắc
phục (cử tri đã kiến nghị từ sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, đến nay vẫn
chưa được giải quyết).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đà Vị, huyện Na
Hang tại Văn bản số 1363/SNN-TTN ngày 28/8/2018.
Kết quả giải quyết: Chủ đầu tư đã thực hiện xong việc sửa chữa khắc phục
những tồn tại của công trình, hiện tại công trình đang hoạt động bình thường cấp
nước phục vụ nhân dân.
9. Cử tri xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Xem xét, kiểm tra,
nâng cấp công trình nước sạch Pù Tát và công trình nước sạch thôn Bản T êm, hiện
nay công trình này đã xuống cấp không sử dụng được.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Minh Quang, huyện Chiêm
Hóa tại văn bản số 1364/SNN-TTN ngày 28/8/2018.
Kết quả giải quyết: Đối với công trình cấp nước sinh hoạt thôn Pù Tát: Công
trình đã thi công xây dựng hoàn thành tháng 01/2021. Đối với công trình nước
sạch thôn Bản Têm: Đến nay cơ bản các hộ dân đã chủ động tìm kiếm nguồn nước
nhỏ lẻ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
10. Cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Hỗ trợ kinh phí nâng
cấp kênh mương tưới tiêu theo tuyến Mương Hợp Long 1, hiện nay không đảm bảo
nước tưới để phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Yên Nguyên, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 1351/SNN-TL ngày 27/8/2018.
Kết quả giải quyết: Tuyến Mương Hợp Long 1 (tên đăng ký thực hiện: Tuyến
Ruộng ông Cắm - hết ruộng ông Dương), thuộc Hồ 40 đã thực hiện lắp đặt 85m năm
2018 theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh.
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11. Cử tri xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đề nghị: Kiểm tra, sửa chữa đập
Va, thôn Tứ Thông để đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Hợp Thành, huyện
Sơn Dương tại Văn bản số 1304/SNN-TL ngày 20/8/2018.
Kết quả giải quyết: Công trình thuỷ lợi Phai Tràn thôn Tứ Thông, xã Hợp Thành,
do hệ thống đường ống dẫn nước từ kênh chính của công trình đập Bình Phú (thay
thế công trình trạm bơm thuỷ luân Tứ Thông) được đầu tư hoàn thành, bàn giao
đưa vào sử dụng cuối năm 2018.
12. Cử tri phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị : Ban quản lý
công trình Ngòi Là thường xuyên thực hiện thu gom rác tại bể chứa rác thải khu
vực tổ 7, phường Ỷ La (trước cổng Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - công nghệ)
tránh gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang tại Văn bản số 1380/SNN-BQL ngày 31/8/2018.
Kết quả giải quyết: Các tuyến kênh chính, kênh nhánh đi qua các khu dân cư
nêu trên thường xuyên bị xâm phạm do một số hộ gia đình, cá nhân sinh sống gần
khu vực công trình và một số nhân dân qua đường thiếu ý thức, trách nhiệm đã vứt
bừa bãi rác thải sinh hoạt, xác súc vật, xác gia cầm,... xuống lòng kênh dẫn nước,
gây cản trở dòng chảy và làm ô nhiễm môi trường. Để khắc phục tình trạng vi
phạm trên, BQL khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang đã chỉ đạo Đội Quản lý
công trình thủy lợi Ngòi Là phối hợp với các xóm, tổ nhân dân tuyên truyền, vận
động bàn con không vứt rác thải xuống lòng kênh dẫn và cắm biển cấm xả rác thải
dọc các tuyến kênh, đồng thời bổ sung các lưới chắn rác tại các điểm xung yếu trên
các tuyến kênh, trong đó có tuyến kênh chính N2 thuộc khu dân cư Tổ 6, Tổ 7
phường Ỷ La đã được bố trí 02 lưới chắn rác. Tuy nhiên, do lượng rác thải ra hàng
ngày nhiều nên có một số thời điểm việc thu gom rác thải trên tuyến kênh chính N2
thuộc khu dân cư Tổ 6, Tổ 7 phường Ỷ La để vận chuyển đến nơi tập kết của
Công ty Môi trường đô thị là chưa kịp thời, dẫn đến rác bốc mùi, gây ô nhiễm môi
trường xung quanh.
13. Cử tri xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị: Sớm bố trí kinh phí
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho xã theo kế hoạch
của UBND tỉnh.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đông Lợi, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 1359/SNN-PTNT ngày 28/8/2018.
Kết quả giải quyết: Theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/6/2016 của
UBND tỉnh, đến năm 2020 toàn tỉnh có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đông
Lợi sẽ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới sau năm 2020. Giai đoạn 2016-2020 xã
Đông Lợi, huyện Sơn Dương được hỗ trợ tổng cộng 9,536 tỷ đồng, cụ thể như sau:
Kế hoạch vốn đã giao năm 2016-2018 là:1,391 tỷ đồng, trong đó: Năm 2017 là 950
triệu đồng (theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh);
năm 2018 là 441 triệu đồng (theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 20/3/2018
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của UBND tỉnh); Kế hoạch vốn còn lại (năm 2019-2020) là: 8,145 tỷ đồng, trong
đó: Năm 2019 là 3,253 tỷ đồng; năm 2020 là 4,892 tỷ đồng.
14. Cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Ngành chức năng kiểm
tra và có biện pháp khắc phục diện tích đất soi bãi ven sông Gâm đoạn qua thôn
Chản, xã Nhân Lý bị sạt lở nhiều năm nay.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Nhân Lý, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 1551/SNN-KH ngày 02/10/2018.
Kết quả giải quyết: Trong danh mục đầu tư công của tỉnh Tuyên Quang đến
năm 2020 chưa có công trình xây dựng khắc phục sạt lở bờ sông Gâm đoạn qua thôn
Chản, xã Nhân Lý. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều đoạn sông bị sạt lở bờ do
nguyên nhân tự nhiên, có những đoạn sạt lở ở cấp độ cao hơn sạt lở bờ sông Gâm
đoạn qua thôn Chản, xã Nhân Lý; trong khi nguồn kinh phí nhà nước còn khó khăn,
mức độ sạt lở bờ sông hiện tại ở mức độ sạt lở bình thường, đề nghị áp dụng các giải
pháp phi công trình theo Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển ban hành kèm theo
Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đề
nghị UBND xã Nhân Lý tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; tuyên truyền,
giáo dục nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phòng ngừa và xử lý sạt
lở bờ sông; tiếp tục quản lý chặt chẽ khai thác cát, sỏi, khoáng sản, xây dựng công
trình, nhà cửa.
15. Cử tri xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên đề nghị: Nhà máy đường Tuyên
Quang cần thực hiện đúng kế hoạch và lịch thu mua mía đã thống nhất với nhân
dân. Hiện nay, việc thu mua, tiêu thụ nguyên liệu mía chậm, ảnh hưởng đến chất
lượng mía.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Bằng Cốc, huyện
Hàm Yên tại Văn bản số 1552/SNN-KH ngày 02/10/2018.
Kết quả giải quyết: Việc thu mua mía của xã Băng Cốc nằm trong khung
thời vụ. Tuy nhiên, việc thu mua mía nguyên liệu xã bằng Cốc như vậy là kéo dài
trên 100 ngày tính từ bắt đầu thu hoạch, để khắc phục tình trạng trên Công ty đã
nâng công suất ép của nhà máy từ 2.000 TMN lân 3.500 TMN.
16. Cử tri xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Xây dựng mương
dẫn theo tuyến đường 279, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo
nước tưới phục vụ sản xuất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Minh Quang, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 1561/SNN-KH ngày 03/10/2018.
Kết quả giải quyết: Công trình sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Vằng
Kheo, xã Minh Quang được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại
Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 24/8/2020, giao BQL khai thác công trình
thủy lợi Tuyên Quang làm chủ đầu tư, dự án được đầu tư từ nguồn kinh phí hỗ trợ
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử
dung năm 2020.
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IX. SAU KỲ HỌP THỨ 6
1. Cử tri xã Minh Khương, huyện Hàm Yên đề nghị: Hiện nay, giá vật tư
sản xuất nông nghiệp tăng cao nhưng giá tiêu thụ sản phẩm nông sản thấp, đặc
biệt là sản phẩm cam sành. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có
giải pháp ổn định giá đầu ra cho sản phẩm cam sành Hàm Yên.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Minh Khương, huyện Hàm
Yên tại Văn bản số 1446/SNN-PTNT ngày 13/9/2018.
Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho HĐND tỉnh
ban hành, triển khai 03 Nghị quyết về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thủy
sản; xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm hàng
hóa; phát triển kinh tế trang trại; phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp nhằm thúc
đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ cho các tổ chức, các nhân trên địa bàn
tỉnh tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chủ lực theo định hướng của tỉnh và gắn
với thị trường tiêu thụ. Để góp phần ổn định giá đầu ra cho sản phẩm cam sành
Hàm Yên, đề nghị các hộ gia đình trồng cam, Hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất
và chế biến cam trên địa bàn huyện Hàm Yên cần thực hiện sản xuất theo quy
hoạch, không mở rộng diện tích cam sành một cách ồ ạt.
2. Cử trị xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị: Phân bổ nguồn ngân
sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để xã tiếp tục
đầu tư xây dựng các hạng mục còn nợ tiêu chí trường chuẩn Quốc gia đối với
Trường Tiểu học Tân Trào.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản trả lời ý kiến cử tri xã Tân Trào,
huyện Sơn Dương.
Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối
hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cân đối nguồn vốn
hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ xã Tân
Trào thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định
mức phân bổ vốn và theo lộ trình, kế hoạch vốn đã xác định.
3. Cử tri xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Hỗ trợ kinh phí sửa
chữa, nâng cấp xây dựng Công trình Thủy lợi Loong Khun 1 (hay còn gọi Công
trình Thủy lợi Loong Khun cụm 04 thôn Phúc Linh gồm các thôn: Linh An, Phúc
Thượng, Linh Tân, Phúc Yên) thành công trình Hồ chứa nước Loong Khun để đảm
bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã kiểm tra, xác minh các ý kiến, kiến nghị của
cử tri trên là ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa không
phải ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phúc Thịnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả
lời ý kiến cử tri xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 1467/SNN-TL
ngày 14/9/2018.
Kết quả giải quyết: Hiện công trình thủy lợi Loong Khun 1 xã Tân Thịnh
nằm trong danh mục dự kiến được đầu tư xây dựng thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ
tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các
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tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn vay ODA của
JICA tại Quyết định số 1395/TTg-QHQT ngày 13/10/2020 của Thủ Tướng Chính
phủ. Thời điểm hiện tại Ban Điều Phối vốn các Dự án nước ngoài đã xây dựng Báo
cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án trình UBND tỉnh xét duyệt, báo cáo Bộ Kế
hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt.
4. Cử tri thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương đề nghị: Đầu tư sửa chữa,
nâng cấp công trình đập thủy lợi Đèo Hới, hiện thân đập bị rò rỉ nước và tuyến
kênh mương dẫn nước đã bị vùi lấp.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri thị trấn Sơn Dương, huyện
Sơn Dương tại Văn bản số 1477/SNN-BQLTL ngày 17/8/2018. Kết quả giải quyết:
UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày
08/3/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên
Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Trong đó, công trình thủy
lợi Đèo Hới, thị trấn Sơn Dương được đưa vào danh mục đầu tư xây dựng, tu sửa,
nâng cấp giai đoạn 2016-2020. Đến nay, đã được đầu tư xong.
5. Cử tri xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương đề nghị: Kiểm tra xem xét có giải
pháp đầu tư nâng cấp trạm bơm Đồn Hang, xã Vân Sơn để đảm bảo việc cu ng cấp
nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Vân Sơn, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 1475/SNN-BQLTL ngày 17/9/2018.
Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: Về trước mắt, đề nghị
UBND xã Vân Sơn chỉ đạo BQL công trình thủy lợi xem xét, cân đối từ nguồn
kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để có phương án bơm nước
cơ động từ các nguồn nước lân cận khắc phục tạm thời đảm bảo sản xuất cho nhân
dân. Về lâu dài, UBND xã Vân Sơn báo cáo UBND huyện Sơn Dương bố trí
nguồn vốn sửa chữa Trạm bơm đưa vào hoạt động phục vụ sản xuất. Đến nay, đã
được đầu tư xây dựng.
6. Cử tri xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị: Sớm giao đất sản xuất cho 30
hộ thuộc diện di dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao ở thôn Phia Chang
về Thuôm Kiệu, Nà Mu từ năm 2015 nhưng đến nay chưa được cấp đất sản xuất.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Sơn Phú, huyện Na Hang
tại Văn bản số 1453/SNN-PTNT ngày 13/9/2018.
Kết quả giải quyết: Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo
Chi cục Phát triển nông thôn đã hợp đồng với đơn vị tư vấn Phố Xanh thực hiện
việc đo đạc, lập bản đồ chia lô đất sản xuất lâm nghiệp để giao cho 30 hộ dân
thuộc dự án đầu tư di dân Sơn Phú. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thực địa diện tích
đất dự kiến giao cho dân thì chủ yếu là rừng tự nhiên không đủ điều kiện giao đất
cho nhan dân sản xuất. Sau khi xem xét những khó khăn, vướng mắc về quỹ đất
sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân khu tái định cư Thuôm Kiệu, xã Sơn Phú.
Ngày 30/11/2020 Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã ban hành Quyết định số
608/QĐ-UBND về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 hỗ trợ sản xuất
nông nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang giai đoạn 2018-2020 để thực hiện mô
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hình hỗ trợ giống chăn nuôi gia súc (trâu, bò, dê, lợn) tại khu tái định cư Thuôm
Kiệu, thôn Nà Mu, xã Sơn Phú, huyện Na Hang. Đến nay đã hoàn thành việc hỗ
trợ cho các hộ dân tham gia dự án theo quyết định được phê duyệt, cụ thể: Trâu
giống sinh sản 01 con/01 hộ; bò 03 con/03 hộ; dê 06 con/02 hộ; lợn 72 con/24 hộ.
7. Cử tri xã Sơn Phú, huyện Na Hang đề nghị: Khẩn trương sửa chữa
đoạn đường khu Thuôm Kiệu - Nà Mu (đang trong thời gian bảo hành) thuộc
mặt bằng 30 hộ dân di dân, hiện nay đã bị xuống cấp, rãnh thoát nước bị hư hỏng.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Sơn Phú, huyện Na Hang
tại Văn bản số 1453/SNN-PTNT ngày 13/9/2018.
Kết quả giải quyết: Năm 2016 và tháng 7/2018 liên tiếp có những trận mưa
lớn làm sạt mái ta luy âm của tuyến đường trong khu tái định cư (chiều dài khoảng
20 mét). Sau khi kiểm tra thực tế, ngày 26/8/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT đã
phối hợp với nhà thầu xây dựng (Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trung
Thành) thực hiện sửa chữa, khắc phục đoạn đường khu tái định cư Thuôm Kiệu Nà Mu cùng một số hạng mục bổ sung trong Dự án. Đến, nay, dự án đã được sửa
chữa, khắc phục.
8. Cử tri xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đề nghị: Ban quản lý công
trình thủy lợi tỉnh khẩn trương cấp kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2017 cho Ban
quản lý công trình thủy lợi xã (do Ban quản lý công trình thủy lợi tỉnh cấp còn
thiếu 60 triệu đồng).
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Quyết Thắng, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 1461/SNN-BQLTL ngày 14/9/2018.
Kết quả giải quyết: Số kinh phí chưa cấp do tăng thêm diện tích: 41.805.000
đồng.Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang đã cấp bổ sung số kinh phí
41.805.000 đồng cho Ban quản lý CTTL xã Quyết Thắng theo quy định.
9. Cử tri xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên đề nghị: Kiểm tra, tu sửa, phục hồi
tuyến mương Ôzô để đảm bảo nước tưới cho 150ha diện tích đất sản xuất trên địa
bàn xã.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên
tại Văn bản số 1478/SNN-BQLTL ngày 17/9/2018.
Kết quả giải quyết: Đề nghị UBND xã Thái Hòa chỉ đạo BQL công trình
thủy lợi xã xem xét, cân đối từ nguồn kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công
ích thủy lợi để có phương án sửa chữa khắc phục tạm thời; về lâu dài, đề nghị
UBND xã Thái Hòa báo cáo UBND huyện Hàm Yên xem xét, bố trí vốn đưa vào
kế hoạch ưu tiên sửa chữa, nâng cấp công trình trong giai đoạn tới. Đến nay, đã
được đầu tư.
X. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7
1. Cử tri xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị: Hiện nay, rừng sản xuất có
cây rừng tự nhiên không được phát cây để trồng rừng, đề nghị Nhà nước chuyển
diện tích rừng sản xuất có cây tự nhiên thành rừng phòng hộ hoặc có quy định cho
nhân dân được trồng cây lâm nghiệp trên diện tích rừng sản xuất có cây tự nhiên.
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Bình An, huyện
Lâm Bình tại Văn bản số 169/SNN-KL ngày 30/01/2019.
Kết quả giải quyết: Tại khoản 1 Điều 11 Luật Lâm nghiệp, quy định kỳ quy
hoạch cấp quốc gia là mười năm. Vì vậy, nội dung đề nghị chuyển diện tích rừng
sản xuất có cây tự nhiên thành rừng phòng hộ sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét
thực hiện chuyển đổi theo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh trong kỳ quy
hoạch tiếp theo. Đối với diện tích rừng tự nhiên sản xuất hiện có phải thực hiện quản
lý, bảo vệ nghiêm theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Lâm nghiệp và theo quy
định tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về việc ban hành
chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chị thị số 13-CT/TW ngày
12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Vì vậy, không thực hiện việc cải
tạo rừng tự nhiên sang trồng mới rừng.
2. Cử tri xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn đề nghị: Nâng cao chất lượng
hoạt động của các Hợp tác xã, trong đó có khâu cung ứng dịch vụ hỗ trợ nông dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Thắng Quân,
huyện Yên Sơn tại Văn bản số 307/SNN-PTNT ngày 01/3/2019.
Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu ý kiến của cử tri xã
Thắng Quân để tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các HTX trên địa bàn tỉnh nâng cao
chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu của các thành viên trong HTX và của con
nông dân. Sở Nông nghiệp và PTNT đang tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên
địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của
Thủ tướng Chính phủ.
3. Cử tri xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư xây dựng bể nước
sạch cung cấp nước cho nhân dân thôn Khun Miềng, xã Kiên Đài.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Kiên Đài,
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 308/SNN-PTNT ngày 01/3/2019.
Kết quả giải quyết: Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Kiên Đài, huyện Chiêm
Hóa là chính đáng. Tuy nhiên, tại khu vực thôn Khun Miềng, xã Kiên Đài chỉ có
các khe lạch nhỏ, không đủ lưu lượng để thực hiện đầu tư xây dựng công trình cấp
nước tập trung theo đề nghị của cử tri xã Kiên Đài. Để đảm bảo nguồn nước sinh
hoạt cho nhân dân thôn Khun Miềng, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND huyện Chiêm Hóa, UBND xã Kiên
Đài tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện tìm kiếm nguồn nước phục vụ
sinh hoạt hàng ngày theo mô hình cấp nước nhỏ lẻ, phân tán (bể chứa, giếng đào,
giếng khoan hộ gia đình, nước lần…), đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân
nâng cao nhận thức và có ý thức sử dụng nước tiết kiệm. Kết quả: Không thực hiện
đầu tư do không có nguồn nước đủ lưu lượng để thực hiện đầu tư xây dựng công
trình cấp nước tập trung.
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4. Cử tri xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Sửa chữa nâng cấp công
trình nước sạch tại thôn Nà Luông, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt phục vụ
nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Linh Phú,
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 308/SNN-PTNT ngày 01/3/2019.
Kết quả giải quyết: Không thực hiện đầu tư do số hộ có nhu cầu sử dụng nước
từ công trình cấp nước tập trung rất ít, xuất đầu tư cao nên việc đầu tư không mang
lại hiệu quả.
5. Cử tri xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn đề nghị: Sớm đầu tư kinh phí cải tạo,
nâng cấp công trình nước sạch tại các thôn Cây Thị, Đồng Cả và thôn 17, hiện các
công trình này đã xuống cấp.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Nhữ Khê,
huyện Yên Sơn tại Văn bản số 253/SNN-TTN ngày 21/02/2019.
Kết quả giải quyết: Cơ bản các hộ dân thuộc thôn 17 đã được di dân tái định
cư tại thôn 10; các hộ dân trên địa bàn thôn 10 và các hộ còn lại không thuộc diện
di dời trên địa bàn thôn 17, thôn Cây Thị, thôn Đồng Cả đều nằm trong khu vực
cấp nước của công trình Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ
Khê, huyện Yên Sơn. Hiện nay, công trình đang triển khai thi công xây dựng, dự
kiến hoàn thành trong năm 2021.
6. Cử tri xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương đề nghị: Đầu tư cải tạo, nạo vét
lòng hồ Cây Gạo để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho diện tích ruộng lúa
của 2 xã Chi Thiết, Đông Lợi, huyện Sơn Dương.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Chi Thiết,
huyện Sơn Dương tại Văn bản số 87/SNN-BQLTL ngày 16/1/2019.
Kết quả giải quyết: Hạng mục thân đập đất, cống lấy nước và tràn xả lũ ước
kinh phí khắc lớn Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ
Nông nghiệp và PTNT đưa vào danh mục công trình thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và
nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Tuyên Quang. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị:
BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên
Quang tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương
triển khai lập các hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định để sớm thực hiện đầu tư sửa
chữa, nâng cấp công trình thủy lợi hồ Cây Gạo, xã Chi Thiết bằng nguồn vốn vay
ngân hàng thế giới (WB8). Đến nay, đã đầu tư xong công trình.
7. Cử tri xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị: Đắp đập mới ở thôn Nhật
Tân, xã Ninh Lai để cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho 4 thôn với diện tích
đất khoảng 20 ha.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Ninh Lai, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 247/SNN-TL ngày 21/02/2019. Kết quả giải quyết: Về diện
tích sản xuất được tưới của 04 thôn theo kiến nghị của cử tri xã Ninh Lai, huyện Sơn
Dương (gồm các thôn Nhật Tân, Hội Tiến, Hội Kế, Hội Tân) hiện nay đã và đang
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được cung cấp nước tưới đảm bảo ổn định từ công trình đập dâng Nhật Tân, xã Ninh
Lai, huyện Sơn Dương nên việc đề nghị xây dựng đắp đập mới là chưa cần thiết.
8. Cử tri xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương đề nghị: Hướng dẫn thực hiện việc
thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai đúng theo quy định. Hiện nay, việc thu quỹ thực
hiện từ năm 2015 nhưng khi xảy ra thiên tai thì nhân dân lại không được hỗ trợ.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Phúc Ứng, huyện
Sơn Dương tại văn bản số 238/SNN-TL ngày 20/2/2019.
Kết quả giải quyết: Từ năm 2016 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kịp
thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chi Quỹ phòng chống thiên tai để hỗ trợ
khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn các huyện, thành phố với
tổng số kinh phí hỗ trợ: 8.726 triệu đồng, trong đó hỗ trợ huyện Sơn Dương theo
các đợt thiên tai với tổng kinh phí là: 1.800 triệu đồng (cụ thể: 500 triệu đồng để
thực hiện khắc phục sửa chữa rãnh thoát nước nhà máy may Phúc Ứng, xã Phúc
Ứng; 1.000 triệu đồng để cải tạo mở rộng tuyến đường tránh qua đoạn đê thôn Xạ
Hương, xã Đông Thọ; 300 triệu đồng sửa chữa cống dưới đê Đồng Rôm xã Vĩnh
Lợi). Đến nay các đề nghị của UBND huyện Sơn Dương đã được Sở Nông nghiệp
và PTNT tổng hợp báo cáo, đề xuất hỗ trợ kịp thời theo quy định.
9. Cử tri xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Ngành chức năng kiểm
tra, chất lượng nước sinh hoạt của một số hộ dân thôn Đầu Cầu, Nà Tiệng, do ảnh
hưởng của Thủy điện Chiêm Hóa nên hiện nay bị đục, không đảm bảo vệ sinh.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Yên Lập, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 310/SNN-PTNT ngày 01/3/2019.
Kết quả giải quyết: Qua kết quả kiểm tra chất lượng nước của Trung tâm Y tế
dự phòng tỉnh tại báo cáo số 41/BC-YTDP ngày 26/02/2019, chất lượng nước tại
thôn Đầu Cầu, Nà Tiệng cơ bản có các chỉ tiêu e.coli, coliform chịu nhiệt và một số
chỉ tiêu pH, độ đục không đạt yêu cầu theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN
02:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và môi trường biên soạn, Bộ trưởng Bộ y tế
ban hành theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009. Đề nghị UBND xã
Yên Lập tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng nước nên ăn chín, uống sôi
hoặc sử dụng các thiết bị lọc nước hộ gia đình để làm sạch nước trước khi sử dụng
với mục đích ăn uống.
10. Cử tri xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Nâng cấp mương
Khuổi Làng đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Linh Phú,
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 359/SNN-BQLTL ngày 17/3/2019.
Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo BQL khai thác
công trình thủy lợi phối hợp với BQL công trình thủy lợi xã Linh Phú sử dụng
nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để đầu tư sửa chữa, khắc
phục tuyến mương Khuổi Làng xong trong năm 2019.
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XI. SAU KỲ HỌP THỨ 7
1. Cử tri xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên; xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương
đề nghị: Hằng năm, tỉnh hỗ trợ kinh phí tiêm vacxin phòng dịch cho đàn gia súc.
Thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình dịch bệnh ở các địa phương và có giải
pháp xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra để hạn chế tối đa những thiệt hại về
kinh tế do dịch bệnh gây ra.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Yên Lâm, huyện Hàm
Yên; xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương tại Văn bản số 528/SNN-CNTY ngày
01/4/2019.
Kết quả giải quyết: Hằng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu, báo
cáo và đề xuất cơ chế hỗ trợ công tác tiêm phòng trên địa bàn tỉnh và được UBND
tỉnh cấp kinh phí thực hiện. Địa bàn xã Yên Lâm và Thiện Kế: tiêm phòng bệnh Lở
mồm long móng, bệnh Tụ huyết trùng bệnh dịch tả lợn bệnh Niu cát xơn (gia cầm).
Để hạn chế tối đa những thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra, Sở Nông nghiệp
và PTNT rất mong cử tri xã Yên Lâm và cử tri xã Thiện Kế tích cực thực hiện
thường xuyên các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm như:
Chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến đàn gia súc, gia
cầm; vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường, chồng trại chăn nuôi; tiêm phòng đầy
đủ các loại vắc xin theo quy định.
2. Cử tri xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị: Xem xét, có cơ chế, chính
sách hỗ trợ cho việc phát triển cây bưởi và sớm đăng ký thương hiệu bưởi Phúc
Ninh. Hiện nay, trên địa bàn xã có diện tích trồng cây bưởi lớn nhưng chưa được
quy hoạch cụ thể và chưa có sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Phúc Ninh,
huyện Yên Sơn tại Văn bản số 547/SNN-TTBVTV ngày 04/4/2019.
Kết quả giải quyết: Để khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất, gắn với
thị trường tiêu thụ sản phẩm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham
mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ nhân dân đầu
tư vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh: Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND
ngày 22/7/2014 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại;
Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 về chính sách khuyến khích
phát triển kinh tế Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản.
3. Cử tri xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương đề nghị: Rà soát, có phương
án giao rừng phòng hộ trên địa bàn xã cho nhân dân quản lý, bảo vệ.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Thanh Phát,
huyện Sơn Dương tại Văn bản số 484/SNN-KL ngày 25/3/2019.
Kết quả giải quyết: Thực hiện 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 20152020, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn ngân sách
Trung ương cấp theo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cho các
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huyện, thành phố để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách Trung
ương cấp theo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cho tỉnh
Tuyên Quang còn hạn chế, chưa đủ so với nhu cầu nguồn vốn cần thiết để thực hiện.
4. Cử tri xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Sớm hỗ trợ đầu tư xây
dựng công trình thủy lợi đập Thác Ca, thôn Bản Khản (cấp có thẩm quyền tiến
hành khảo sát nhưng chưa được đầu tư xây dựng).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Bình Phú,
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 463/SNN-TL ngày 22/3/2019. Kết quả giải
quyết: Ngày 23/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số1223/QĐ-UBND
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nạo vét bồi lắng, duy tu sửa chữa
công trình thuỷ lợi Thác Ca, xã Bình Phú Công trình đã được khởi công xây dựng
từ ngày 10/3/2019 do Ban quản lý khai thác CTTL Tuyên Quang làm chủ đầu tư,
bằng nguồn kinh phí khắc phục hạn hán vụ đông xuân năm 2017-2018. Đến nay,
công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
5. Cử tri xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên đề nghị: Đầu tư kinh phí tu sửa,
nâng cấp đập chứa nước ở đồng Gốc Khế để nhân dân có nước sản xuất, hiện nay
đập chứa nước đã bị hỏng.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Yên Lâm, huyện
Hàm Yên tại văn bản số 604/SNN-BQLTL ngày 12/4/2019.
Kết quả giải quyết: Công trinh đã được đầu tư hoàn thành bàn giao và đưa
vào sử dụng.
6. Cử tri xã Tân Thành, huyện Hàm Yên đề nghị: Ao hồ trên địa bàn thôn
2 Việt Thành hiện nay giao cho Hợp tác xã quản lý, tuy nhiên không thực hiện
chức năng tưới tiêu; đề nghị giao lại cho thôn để xây dựng sân chơi cho trẻ em.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri Tân Thành, huyện
Hàm Yên tại Văn bản số 605/SNN-BQLTL ngày 12/4/2019.
Kết quả giải quyết: Theo báo cáo của UBND xã Tân Thành thì hồ sơ điều
chỉnh quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới của xã Tân Thành giai đoạn
2011-2015, định hướng đến năm 2020 đã bổ sung quy hoạch làm mới sân thể thao
tại vị trí đập ông Keng để phục vụ cho nhân dân các Thôn 1, 2 và 3 Việt Thành, hồ
sơ điều chỉnh quy hoạch đã được HĐND xã Tân Thành nhất trí thông qua, hiện
đang trình UBND huyện Hàm Yên thẩm định, phê duyệt.
7. Cử tri xã Văn Phú, huyện Sơn Dương đề nghị: Kiểm tra và sớm tu sửa
hồ Khe Thuyền (Theo phản ánh của cử tri, hiện tại bờ bao hồ có nhiều đoạn hư
hỏng, xuống cấp, đe dọa tính mạng và tài sản của khoảng 200 hộ dân sống dưới
chân hồ).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri Văn Phú, huyện
Sơn Dương tại Văn bản số 606/SNN-BQLTL ngày 12/4/2019.
Kết quả giải quyết: Năm 2015, Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo UBND
tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất đưa hồ Khe Thuyền vào danh
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mục công trình thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh
Tuyên Quang. Hiện nay, đã được đầu tư xây dựng.
8. Cử tri xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương đề nghị: Chỉ đạo Ban quản lý
khai thác công trình thủy lợi Như Xuyên khẩn trương sửa chữa cánh cống Gò
Diều; nạo vét tuyến kênh mương dẫn nước để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Hồng Lạc, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 607/SNN-BQLTL ngày 12/4/2019.
Kết quả giải quyết:
- Cống điều tiết đầu mối (cống Gò Diều) được thiết kế vận hành bằng thủ
công, dâng nước bằng cách sử dụng thanh gỗ xẻ, bạt dứa xếp chặn tại các khe phai
của đập dâng. Hiện tại, cống điều tiết đầu mối (cống Gò Diều) đang điều tiết nước
bình thường, không phải sửa chữa (các thanh gỗ còn tốt, khe phai chắc chắn).
- Tuyến kênh tưới chính dài 3,88km đang phục vụ nước cho nhiều thôn (04
thôn/02 xã), qua trao đổi với người dân cho biết: Đôi khi việc cung cấp nước chưa
đáp ứng yêu cầu sản xuất của các thôn, do việc điều tiết nước chưa hợp lý (thời
gian cấp nước sát thời vụ, cấp đồng thời cả 4 thôn). Sở Nông nghiệp và PTNT đề
nghị UBND huyện Sơn Dương chỉ đạo Ban quản lý khai thác CTTL Như Xuyên:
Xây dựng kế hoạch tưới, tiêu cụ thể, có biện pháp phân phối, điều hòa nước hợp lý
để phục vụ sản xuất của nhân dân.
XII. KỲ HỌP BẤT THƯỜNG
1. Cử tri xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư xây dựng hồ
chứa nước tại thôn Vĩnh Tân để nhân dân có nguồn nước phát triển sản xuất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Tân Thịnh,
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 920/SNN-TL ngày 04/6/2019. Kết quả giải
quyết: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thôn Linh Tân, xã Tân
Thịnh, huyện Chiêm Hoá (không phải địa điểm thôn Vĩnh Tân theo như tổng hợp ý
kiến kiến nghị của cử tri) do công trình Loong Khun 1, thôn Linh Tân, xã Tân
Thịnh. Về diện tích sản xuất nông nghiệp của thôn Linh Tân, xã Tân Thịnh hiện
nay đã và đang được cấp nước tưới đảm bảo ổn định, nên việc đề nghị xây dựng hồ
chứa mới là chưa cần thiết; ngoài ra trong Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy
lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 đã được Ủy
ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 08/3/2017
không đưa vào quy hoạch xây dựng hồ chứa mới tại thôn Linh Tân, xã Tân Thịnh,
huyện Chiêm Hoá.
2. Cử tri xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị: Khẩn trương gia cố, tu
sửa, nâng cấp hồ Hoàng Tân, hiện nay bị rò rỉ thẩm thấu thân bờ đập chính chiều
dài 150m, đã rò rỉ từ 3 năm nay, rất nguy hiểm cho đời sống nhân dân và ảnh
hưởng đến 600 ha diện tích tưới tiêu.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Ninh Lai,
huyện Sơn Dương tại Văn bản số 919/SNN-TL ngày 04/6/2019.
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Kết quả giải quyết: Công trình đã được chủ đầu tư (Ban quản lý đầu tư các
công trình Nông nghiệp và PTNT) hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng
3 năm 2021.
3. Cử tri thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Ngành chức năng
tăng cường kiểm soát và quản lý giống cây lâm nghiệp trên địa bàn. Hiện nay
nhiều hộ kinh doanh giống cây lâm nghiệp không có chứng chỉ hành nghề, không
có giấy phép kinh doanh, bán cây giống không rõ nguồn gốc xuất xứ...(trên thị
trường bán nhiều loại giống keo giá chỉ vài trăm nghìn đồng/1kg hạt giống trong
khi giá của các loại cây giống lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, giống nhập ngoại, giống của Công ty lâm nghiệp bán từ 6-8 triệu đồng/kg
hạt giống).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri thị trấn Vĩnh Lộc,
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 248/SNN-KL ngày 11/6/2019.
Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, xác minh 4/4 cơ sở
sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc.
Qua kiểm tra thấy rằng, ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Vĩnh Lộc về nhiều hộ
kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp không có chứng chỉ hành nghề và bán cây
giống không rõ nguồn gốc xuất xứ là đúng thực tế (có 1 cơ sở chưa có đăng ký
kinh doanh, 2 cơ sở không có hồ sơ vật liệu chứng minh nguồn gốc giống cây
trồng lâm nghiệp chính). Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Vĩnh Lộc,
thời gian tới Sở sẽ tiếp tục phối hợp với huyện tăng cường kiểm tra công tác quản
lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất,
kinh doanh không chấp hành.
XIII. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8
1. Cử tri xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: Tỉnh có kiến nghị với Trung
ương và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu cho phép nhân dân trồng rừng đối với
diện tích đất rừng đã quy hoạch thành rừng sản xuất để phát triển kinh tế, hiện nay có
nhiều diện tích đất rừng sản xuất có cây tự nhiên không được trồng rừng.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử xã Lăng Can, huyện
Lâm Bình tại Văn bản số 1458/SNN-KL ngày 12/9/2019.
Kết quả giải quyết: Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Vì vậy, việc ông Nguyễn Thế Khê kiến nghị là
không có cơ sở giải quyết. Đề nghị UBND xã Lăng Can xem xét, nếu đủ điều kiện
thì lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng để gia đình ông Khê được hưởng chính sách hỗ trợ
của Nhà nước theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.
2. Cử tri xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đề nghị: Công ty cổ phần mía
đường Sơn Dương khẩn trương thanh toán tiền mía nguyên liệu vụ ép 2018-2019 cho
nhân dân xã Tú Thịnh nói riêng và các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương nói chung.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Tú Thịnh, huyện
Sơn Dương tại Văn bản số 1446/SNN-TTBVTV ngày 11/9/2019.
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Kết quả giải quyết: Do Công ty gặp rất nhiều khó khăn, lượng đường tồn kho
lớn, giá đường kính trắng giảm sâu, các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh giảm định mức
cho vay nên Công ty thiếu tiền mặt để chi trả và chậm thanh toán. Tuy nhiên, đến
này Công ty đã thanh toán hết tiền mía cho nhân dân xã Tú Thịnh 0,947 tỷ đồng.
3. Cử tri xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đề nghị: Nghiên cứu ban hành
cơ chế, chính sách hỗ trợ, có biện pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ
và sản xuất nông sản sạch trên địa bàn tỉnh.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Hợp Thành,
huyện Sơn Dương tại Văn bản số 1449/SNN-TTBVTV ngày 11/9/2019.
Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu tỉnh ban hành
Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang.
4. Cử tri xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương đề nghị: Chỉ đạo ngành chức
năng rà soát, quy hoạch lại rừng đầu nguồn để người dân được dùng nước sạch
đảm bảo vệ sinh (theo phản ánh của cử tri hiện nay rừng đầu nguồn của công
trình nước sạch xã Đông Lợi được giao khoán cho một số hộ dân trồng rừng sản
xuất, cử tri lo ngại trong quá trình trồng, chăm sóc rừng, các hộ dân sử dụng
thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm nguồn nước sạch).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử xã Đông Lợi, huyện
Sơn Dương tại Văn bản số 1459/SNN-KL ngày 12/9/2019.
Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND xã Đông Lợi
chỉ đạo các hộ gia đình sinh sống, sản xuất trên khu vực đầu nguồn Công trình cấp
nước sinh hoạt tập trung xã Đông Lợi, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơn
Dương ký cam kết với UBND xã Đông Lợi thực hiện quản lý rừng bền vững,
không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh mục cấm để không ảnh hưởng
đến môi trường, nguồn nước sinh hoạt của nhân dân. Chỉ đạo BQL nước sạch xã
Đông Lợi thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp
khu vực đầu nguồn cấp nước sạch cho Công trình nếu phát hiện hành vi gây ô
nhiễm hoặc nguy cơ gây ô nhiễm nước của công trình thì phải kịp thời ngăn chặn,
đồng thời báo cáo ngay đến UBND xã để xử lý.
5. Cử tri xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương đề nghị: Nghiên cứu, xem xét bổ
sung các loại cây trồng chủ lực được nhận hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND tỉnh.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Hợp Thành,
huyện Sơn Dương tại Văn bản số 1424/SNN-PTNT ngày 06/9/2019.
Kết quả giải quyết: Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều cơ chế,
chính sách hỗ trợ sản xuất đối với các loại cây trồng (gồm cả cây trồng chủ lực và
những cây trồng khác); đề nghị HĐND, UBND xã Hợp Thành đẩy mạnh tuyên
truyền các cơ chế, chính sách đến người dân để biết và lựa chọn thực hiện.
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6. Cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị: Trung tâm nước sạch và vệ
sinh môi trường nông thôn đầu tư xây dựng hệ thống dẫn nước xả thải để không
ảnh hưởng và làm hư hỏng đường liên thôn từ trung tâm xã đi vào các thôn.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Yên Hoa, huyện Na
Hang tại văn bản số 1485/SNN-TTN ngày 16/9/2019.
Kết quả giải quyết: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
đã đưa hạng mục xây dựng rãnh thoát nước vào hồ sơ thiết kế của dự án (rãnh
đường phía bên trái, đoạn từ đường lên nhà trạm đến cống sang đường khu vực cây
xăng xã Yên Hoa với chiều dài khoảng 165m) để đảm bảo nước không tràn ra mặt
đường làm ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông nêu trên. Hiện tại, dự án đã thi
công xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 01/2021.
7. Cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư, sửa chữa
công trình nước sạch tại các thôn Trục Trì, Nhân Thọ 1 để phục vụ nước sinh hoạt
cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm
Hóa tại Văn bản số 1470/SNN-TTN ngày 13/9/2019.
Kết quả giải quyết: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang đã thực
hiện khảo sát, rà soát xác định nhu cầu sử dụng nước của nhân dân thôn Trục Trì,
Nhân Thọ 1. Tuy nhiên, qua khảo sát cơ bản các hộ dân đã tự tìm kiếm nguồn
nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày theo mô hình cấp nước nhỏ lẻ, phân tán (bể
chứa, giếng đào, giếng khoan hộ gia đình, nước lần…) và không có nhu cầu sử
dụng nước từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nên không thực hiện đầu tư,
sửa chữa công trình.
8. Cử tri xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Đầu tư sửa chữa
công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Pù Tát, thôn Nà Khau, hiện nay công trình
đã xuống cấp, một số hộ dân và Trường PTDT bán trú THCS không đảm bảo nước
sinh hoạt hàng ngày.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Minh Quang, huyện
Chiêm Hóa tại văn bản số 1344/SNN-TTN ngày 21/8/2019.
Kết quả giải quyết: Công trình đã xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử
dụng từ tháng 04 năm 2020.
9. Cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị: Ngành chức năng phối hợp
với UBND huyện Na Hang kiểm tra, đề xuất với UBND tỉnh di dời khẩn cấp 12 hộ
dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại đỉnh đồi dưới nhà điều hành Công
trình cấp nước khu trung tâm xã Yên Hoa. Hiện nay, đất đá sạt lở tụt xuống 4 -5m
với số lượng rất lớn, nguy cơ đe dọa đến tính mạng và tài sản của 12 hộ dân đa ng
sinh sống ở phía dưới thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa (đêm 13/6 và rạng sáng
14/6/2019 mưa to đã gây sạt lở tại khu Khuổi Phầy, thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa;
xuất hiện 01 khe nứt tạo thành một cung trượt, đỉnh cung trượt ăn sâu vào phía
trong sân khu nhà điều hành Công trình cấp nước khu trung tâm xã Yên Hoa
khoảng trên 10 m, đường kính cung trượt rộng khoảng 20m, chiều dài từ đỉnh cung
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trượt xuống đến khu dân cư Khuổi Phầy, thôn Nà Khuyến khoảng trên 60m, chiều
rộng vết nứt trung bình khoảng 2-3 cm, đặc biệt tại khu gần đỉnh cung trượt có một
hòn đá rất to, cách bờ rào nhà trạm cấp nước khoảng 20m xuất hiện mạch nước
đùn, có nguy cơ gây sạt lở đất, đá rất cao).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri xã Yên Hoa,
huyện Na Hang tại Văn bản 1485/SNN-PTNT ngày 16/9/2019.
Kết quả giải quyết: Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh có Văn bản số
2334/UBND-NLN về việc giải quyết đề nghị của UBND huyện Na Hang về xử lý
cấp bách khu vực có nguy cơ sạt lở; theo đó giao cho UBND huyện Na Hang chủ
động sử dụng ngân sách dự phòng cấp huyện thực hiện ngay việc xử lý hòn đá tảng
có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khu
Khuôn Phầy, thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa. Đồng thời đồng ý chủ trương sử dụng
nguồn vốn Quỹ Phòng, chống thiên tai của tỉnh để xử lý cấp bách khu vực sạt lở
Khuôn Phầy, thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa, huyện Na Hang.
10. Cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị: Xem xét lại giá nước sạch
sinh hoạt còn quá cao không phù hợp với thu nhập của nhân dân vùng cao.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Yên Hoa, huyện Na
Hang tại Văn bản số 1485/SNN-TTN ngày 16/9/2019.
Kết quả giải quyết: Hiện tại, giá nước sinh hoạt trên địa bàn xã Yên Hoa
đang được đơn vị quản lý, khai thác công trình thu theo đúng Quyết định phê
duyệt của UBND tỉnh và phù hợp đồng bộ với giá nước tại các xã trên địa bàn
huyện Na Hang.
11. Cử tri thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên đề nghị: Việc thu Quỹ phòng
chống thiên tai được các tổ dân phố thực hiện đạt chỉ tiêu. Tuy nhiên, việc hỗ trợ
thực hiện chậm. Hàng năm, những hộ dân bị thiệt hại do thiên tai được xã tổng
hợp, báo cáo rõ ràng nhưng chưa được hỗ trợ. Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống
thiên tai rà soát, hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã cử tri thị trấn Tân Yên,
huyện Hàm Yên tại Văn bản số Văn bản số 1477/SNN-TL ngày 14/9/2019.
Kết quả giải quyết: Qua kiểm tra xác định UBND thị trấn Tân Yên đã tổng
hợp báo cáo nhanh thiệt hại năm 2016, 2018 và 2019, nhưng việc báo cáo của
UBND thị trấn Tân Yên cho UBND huyện Hàm Yên còn chậm, chưa kịp thời và
chưa đúng mẫu biểu quy định, gây khó khăn cho công tác tổng hợp số liệu báo
cáo đề xuất hỗ trợ thiệt hại. Năm 2016 được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí tu sửa
cầu máng Ngòi Giàng thôn Yên Thịnh với kinh phí 171.702.000 đồng. Ngoài ra
các thiệt hại về cây trồng đã được UBND huyện, UBND xã hỗ trợ khắc phục thiệt
hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thị trấn nhưng còn chậm (Thiệt hại năm 2016
về cây trồng nhưng đến 2018 mới được hỗ trợ 8.910.000 đồng từ Ngân sách dự
phòng huyện Hàm Yên); Một số thiệt hại do thiên tai gây ra vẫn chưa được giải
quyết triệt để.
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12. Cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị: Kiểm tra chất lượng nước
sinh hoạt tại xã Yên Hoa và thông báo cho nhân dân biết, hiện nay nước sinh hoạt
còn bẩn, đề nghị có giải pháp khắc phục để nhân dân được sử dụng nước sạch,
hợp vệ sinh.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Yên Hoa, huyện Na
Hang tại văn bản số 1485/SNN-TTN ngày 16/9/2019; văn bản số 1632/SNN-TTN
ngày 11/10/2019.
Kết quả giải quyết: Qua kết quả xét nghiệm 04 mẫu nước của Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh tại văn bản số 851/TTKSBT-SKMT ngày 30/9/2019, chất
lượng nước tại công trình cấp nước tập trung khu trung tâm xã Yên Hoa, huyện Na
Hang đạt yêu cầu theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ trưởng
Bộ y tế ban hành theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009. Chất lượng
nước sinh hoạt tại xã Yên Hoa, huyện Na Hang đạt yêu cầu theo Quy chuẩn Việt
Nam QCVN 02:2009/BYT do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành theo Thông tư số
05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009.
XIV. SAU KỲ HỌP THỨ 8
1. Cử tri xã Thành Long, huyện Hàm Yên đề nghị: Ngành chức năng tăng
cường công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ tại khu vực thôn Trung Thành.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Thành Long, huyện
Hàm Yên tại văn bản số 1607/SNN-KL ngày 08/10/2019.
Kết quả giải quyết: Đầu năm 2019, Trạm Kiểm lâm Đức Ninh phối hợp với
UBND xã Thành Long tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng trên địa bàn thôn Trung
Thành 1, phát hiện tại lô 21, khoảnh 374A thuộc đất rừng phòng hộ (đất chưa có
rừng) có dấu hiệu bị lấn, chiếm trái phép, diện tích 2.500m2 (hiện trường diện
tích bị lấn chiếm, thực bì gồm: Chuối, Lau lem, cỏ dại); Trạm Kiểm lâm Đức
Ninh đã lập biên bản, tham mưu cho UBND xã Thành Long thực hiện các biện
pháp điều tra, xác minh người vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Cho
đến nay trên địa bàn xã Thành Long không xảy ra cháy rừng, khai thác lâm sản,
phá rừng trái pháp luật.
2. Cử tri xã Quý Quân, huyện Yên Sơn đề nghị: Có cơ chế hỗ trợ kinh phí
để sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng của xã.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Quý Quân, huyện
Yên Sơn tại Văn bản số 1697/SNN-BQLTL ngày 24/10/2019.
Kết quả giải quyết: Trên địa bàn toàn tỉnh đang triển khai thực hiện Nghị
quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh. Trong đó có hỗ trợ
100% cấu kiện kênh bê tông thành mỏng đúc sẵn là kênh Parabol cốt sợi thép phân
tán mác 500, gối đỡ và chi phí vận chuyển, bốc xếp cấu kiện đến trung tâm xã,
phường, thị trấn đối với các tuyến kênh phục vụ tưới từ 02 ha trở lên (bao gồm cả
kênh kiên cố mới và thay thế các tuyến kênh kiên cố cũ đã bị hư hỏng).
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3. Cử tri xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị: Công ty mía đường
Tuyên Quang thông báo giá thu mua mía và cam kết bao tiêu sản phẩm mía với
người trồng mía.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Thanh Tương,
huyện Na Hang tại văn bản số 1596/SNN-TTBVTV ngày 07/10/2019.
Kết quả giải quyết: Để người trồng mía yên tâm đầu tư sản xuất và phát triển
vùng nguyên liệu mía, ngày 20/3/2019 Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương đã
ban hành Văn bản số 14/CV-ĐSD-HĐQT về việc cam kết tiếp tục thu mua mía
nguyên liệu niên vụ ép 2019-2020, giá mía cam kết thu mua tối thiểu là 800.000
đồng/tấn. Từ tháng 4/2019, Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương đã tiến
hành ký kết lại toàn bộ hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nhân dân trên địa bàn
toàn tỉnh với 13.790 hộ đã ký, trong đó huyện Na Hang có 94 hợp đồng/94 hộ.
Tại xã Thanh Tương có 45 hợp đồng/45 hộ, trong nội dung hợp đồng có quy
định rõ về giá thu mua mía nguyên liệu là 800.000 đồng/1 tấn mía.
4. Cử tri xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn đề nghị: Chỉ đạo Công ty TNHH một
thành viên Lâm nghiệp Yên Sơn khi thực hiện hợp đồng liên doanh trồng rừng phải
có điều khoản giảm trừ giá trị hợp đồng đối với diện tích rừng bị thiệt hại do thiên
tai, bão, lũ; thu hồi một một phần diện tích do công ty quản lý để giao cho nhân
dân đầu tư trồng rừng.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đạo Viện, huyện
Yên Sơn tại văn bản số 1597/SNN-KL ngày 7/10/2019.
Kết quả giải quyết: Hợp đồng liên doanh trồng rừng giữa Công ty TNHH
MTV lâm nghiệp Yên Sơn và các hộ nhận khoán được xác lập trên cơ sở tự do, tự
nguyện cam kết, thỏa thuận giữa công ty và các hộ nhận khoán theo quy định của
Bộ Luật Dân sự năm 2015. Do đó, nội dung này đề nghị các hộ gia đình và Công
ty xem xét, thoả thuận để bổ sung cụ thể nội dung tính toán giảm trừ giá trị hợp
đồng đối với diện tích rừng bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ trước khi ký hợp đồng
liên doanh trồng rừng để đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người nhận hợp đồng trồng
rừng liên doanh và doanh nghiệp.
XV. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9
1. Cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn đề nghị: Công ty Mía đường Tuyên
Quang thông báo về kế hoạch thu mua mía giống cho nhân dân được biết (năm
2019, công ty đã có hợp đồng hỗ trợ trồng mía giống, tuy nhiên hiện nay đã quá vụ
thu hoạch nhưng công ty vẫn chưa thực hiện thu mua).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân Long, huyện Yên
Sơn tại Văn bản số 373/SNN-TTBVTV ngày 20/3/2020.
Kết quả giải quyết: Vụ hè năm 2018, toàn huyện Yên Sơn trồng được 84,5 ha,
trong đó xã Tân Long có 0,878 ha mía giống (trồng mới 0,306 ha/4 hộ; mía gốc
0,572 ha/2 hộ). Tuy nhiên, đến vụ xuân năm 2019 nhân dân toàn vùng không trồng
mới, trồng lại theo kế hoạch dẫn đến sản lượng trên 4.000 tấn mía giống vụ hè của
tỉnh phải chuyển sang làm mía nguyên liệu, trong đó có diện tích 58,8 ha đảm bảo
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về năng suất đã được chuyển sang làm mía nguyên liệu vụ ép 2018-2019, diện tích
còn lại 25,7 ha chuyển sang chặt làm nguyên liệu niên vụ ép 2019-2020. Xã Tân
Long có 0,772 ha, do năng suất thấp, Công ty đã thống nhất với 04 hộ trồng mía
chuyển sang chặt làm nguyên liệu niên vụ ép 2019-2020.
2. Cử tri xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị: Tỉnh quan tâm hơn nữa
trong việc hỗ trợ kịp thời thuốc phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Ninh Lai, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 371 /SNN-CNTY ngày 20/32020.
Kết quả giải quyết: Hằng năm, Sở Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu, báo
cáo và đề xuất, được UBND tỉnh cấp kinh phí thực hiện. Căn cứ Quyết định số
1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về đơn vị hành chính cấp
xã thuộc vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực
II đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục được hưởng các chính sách như đơn vị hành
chính cấp xã thuộc vùng khó khăn. Như vậy, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh
sống trên địa bàn xã Ninh Lai tiếp tục được hỗ trợ các loại vắc xin tiêm phòng bệnh
Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn; Bệnh Niu cát xơn (bao gồm vắc xin Niu cát xơn và vắc
xin La xô ta), bệnh Dịch tả vịt...
3. Cử tri xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đề nghị: Có cơ chế hỗ trợ cung
ứng con giống có chất lượng, giá rẻ và bảo đảm tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Hiện
nay, việc chăn nuôi gia súc, gia cầm không có đầu ra ổn định, bị thương lái ép giá,
thiệt thòi cho người chăn nuôi.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Thổ Bình, huyện Lâm
Bình tại Văn bản số 372/SNN-CNTY ngày 20/3/2020.
Kết quả giải quyết: Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của
UBND tỉnh: Hỗ trợ tối đa không quá 25 triệu đồng/1 trâu đực giống; 20 triệu đồng/1
bò đực giống; 5 triệu đồng/1 lợn đực giống; 50.000 đồng/con gà, vịt bố mẹ hậu bị;
cuối năm 2019 UBND tỉnh đã quyết định cấp bổ sung 1 tỷ đồng cho 05 huyện (Lâm
Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương) để thực hiện. Hiện các huyện
đang tổ chức, hướng dẫn người chăn nuôi có nhu cầu mua con giống và lập hồ sơ hỗ
trợ theo quy định. Chăn nuôi của tỉnh đang chuyển dần sang chăn nuôi tập trung;
liên kết trong chăn nuôi dần hình thành, toàn tỉnh có 22 hợp tác xã chăn nuôi bước
đầu là đầu mối cho liên kết trong sản xuất, với hình thức cung ứng con giống và bao
tiêu sản phẩm, một số hợp tác xã đã ổn định và đi vào hoạt động mạng lại hiệu quả
cao. Tuy nhiên, chăn nuôi theo hướng tập trung hàng hóa tại các huyện còn ít, chăn
nuôi nhỏ lẻ, manh mún là chủ yếu; sản phẩm chăn nuôi chưa đủ lớn nên khó khăn
trong việc thu hút các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.
4. Cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên đề nghị: Duy trì hoạt động của
công trình nước sạch cho thôn 7 Minh Tiến, để đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Minh Hương, huyện
Hàm Yên tại Văn bản số 338/SNN-TL ngày 16/3/2020.
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Kết quả giải quyết: Tại thời điểm kiểm tra ngày 14/02/2020, UBND huyện
đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tu sửa, khắc phục những hư hỏng
của công trình, đảm bảo nước lưu thông từ đầu mối đến các trụ vòi của hộ gia đình
theo hồ sơ thiết kế công trình. Để công trình đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả,
Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường
nông thôn quản lý và khai thác tại Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 15/5/2020.
5. Cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị: Xem xét xây dựng, cải tạo,
sửa chữa 02 phai khu Đồng Nhại, Đồng Pon.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn
tại Văn bản số 455/SNN-BQLTL ngày 31/3/2020.
Kết quả giải quyết: Để đảm bảo an toàn cho 02 công trình nêu trên, Sở Nông
nghiệp và PTNT đề nghị UBND xã Hùng Lợi chỉ đạo Ban quản lý công trình thủy
lợi xã Hùng Lợi cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích
thủy lợi (dự toán kinh phí duy tu, sửa chữa công trình của Ban trong năm 2020 là
75 triệu đồng) và nguồn kinh phí hợp pháp khác để tổ chức sửa chữa, khắc phục
ngay các hư hỏng nêu trên. Trong quá trình thực hiện đề nghị Ban quản lý công
trình thủy lợi xã Hùng Lợi phối hợp chặt chẽ với cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn
của Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang để được hướng dẫn
theo quy định. Đến nay, công trình đã được sửa chữa.
6. Cử tri xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên đề nghị: Tu sửa tuyến mương ô rô
cấp nước cho thôn Lũ Khê, hiện nay đã xuống cấp không đảm bảo cung cấp nước
phục vụ sản xuất của nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Thái Hòa, huyện Hàm
Yên tại Văn bản số 431/SNN-BQLTL ngày 27/3/2020.
Kết quả giải quyết: Tuyến kênh cấp nước cho thôn Lũ Khê theo ý kiến của cử
tri là đoạn đi qua khu vực trường Trung học phổ thông Thái Hòa. Đến nay, công trình
đã được thi công hoàn thành, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất của nhân dân.
7. Cử tri xã Trung Môn, huyện Yên Sơn đề nghị: Hỗ trợ kinh phí cải tạo,
nâng cấp đường mương từ km5 vào hồ Ngòi Là vào thôn 1 hiện xuống cấp, hư hỏng.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Trung Môn, huyện Yên
Sơn tại Văn bản số 430/SNN-BQLTL ngày 27/3/2020. Kết quả giải quyết: Đoạn
đường nêu trên đã xuống cấp trầm trọng. Do vậy, UBND tỉnh đã có Văn bản số
2583/UBND-ĐTXD ngày 09/9/2019 về thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp đảm
bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2, trong đó đồng ý về nguyên tắc và giao trách
nhiệm cho Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển
nông thôn (Chủ đầu tư) thực hiện điều chỉnh kinh phí nạo vét đoạn kênh sau tràn
xả lũ để đầu tư sửa chữa, nâng cấp đoạn đường nêu trên thuộc Tiểu dự án sửa
chữa, nâng cấp hồ chứa nước Ngòi Là 2 thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn
đập (WB8). Hiện nay đã hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
8. Cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên đề nghị: Sửa chữa, nâng cấp hệ
thống ống dẫn nước và phai đập đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất.
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Minh Hương, huyện
Hàm Yên tại Văn bản số 452/SNN-BQLTL ngày 30/3/2020.
Kết quả giải quyết: Qua kiểm tra phát hiện một số hư hỏng như sau: (1) mái
hạ lưu đập có nhiều vị trí bị bong lớp vữa trát và sạt lở khối xây bằng đá hộc; (2)
một số đoạn kênh xây đi qua ruộng lúa đã bị đào bới hết đất đắp mang kênh, có
đoạn kênh bị sập gẫy, phải lắp đặt ống thép để dẫn nước. Hiện nay công trình nêu
trên đã được đầu tư hoàn thành và ban giao đưa vào sử dụng, nguồn kinh phí viện
trợ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
XVI. SAU KỲ HỌP THỨ 9
1. Cử tri xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị: Ngành chức năng làm tốt
công tác dự báo về sâu bệnh hại trên cây trồng.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Hồng Thái, huyện Na
Hang tại Văn bản số 479/SNN-TTBVTV ngày 03/4/2020.
Kết quả giải quyết: Năm 2019, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã Hồng
Thái là 82 ha lúa, năng suất đạt 57,48 tạ/ha (cao hơn 1,83 tạ/ha so với bình quân
toàn huyện), diện tích ngô là 77 ha, năng suất đạt 42,35 tạ/ha (tương đương với năng
suất bình quân toàn huyện), diện tích cây lê là 67,6 ha (trồng mới 42,6 ha) . Trong
năm, đã xuất hiện sâu keo mùa thu trên cây ngô, bệnh thán thư trên cây lê. Ủy ban
nhân dân huyện đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác phòng, chống và xử
lý sâu bệnh trên cây trồng tại địa bàn xã Hồng Thái. Các đơn vị chức năng đã cử cán
bộ trực tiếp giám sát, hướng dẫn người dân tại 07 thôn, bản phun trừ bệnh thán thư
hại cây lê và các cây trồng khác. Sau khi xử lý, toàn bộ diện tích cây trồng sinh
trưởng, phát triển tốt, riêng cây lê đã phục hồi, hiện tại đang ra lộc và hoa rộ.
2. Cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên đề nghị: Tỉnh có ý kiến chỉ đạo
Công ty Mía đường đẩy nhanh việc thu mua mía cho bà con.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm
Yên tại Văn bản số 374/SNN-TTBVTV ngày 20/3/2020.
Kết quả giải quyết: Tính đến thời điểm ngày 05/3/2020, Công ty Cổ phần mía
đường Sơn Dương đã thu hoạch xong toàn bộ diện tích mía trên địa bàn xã Đức
Ninh với tổng diện tích 10,2 ha, năng suất 64,67 tấn/ha, sản lượng 660.591 kg. Để
đảm bảo quyền lợi, nâng cao thu nhập cho người trồng mía, duy trì và phát triển
vùng nguyên liệu mía hiện có, ngày 02/3/2020, Công ty Cổ phần mía đường Sơn
Dương đã có Thông báo số 06/TB-ĐSD-HĐQT sửa đổi, bổ sung một số nội dung
của Thông báo số 90/TB-ĐSD-HĐQT ngày 10/12/2019 của Hội đồng quản trị về
chính sách đầu tư, thu mua, phát triển vùng nguyên liệu mía vụ 2020-2021 và đến vụ
2022-2023, cụ thể: Giá thu mua mía nguyên liệu không thấp hơn 850.000 đồng/tấn;
mía giống lấy từ ngọn mía nguyên liệu không thấp hơn 980.000 đồng/tấn; mía giống
lấy từ vườn mía hè 6-8 tháng tuổi không thấp hơn 1.250.000 đồng/tấn tại ruộng và
được điều chỉnh tăng theo tình hình thực tế của thị trường mía đường trong nước.
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3. Cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên đề nghị: Chỉ đạo ngành chức năng
tăng cường công tác kiểm tra chất lượng đạm, phân bón, thuốc sâu phục vụ sản
xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Đức Ninh, huyện Hàm
Yên tại Văn bản số 361/SNN-TTBVTV ngày 18/3/2020.
Kết quả giải quyết: Hiện nay, trên địa bàn xã Đức Ninh có 08 cơ sở kinh
doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tính từ đầu năm 2019 đến
hết tháng 02 năm 2020 đã tổ chức kiểm tra 05/08 cơ sở; qua kiểm tra, đã phát hiện
và xử phạt 01 cơ sở vi phạm với số tiền 2.000.000 đồng (về hành vi kinh doanh
phân bón không đảm bảo điều kiện kinh doanh). Ngoài ra, các cơ sở được kiểm tra
đã chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông
nghiệp, kinh doanh hàng có nhãn mác đầy đủ, có ngày sản xuất và còn hạn sử
dụng, niêm yết giá bán đầy đủ. Chưa phát hiện cơ sở nào buôn bán hàng hóa vật tư
nông nghiệp kém chất lượng, hàng ngoài danh mục được phép kinh doanh, phân
bón và thuốc bảo vệ thực vật giả.
4. Cử tri xã Thanh Tương, huyện Na Hang đề nghị: UBND thị trấn Na Hang
thanh toán chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ dân thôn Yên Trung có đất
rừng tại khu Phiêng Hẻo theo Nghị định số 75/2015/NĐ -CP ngày 09/09/2015 của
Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và PTR, gắn với chính sách giảm nghèo
nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Thanh Tương, huyện Na
Hang tại Văn bản số 489/SNN-KL ngày 06/4/2020.
Kết quả giải quyết: Việc xác định vị trí, ranh giới, diện tích đất, diện tích
rừng của các hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm
nghiệp theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 14/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về
tăng cường lãnh đạo công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện
chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định là khó khăn. Nguyên nhân: Do vị trí,
ranh giới, diện tích thửa đất chưa được đo đạc địa chính mà do các hộ gia đình, cá
nhân tự đo, vẽ (theo Văn bản số 206/HD-TNMT ngày 28/3/2013 của Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh hướng dẫn kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư đang
sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang) (vị trí, ranh giới thửa đất không có toạ
độ, không có trên bản đồ địa chính) nên không có căn cứ để xác định vị trí, ranh
giới, diện tích thửa đất ngoài thực địa cũng như trên bản đồ chi trả dịch vụ môi
trường rừng trùng khớp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá
nhân đã được cấp. Đến nay, UBND thị trấn Na Hang đã chi trả xong cho các hộ
dân theo đề nghị.
5. Cử tri xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị: Hướng dẫn, làm rõ việc
chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày
09/09/2015 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.
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Hồng Thái, huyện Na
Hang tại Văn bản số 488/SNN-KL ngày 6/4/2020.
Kết quả giải quyết: Biên bản làm việc ngày 23/3/2020, cử tri thôn Nà Mụ, xã
Hồng Thái đề nghị: Tiếp tục trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) bằng hình
thức chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho người dân. Từ năm 2018, Quỹ Bảo vệ và
PTR tỉnh đã thực hiện thí điểm trả tiền DVMTR cho hộ gia đình, cá nhân trên địa
bàn huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hoá theo hình thức chi trả theo dịch vụ điện
tử (Vietelpay). Tuy nhiên, tại địa bàn thôn Nà Mụ, xã Hồng Thái các hộ gia đình, cá
nhân rút tiền mặt từ tài khoản Vietelpay chưa được thuận lợi, chưa đáp ứng được
yêu cầu sử dụng tiền thực tế của người dân. Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh đề nghị Viettel
Tuyên Quang từ năm 2019 trở đi thực hiện thanh toán, chi trả tiền dịch vụ môi
trường rừng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thôn Nà Mụ, xã Hồng Thái đảm
bảo thuận lợi, kịp thời theo quy định, đáp ứng được yêu cầu sử dụng tiền thực tế của
người dân trong việc quản lý bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống.
6. Cử tri xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn đề nghị: Công ty cổ phần Lâm
nghiệp Nguyễn Văn Trỗi sớm trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp đã khai thác,
hiện nay Công ty khai thác xong nhưng không trồng lại rừng dẫn đến nguồn nước tự
nhiên phục vụ cho hơn 100 hộ dân trên địa bàn thôn Trường Sơn bị cạn kiệt.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Chân Sơn, huyện Yên
Sơn tại Văn bản số 409/SNN-KL ngày 25/3/2020.
Kết quả giải quyết: Công ty khai thác năm 2019 nhưng hiện tại chưa trồng
lại rừng, diện tích 7,13 ha. Nguyên do diện tích này, trước đây đã trồng rừng nhiều
chu kỳ bằng loài cây Keo, thời gian gần đây cây keo bị dịch bệnh, chết khô (Công
ty đã tổ chức khai thác tận thu xong trong năm 2019), để tạo khoảng cách giữa hai
chu kỳ rừng, nhằm cải tạo đất, ngăn chặn, phòng ngừa bệnh hại. Hiện nay, Công ty
đã trồng rừng trên toàn bộ diện tích trên.
7. Cử tri xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Lâm trường huyện
Chiêm Hóa liên doanh với các hộ dân trong thôn Nặm Kép tạo điều kiện cho nhân
dân phát triển kinh tế rừng, đối với diện tích đất rừng bao quanh nhà văn hóa thôn
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm
Hóa tại Văn bản số 440/SNN-KL ngày 30/3/2020.
Kết quả giải quyết: Hiện nay, diện tích 24,7 ha thuộc địa bàn thôn Nặm Kép,
xã Hùng Mỹ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Chiêm Hoá đang ký hợp
đồng trồng rừng liên doanh với 15 hộ, trong đó có 1,9 ha giáp ranh với Nhà văn hoá
thôn Nặm Kép công ty giao khoán trồng rừng liên doanh với cán bộ công nhân viên
thuộc Đội sản xuất 731 của Công ty. Để tạo điều kiện cho nhân dân thôn Nặm Kép,
xã Hùng Mỹ phát triển kinh tế rừng trong thời gian tới. Đề nghị Công ty TNHH
MTV lâm nghiệp Chiêm Hoá sau khi thanh lý hợp đồng trồng rừng liên doanh với
15 hộ đang trồng rừng liên doanh với công ty, xem xét, ưu tiên ký hợp đồng trồng
rừng liên doanh chu kỳ tiếp theo với các hộ gia đình trong thôn Nặm Kép trên diện
tích 24,7 ha thuộc địa bàn thôn Nặm Kép, xã Hùng Mỹ theo quy định.
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8. Cử tri phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Hỗ trợ kinh
phí để tu sửa, nâng cấp tuyến mương thủy lợi từ trạm bơm Trường Tiến đi Rặng
Sim nay đã xuống cấp (đầu tư xây dựng năm 1999-2000, kinh phí cấp bù thủy lợi
phí hàng năm chỉ đủ tiền vận hành, nạo vét, phát quang và trả lương).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang tại Văn bản số 566/SNN-BQLTL ngày 17/4/2020.
Kết quả giải quyết: Trạm bơm Trường Tiến được xây dựng và đưa vào sử
dụng năm 2002, hiện nay do mực nước sông Lô xuống thấp nên bể hút máy bơm
thường bị bị treo, việc bơm nước phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn, có lúc
phải bơm hỗ trợ từ nguồn khác. Đến nay, công trình đã được đầu tư để tu sửa.
9. Cử tri xã Hồng Thái, huyện Na Hang đề nghị: Tỉnh cần đẩy mạnh việc
xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản cho địa phương.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến cử tri xã Hồng Thái, huyện Na
Hang tại Văn bản số 474/SNN-PTNT ngày 01/4/2020.
Kết quả giải quyết: Để thực hiện tốt việc xây dựng các chuỗi liên kết sản
xuất - tiêu thụ nông sản trên địa bàn xã Hồng Thái, Sở Nông nghiệp và PTNT đề
nghị HĐND, UBND xã Hồng Thái: Triển khai, tuyên truyền và hướng dẫn nhân
dân xã Hồng Thái tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước; đẩy mạnh việc phát
triển các hình thức tổ chức sản xuất, chú trọng việc thành lập và phát triển các Hợp
tác xã nông nghiệp; hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt việc tổ chức sản xuất nông
sản hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, áp dụng tiêu chuẩn sản xuất;
đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường và sản xuất theo hợp đồng
liên kết để tiêu thụ sản phẩm; chú trọng việc đảm bảo thực hiện các điều kiện hợp
đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nhân dân, HTX và doanh nghiệp;
duy trì, xây dựng và nhân rộng các dự án hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đang
thực hiện trên địa bàn xã Hồng Thái.
XVII. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10
1. Cử tri xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đề nghị: Công ty cổ phần Mía
đường Tuyên Quang sớm chi trả tiền mía cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Chiêu Yên, huyện
Yên Sơn tại Văn bản số 1414/SNN-TTBVTV ngày 22/9/2020.
Kết quả giải quyết: Tổng số tiền mua mía nguyên liệu phải trả cho các hộ
trồng mía trên địa bàn xã Chiêu Yên: 4,614 tỷ đồng, trong đó: Tổng giá trị đã đầu tư
(phân bón, làm đất, ... ): 594 triệu đồng; số tiền còn lại phải thanh toán sau khi đã trừ
đầu tư: 4,019 tỷ đồng; số tiền đã thanh toán đến ngày 02/8/2020: 3,183 tỷ đồng và
đến nay số tiền 836,202 triệu đồng đã được Công ty trả đầy đủ cho nhân dân.
2. Cử tri xã Tân Tiến, xã Quý Quân, huyện Yên Sơn đề nghị: Cấp cây keo
giống theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh
Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2021 đủ số lượng, đúng khung thời vụ, đảm
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bảo chất lượng. Cử tri phản ánh hiện nay một số hộ dân vẫn chưa nhận được giốn g
cây trồng; một phần giống đã cung ứng không bảo đảm chất lượng.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân Tiến, xã Quý
Quân, huyện Yên Sơn tại Văn bản số 1134/SNN-KL ngày 31/7/2020.
Kết quả giải quyết: (1) Xã Tân Tiến: Diện tích theo hồ sơ thiết kế 122,9 ha,
diện tích đã hỗ trợ cây giống 122,9 ha/179.434 cây Keo lai mô. Số cây bị chết 1000
cây/02 hộ, chiếm 0,56 % số cây đã cấp. (2) Xã Quý Quân: Diện tích theo hồ sơ
thiết kế 36,19 ha, diện tích đã hỗ trợ cây giống 34,19 ha/49.917 cây Keo lai mô. Số
cây bị chết 9.310 cây/11 hộ, chiếm 18,65 % số cây đã cấp.
Bước đầu kiểm tra đánh giá tại xã Tân Tiến, xã Quý Quân cây giống đảm
bảo chất lượng theo quy định; thời điểm cấp cây giống đúng khung thời vụ trồng
rừng năm 2020. Tuy nhiên, một số hộ gia đình tại xã Tân Tiến, xã Quý Quân có
cây bị chết do thời điểm cấp cây thời tiết nắng nóng kéo dài, một số hộ sau khi
nhận cây mang cây giống đi trồng ngay nên ảnh hưởng đến sức sống của cây; khi
người dân vận chuyển cây giống về nhà, trên đường đi bị vỡ bầu; một số hộ bảo
quản, chăm sóc cây giống chưa đúng kỹ thuật.
Sau kiểm tra, đơn vị cung ứng cây giống đã cấp bù đủ số cây Keo lai mô cho
các hộ gia đình có cây bị chết trong ngày 20/6/2020. Kết quả các hộ gia đình có cây
giống bị chết tại xã Tân Tiến, Quý Quân đã trồng xong diện tích nêu trên.
3. Cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Khẩn trương hỗ trợ cấu
kiện bê tông đúc sẵn để làm kênh mương nội đồng (theo phản ánh của cử tri 6
tháng đầu năm 2020 tiến độ cung ứng cấu kiến chậm).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Nhân Lý, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản 1158/SNN-TL ngày 05/8/2020.
Kết quả giải quyết: Ngày 09/7/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo
đơn vị cung ứng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa và Ủy ban nhân
dân xã Nhân Lý tổ chức, hoàn thành việc cung ứng cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn
đối với 8 tuyến kênh thuộc 5 thôn (Gốc Chú, Ba II, Đầu Cầu, Điểng, Chản) theo
kế hoạch đăng ký tiếp nhận cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn năm 2020 của Ủy ban
nhân dân huyện Chiêm Hóa tại văn bản số 452/UBND- NLN ngày 31/3/2020. Đến
nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành cung ứng cấu kiện bê tông đúc sẵn
cho các huyện, thành phố.
4. Cử tri xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đề nghị: Xây dựng phai Đồng Thụt
cho nhân dân lấy nước sản xuất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Chiêu Yên, huyện
Yên Sơn tại Văn bản số 1507/SNN-TL ngày 08/10/2020.
Kết quả giải quyết: Ban quản lý CTTL xã Chiêu Yên đã đầu tư hoàn thành,
bàn giao đưa vào sử dụng đập rọ thép Đồng Thụt vào tháng 11/2020 bằng nguồn
kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi UBND tỉnh hỗ trợ năm 2020.
5. Cử tri xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị: Sửa chữa công trình thủy
lợi đập Khuôn Hút, Làng Nhà. Hiện nay, công trình đã xuống cấp, bị rò rỉ nước.
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Sau khi xác minh, xác định ý kiến, kiến nghị nêu trên là của cử tri thôn Làng
Nhà, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn. Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến
của cử tri xã Kim Quan, huyện Yên Sơn tại Văn bản số 1446/SNN-BQLTL ngày
28/9/2020.
Kết quả giải quyết: Hiện trạng công trình, đập đầu mối kết cấu bằng đất đắp,
thân đập dài 63,6m, cao 9,9m, dung tích hồ 103.500m3, sau nhiều năm sử dụng
đoạn kênh này đã bị xuống cấp, rò rỉ nhiều chỗ, gây thất thoát nước mỗi khi mở
cống để cấp nước phục vụ sản xuất. Đến nay, công trình đã được đầu tư tu sửa.
6. Cử tri xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn đề nghị: Sửa chữa tuyến mương phai
thủy nông từ suối 4 xã Tân Tiến đi xã Tân Long.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tân Tiến, huyện
Yên Sơn tại Văn bản số 1445/SNN-BQLTL ngày 28/9/2020.
Kết quả giải quyết: Tuyến mương theo ý kiến của cử tri là tuyến kênh chính
của công trình đập Tân Tiến (đập đầu mối xây dựng ở suối 4, xã Tân Tiến), hiện
nay công trình đang phục vụ nước tưới cho 116,334ha/năm diện tích đất trồng lúa
và cấp nước cho nuôi trồng thủy sản của 390 hộ dân thuộc các thôn: Thôn 6, xã
Tân Tiến và Thôn 1, Thôn Đình Quải, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 5, Thôn 8, xã Tân
Long. Hiện nay, tuyến kênh đã được đầu tư sửa.
7. Cử tri xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư nâng cấp công trình
nước sạch tại thôn Khuổi Tích, qua nhiều năm sử dụng hiện nay công trình đã hư
hỏng không đáp ứng được việc cung cấp nước cho nhân dân trong thôn .
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đà Vị, huyện Na
Hang tại Văn bản số 1355/SNN-TTN ngày 11/9/2020.
Kết quả giải quyết: Dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn
thôn Nà Đứa, xã Đà Vị huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (trong đó có nâng cấp,
sửa chữa công trình nước sạch tại thôn Khuổi Tích) đã được UBND tỉnh phê duyệt
tại Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 26/9/2020. Hiện nay, dự án đã hoàn thành
công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công hạng mục mặt bằng, đào
móng kè mặt bằng. Dự kiến hoàn thành trong năm 2021.
8. Cử tri xã Đà Vị, huyện Na Hang đề nghị: Nâng cấp, sửa chữa công trình
nước sạch xã Đà Vị để đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân, thời gian
qua việc cung cấp nước bị gián đoạn liên tục, gây nhiều khó khăn cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Đà Vị, huyện Na
Hang tại Văn bản số 1355/SNN-TTN ngày 11/9/2020.
Kết quả giải quyết: Dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh
hoạt xã Yên Hoa, xã Đà Vị, huyện Na Hang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số
794/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 trong đó giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh
môi trường nông thôn làm Chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn Chương trình Mở rộng
quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế
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giới (WB). Hiện tại, dự án đã thi công xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử
dụng từ tháng 01/2021.
9. Cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Sửa chữa, nâng cấp công
trình nước sạch thôn Chản, thôn Điểng và thôn Ba 2, xã Nhân Lý.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Nhân Lý, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 1434/SNN-TTN ngày 25/9/2020.
Kết quả giải quyết: Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Chản, xã Nhân Lý,
huyện Chiêm Hóa được đầu tư xây dựng năm 2006 và giao cho UBND xã quản lý,
vận hành. Không thực hiện đầu tư do số hộ có nhu cầu sử dụng nước từ công trình
cấp nước tập trung rất ít, xuất đầu tư cao nên việc đầu tư không mang lại hiệu quả.
XVIII. SAU KỲ HỌP THỨ 10
1. Cử tri các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đề nghị: Các cơ quan
chức năng cung ứng cây giống (theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày
25/7/2017 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ giống cây lâm
nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 -2021) cho
các hộ dân đúng thời vụ, đảm bảo chất lượng cây giống.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri các xã, phường, thị trấn
trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số 1573/SNN-KL ngày 16/10/2020.
Kết quả giải quyết: Qua tiếp nhận thông tin và ý kiến, kiến nghị của cử tri
các xã được hỗ trợ cây giống theo chính sách của tỉnh, nhu cầu về thời điểm cấp
cây giống của các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh rất đa dạng, thông thường từ tháng
3 đã có ý kiến đề nghị cấp cây giống; trong khi quy trình thẩm định, phê duyệt kế
hoạch, dự toán kinh phí mất nhiều thời gian và thủ tục đấu thầu tập trung qua mạng
đòi hỏi phải đúng thời gian quy định. Theo Luật đấu thầu, từ lúc thẩm định kế
hoạch lựa chọn nhà thầu đến phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thời gian quy
định không quá 140 ngày. Năm 2020, thời gian thực tế Sở Nông nghiệp và PTNT
và các cơ quan liên quan thực hiện quy trình này là 79 ngày. Sở Nông nghiệp và
Phát triên nông thôn sẽ tiếp tục thực hiện việc tham mưu và chủ động phối hợp với
các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm trình phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện,
lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực cung ứng cây giống tập trung đảm bảo nguồn
gốc, chất lượng cho người dân trong khung thời vụ trồng rừng chính của tỉnh là vụ
Xuân - Hè (từ tháng 3 đến tháng 6). Năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn
thành cấp cây giống lâm nghiệp chất lượng cao trên phạm vi toàn tỉnh xong từ
ngày 20/6/2020.
2. Cử tri xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Hạt Kiểm lâm
huyện Yên Sơn chi trả tiền trông coi, bảo vệ rừng năm 2019 cho các hộ dân thuộc
thôn 24 trước là thôn Đồng Xung, xã Phú Lâm.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Kim Phú, thành phố
Tuyên Quang tại Văn bản số 1639/SNN-KL ngày 27/10/2020.
Kết quả giải quyết: Việc chi trả tiền công bảo vệ rừng năm 2019 cho các hộ
dân thuộc thôn 24, xã Kim Phú, không thuộc trách nhiệm của Hạt Kiểm lâm huyện
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Yên Sơn, do Năm 2019, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn không thuê khoán bảo vệ
rừng với tổ chức, cá nhân nào tại thôn Đồng Xung, xã Phú Lâm, nay là thôn 24, xã
Kim Phú. Việc chi trả tiền công bảo vệ rừng năm 2019 cho thôn 24, xã Kim Phú
(trước đây là thôn Đồng Xung, xã Phú Lâm), thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân
dân xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn theo cơ chế chính sách giao khoán bảo vệ rừng
quy định tại 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 (sau đây viết tắt
là Nghị định số 75). Tuy nhiên, kinh phí này đã được Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm
thanh toán cho các hộ gia đình nhận khoán của thôn Đồng Xung và thôn Vực Vại,
lý do cụ thể như sau:
Chính sách giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên do UBND cấp xã tổ chức thực
hiện theo quy định tại Nghị định số 75, được thực hiện trên địa bàn tỉnh từ tháng 12
năm 2017 (tại Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh. Do việc giao kinh phí là tháng 12 năm 2017 nên toàn bộ kinh phí này
được chuyển chi và thanh toán cho công bảo vệ rừng năm 2018, tương tự nguồn
kinh phí giao năm 2018 được chi cho công bảo vệ rừng năm 2019. Kết quả xác minh
ý kiến của đại diện cử tri, đồng thời là đại diện của 16 hộ gia đình nhận khoán bảo
vệ rừng tại các thôn Đồng Xung, Vực Vại của xã Phú Lâm (cũ), nay là thôn 24 xã
Kim Phú, đã nhận đủ tiền công bảo vệ rừng 02 năm. Tuy nhiên, các chứng từ thanh
toán tiền công bảo vệ rừng của 02 năm, do UBND xã Phú Lâm lập ghi thanh toán
tiền công cho năm 2017 và năm 2018 là chưa đúng quy định, dẫn đến các hộ gia
đình hiểu nhầm và có ý kiến cử tri là năm 2019 chưa được thanh toán.
3. Cử tri xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị: Sớm quy hoạch, điều
chỉnh một phần diện tích đất rừng phòng hộ sang đất sản xuất để cấp cho nhân
dân có thêm đất sản xuất, canh tác, tăng thu nhập.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Lăng Can, huyện
Lâm Bình tại Văn bản số 1634/SNN-KL ngày 27/10/2020.
Kết quả giải quyết: Căn cứ Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh quy hoạch 3
loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020,
khu vực mà cử tri đề nghị chuyển đổi loại rừng phòng hộ sang rừng sản xuất thuộc
khoảnh 376, 376A thôn Phai Tre B; khoảnh 332A, 321B thôn Khau Quang, với
tổng diện tích 269,15 ha:
- Diện tích 151,61 ha rừng và đất rừng (trong đó: đất trống 15,1 ha, rừng tự
nhiên 136,51 ha) thuộc khoảnh 376A khu vực thôn Phai Tre B và khoảnh 332A khu
vực thôn Khau Quang xã Lăng Can đã được cấp có thẩm quyền thu hồi và giao đất
cho Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình quản lý, bảo vệ theo đúng quy định. Vì
vậy, không thực hiện chuyển đổi từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất.
- Diện tích 117,54 ha rừng và đất rừng tại khoảnh 376 khu vực thôn Phai Tre
B và khoảnh 321B khu vực thôn Khau Quang, xã Lăng Can đã được Ủy ban nhân
dân tỉnh điều chỉnh sang chức năng sản xuất tại Quyết định số 1859/QĐ-UBND
ngày 31/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều
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chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) tỉnh Tuyên Quang giai
đoạn 2016-2020.
4. Cử tri xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị: Tiếp tục hỗ trợ thuốc khử
trùng cho nhân dân khử trùng thường xuyên, đảm bảo công tác phòng chống dịch
bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Phúc Ninh, huyện
Yên Sơn tại Văn bản số 1629/SNN-CNTY ngày 27/10/2020.
Kết quả giải quyết:
- Việc hỗ trợ thuốc khử trùng trên địa bàn tỉnh năm 2020: Năm 2020, tỉnh
Tuyên Quang được Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp từ Quỹ dự trữ Quốc gia 10.000 lít
thuốc khử trùng (Quyết định số 470/QĐ-BNN-TY ngày 22/4/2020 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Tuyên
Quang phòng chống dịch bệnh động vật). Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu,
cấp phát cho huyện Yên Sơn 1.960 lít thuốc khử trùng.
- Việc hỗ trợ thuốc khử trùng đối với xã Phúc Ninh: UBND huyện Yên Sơn
đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện làm đầu mối tiếp nhận,
bảo quản, cấp phát số lượng hóa chất được cấp. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
huyện Yên Sơn đã thực hiện cấp 144 lít hóa chất khử trùng cho xã Phúc Ninh để
thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng trên địa bàn. Tiếp thu kiến nghị của cử
tri xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình thực tế,
Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra và
đề xuất hỗ trợ hóa chất khử trùng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh.
5. Cử tri xã Phú Bình, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Tỉnh có ý
kiến với Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương xem xét nâng giá mía nguyên liệu
và thanh toán tiền mía niên vụ 2019-2020 cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Phú Bình, xã Tân An,
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 1637/SNN-TTBVTV ngày 27/10/2020.
Kết quả giải quyết: Trong 03 niên vụ gần đây, tình hình thị trường tiêu thụ
đường chậm, giá đường trong nước ngày càng giảm nên đã làm ảnh hưởng đến sản
xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương. Giá bán đường
giảm từ 14.000 đồng/kg (niên vụ 2016-2017) xuống dưới 11.000 đồng/kg (niên vụ
2019 - 2020), việc sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần mía đường Sơn
Dương gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để duy trì diện tích vùng nguyên liệu
cho sản xuất, niên vụ 2019 - 2020, Công ty vẫn thực hiện giữ giá thu mua mía
nguyên liệu 800 đồng/kg (đây là giá thu mua cao nhất so với giá thu mua của các
nhà máy khác trong nước). Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đã có Thông
báo số 101/TB-ĐSD-HĐQT về việc thu mua mía vụ 2020-2021 và kế hoạch tổ
chức đầu tư, thu mua mía vụ 2021-2022, trong đó: Giá thu mua mía nguyên liệu tại
ruộng tối thiểu 850.000 đồng/tấn; vùng nguyên liệu có cự ly ≤ 30km, giá thu mua
mía nguyên liệu tại ruộng tối thiểu 900.000 đồng/tấn. Ngày 26/01/2021, Công ty
cổ phần mía đường Sơn Dương đã có Thông báo số 20/TB-ĐSD-HĐQT về việc hỗ
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trợ nông dân để khuyến khích trong công tác sản xuất mía, trong đó hỗ trợ 30.000
đồng/tấn mía nguyên liệu.
Ngày 8/9/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương có
Văn bản số 70/CV-ĐSD-HĐQT gửi các chủ hợp đồng trồng mía đề nghị chậm thanh
toán tiền mía nguyên liệu còn lại của niên vụ 2019 - 2020, cam kết thu xếp tiền đề
thanh toán nợ tiền mua mía nguyên liệu niên vụ 2019 - 2020 làm 02 đợt, đợt 01 ngày
30/10, đợt 02 xong trước ngày 30/12/2020. Từ ngày 18/10 đến ngày 22/10/2020,
Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương đã trả tiền nợ mía nguyên liệu theo cam kết
tại 09 xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa với tổng số tiền 776,073 triệu đồng, giảm số
tiền nợ mua mía nguyên liệu của người dân trên địa bàn huyện Chiêm Hóa từ 5,287 tỷ
đồng xuống còn 4,511 tỷ đồng (trong đó còn nợ xã Phú Bình 341,735 triệu đồng)
Công ty đã hoàn thành trả nợ số tiền cho nhân dân xã Phú Bình.
6. Cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị: Tỉnh, huyện có ý kiến với
Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương thanh toán tiền trồng mía, vận chuyển mía
cho người dân; thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền cho Hợp tác xã Tam Đa.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 1636/SNN-TTBVTV ngày 27/10/2020.
Kết quả giải quyết: Việc sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần mía đường
Sơn Dương gặp rất nhiều khó khăn. Niên vụ 2019 - 2020, do tác động của dịch
Covid - 19, dẫn đến nhu cầu đường sụt giảm, việc tiêu thụ đường càng khó khăn
hơn, doanh thu giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của Công ty
Cổ phần mía đường Sơn Dương. Ngày 8/9/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ
phần mía đường Sơn Dương có Văn bản số 70/CV-ĐSD-HĐQT gửi các chủ hợp
đồng trồng mía đề nghị chậm thanh toán tiền mía nguyên liệu còn lại của niên vụ
2019 - 2020, cam kết thu xếp tiền để thanh toán nợ tiền mua mía nguyên liệu niên vụ
2019 - 2020 làm 02 đợt, đợt 01 ngày 30/10, đợt 02 xong trước ngày 30/12/2020.
Đến nay, Công ty đã thanh toán xong cho các hộ gia đình xã Tam Đa theo cam kết.
7. Cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị: Tỉnh nghiên cứu, xem xét
không giao chỉ tiêu trồng cây mía cho cơ sở.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn
Dương tại Văn bản số 1636/SNN-TTBVTV ngày 27/10/2020.
Kết quả giải quyết: Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất
nông nghiệp với công nghiệp chế biến đòi hỏi cả vùng nguyên liệu phải ổn định
đầu vào để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh đảm
bảo hiệu quả. Do vậy việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất để các địa phương chủ
động thực hiện là hết sức cần thiết. Trong những năm qua, việc giao chỉ tiêu trồng
mía cho các xã, huyện trên địa bàn tỉnh đều được căn cứ trên cơ sở rà soát diện
tích, thống nhất giữa Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương với các xã, hộ trồng
mía. Sản xuất mía nguyên liệu được Công ty ký hợp đồng đầu tư và tiêu thụ đến
từng hộ. Do những khó khăn về tiêu thụ đường, việc chậm thanh toán tiền mía
nguyên liệu, tiền vận chuyển, thù lao và giá thu mua mía giảm dẫn đến một bộ
phận người trồng mía nói chung, xã Tam Đa nói riêng mất lòng tin vào tính ổn
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định từ việc trồng mía, muốn chuyển đổi sang cây trồng khác có thu nhập tốt hơn.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cây mía nguyên liệu đã được phát triển nhiều năm trên
địa bàn tỉnh, nhân dân có nhiều kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc mía, là cây
trồng sản xuất hàng hóa theo chuỗi có sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm, có tính ổn định trong nhiều năm. Qua khảo sát cho thấy, thu nhập từ trồng
mía nguyên liệu cao hơn trồng sắn, dong riềng; công lao động ít hơn so với trồng
cây hàng năm (ngô, rau đậu).
8. Cử tri xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên đề nghị: Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn sớm cung ứng cấu kiện bê tông để thực hiện các hạng mục công
trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thái Sơn.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Thái Sơn, huyện
Hàm Yên tại Văn bản số 1545/SNN-TL ngày 13/10/2020.
Kết quả giải quyết: Ngày 05/7/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đã chỉ đạo đơn vị cung ứng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và Ủy
ban nhân dân xã Thái Sơn tổ chức, hoàn thành việc cung ứng cấu kiện kênh bê tông
đúc sẵn đối với 10 tuyến kênh thuộc 05 thôn (Thôn 2 Minh Thái, Khởn, Thôn 1
Thái Thủy, An Lâm và Quang Trung) theo kế hoạch đăng ký tiếp nhận cấu kiện kênh
bê tông đúc sẵn năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tại văn bản số
508/UBND-NLN ngày 06/4/2020. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thái Sơn chỉ đạo
các thôn khẩn trương triển khai tổ chức thi công, lắp đặt hoàn thành kế hoạch kiên
cố hóa kênh mương năm 2020 theo văn bản chỉ đạo số 1448/SNN- TL ngày
29/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy nhanh tiến độ
thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2020 và khắc phục các thiếu sót, tồn tại từ
năm 2016-2019. Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành cung ứng cấu
kiến kênh bê tông đúc sẵn cho các huyện, thành phố.
9. Cử tri các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đề nghị: Có giải pháp
nâng cao chất lượng các tiêu chí qua việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của
người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới còn thấp.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri các xã, phường, thị trấn
trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số Văn bản số 1643/SNN-PTNT ngày 27/10/2020.
Kết quả giải quyết: Việc lấy phiếu đánh giá được triển khai bằng hình thức
lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở khu dân cư hoặc tại Hội nghị. Đến nay, tỷ lệ
người dân trên địa bàn các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đánh
giá sự hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới bình quân đạt từ 94-98%. Bên
cạnh đó, tại một số xã, việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng
nông thôn mới còn chưa cao, người dân còn băn khoăn chủ yếu liên quan đến các
tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tiêu chí về hạ tầng giao thông nông
thôn: đường xã, đường huyện, đường giao thông nội đồng, bởi tâm tư, nguyện
vọng của người dân khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì các chỉ
tiêu trong tiêu chí về Giao thông phải đạt cao hơn so với Bộ tiêu chí quốc gia về xã
nông thôn mới.
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Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, hệ thống chính trị cần tăng cường
công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng
của việc xây dựng nông thôn mới để phát huy được vai trò chủ thể của cộng đồng
dân cư, người dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhân dân
làm, Nhà nước hỗ trợ”. Từ đó tích cực đóng góp nguồn lực, trực tiếp tham gia các
công việc cụ thể để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
10. Cử tri xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị: Cấp kinh phí tu sửa
kênh mương Nà Ngùa, thôn Nặm Cằm.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Thượng Giáp, huyện
Na Hang tại Văn bản số 1574/SNN-BQLTL ngày 19/10/2020.
Kết quả giải quyết: Ủy ban nhân dân xã Thượng Giáp đã chỉ đạo Ban quản
lý công trình thủy lợi xã Thượng Giáp chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ
trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 để tổ chức sửa chữa, khắc phục,
đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho nhân dân. Đến nay kênh mương Nà Ngùa
đã được tu sửa.
11. Cử tri xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên đề nghị: Kiểm tra hệ thống thủy
lợi tại khu vực dân mới thuộc dự án di dân Ngòi Sai ra thôn Tháng 10 để đảm bảo
nước phục vụ tưới tiêu cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Yên Lâm, huyện
Hàm Yên tại Văn bản số 1668/SNN-TL ngày 30/10/2020.
Kết quả giải quyết: Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã chỉ đạo đo đạc,
khảo sát tuyến ống xi phông công trình thủy lợi Vàng Lẫy để thay thế bằng ống
nhựa, thi công hoàn thành trong tháng 7/2021 bằng nguồn vốn Dự án di dân khẩn
cấp ra khỏi vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do thôn Ngòi Sen, Tháng 10,
xã Yên Lâm do Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư.
12. Cử tri xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư xây dựng hồ
chứa nước cho 1,3 ha cánh đồng cây ăn quả tại thôn Yên Sở, xã Phúc Ninh.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri xã Phúc Ninh, huyện
Yên Sơn tại Văn bản số 1678/SNN-TL ngày 3/11/2020.
Kết quả giải quyết: Do quá trình kiểm tra, khảo sát sơ bộ thực tế khu vực
đề nghị xây dựng công trình thấy không đủ điều kiện để xây dựng hồ chứa tích
nước. Thời điểm hiện tại Ủy ban nhân dân xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đã
tuyên truyền cho người dân thôn Yên Sở tận dụng nguồn nước mạch hiện có chủ
động xây dựng bể chứa tích trữ nước kết hợp ứng dụng các biện pháp tưới tiết
kiệm nước và thực hiện điều tiết nguồn nước luân phiên hợp lý để sử dụng nhu
cầu tưới của từng hộ dân.
XIX. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11
1. Cử tri phường Ỷ La, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang đề nghị:
Xem xét hỗ trợ cho các hộ dân chăn nuôi bị thiệt hại về dịch tả lợn châu Phi trong
năm 2020.
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời ý kiến của cử tri phường Ỷ La, xã Thái
Long, thành phố Tuyên Quang tại Văn bản số 185/SNN-CNTY ngày 04/02/2021
và Văn bản số 169/SNN-CNTY ngày 02/02/2021.
Kết quả giải quyết: Chính sách hỗ trợ thiệt hại cho các hộ chăn nuôi bị thiệt
hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
tại Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020, quy định mức hỗ trợ đối với
cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP là 30.000 đ/kg lợn hơi
đối với lợn con, lợn thịt các loại; 35.000 đ/kg lợn hơi đối với lợn nái, lợn đực
đang khai thác. Số liệu về thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu phi từ 01/01/2020
đến 31/12/2020:
- Phường Ỷ La: Tổng số lợn tiêu hủy: 74 con; tổng khối lượng lợn tiêu hủy:
4.205 kg (lợn nái: 1.621 kg, lợn thịt 2584 kg); Ủy ban nhân dân thành phố đã thực
hiện chi trả tiền hỗ trợ trên địa bàn phường Ỷ La 134.255.000/134.255.000 đồng
tổng nhu cầu hỗ trợ (số hộ được hỗ trợ 28/28 hộ bị thiệt hại năm 2020).
- Xã Thái Long tổng số lợn tiêu hủy: 23 con; tổng số lượng lợn tiêu hủy:
1.414 kg (lợn nái: 717 kg, lợn thịt 697 kg); Ủy ban nhân dân thành phố đã thực
hiện chi trả tiền hỗ trợ trên địa bàn xã Thái Long được 46.005.000/46.005.000
đồng nhu cầu hỗ trợ (số hộ được hỗ trợ 12/12 hộ bị thiệt hại năm 2020).
2. Cử tri xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương đề nghị: Nghiên cứu ban
hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, tập thể có đóng góp làm giàu cho
môi trường rừng (ngoài cơ chế, chính sách đã được hưởng 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).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Minh Thanh,
huyện Sơn Dương tại Văn bản số 152/SNN-KL ngày 02/02/2021.
Kết quả giải quyết: Hiện nay các Bộ, Ngành Trung ương đang xây dựng dự
thảo các cơ chế chính sách về lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, trình Chính phủ
phê duyệt gồm: Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn 2021-2030; Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 20212030, tầm nhìn đến 2050; Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia 2021-2030, tầm nhìn
2050; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Tiếp thu
ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh, đề nghị Trung ương sớm ban hành cơ chế chính sách phát triển lâm
nghiệp giai đoạn 2021-2025, để các địa phương chủ động triển khai thực hiện.
3. Cử tri xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị: Hỗ trợ kênh mương
Parabol đúc sẵn để nhân dân góp ngày công xây dựng tuyến kênh mương
Nà Tông - Nà Thuôn hiện đã hư hỏng, nhiều đoạn xuống cấp không đảm bảo cung
cấp nước phục vụ sản xuất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Thượng Lâm,
huyện Lâm Bình tại Văn bản số 236/SNN-KL ngày 23/02/2021.
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Kết quả giải quyết: Ngày 27/01/2021 Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã
ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiên cố
hóa kênh mương năm 2021 trên địa bàn huyện Lâm Bình với tổng chiều dài 2,0km,
trong đó xã Thượng Lâm được hỗ trợ xây dựng 0,8km tuyến mương công trình Nà
Tông. Như vậy, nội dung kiến nghị của cử tri về cung ứng cấu kiện kênh mương
Parabol đúc sẵn cho tuyến kênh mương Nà Tông - Nà Thuôn đã có trong kế
hoạch hỗ trợ của huyện Lâm Bình, đến nay Sở Nông nghiệp và PTNT đã cung ứng
được 608 m, còn lại 190 m dự kiến cung ứng xong trong tháng 6/2021.
4. Cử tri xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang đề nghị: Xem xét, ban hành
hướng dẫn, định hướng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả cao trong thực
hiện nông thôn mới kiểu mẫu; ban hành cơ chế hỗ trợ đối với mô hình thôn kiểu
mẫu, vườn kiểu mẫu.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Thái Long, thành
phố Tuyên Quang tại Văn bản số 87/SNN-PTNT ngày 20/01/2021.
Kết quả giải quyết: Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới, ngày 11/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành
Kế hoạch số 98/KH-UBND thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2021-2025, trong đó xác định mục tiêu đến năm 2025 có 133 thôn
đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 268 vườn hộ gia đình đạt chuẩn vườn
mẫu nông thôn mới; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số
03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021, trong đó có quy định chính sách:
- Hỗ trợ cải tạo vườn hộ gia đình đạt chuẩn “Vườn mẫu nông thôn mới’:
Định mức hỗ trợ 10 triệu đồng/vườn.
- Hỗ trợ xây dựng thôn đạt chuẩn” Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”: Định
mức hỗ trợ 20 triệu đồng/thôn)
Về Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới:
Đến nay, Trung ương chưa ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn
2021-2025 và Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 394/BNN-VPĐP ngày
19/01/2021, trong đó đã hướng dẫn: Việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả
thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021 theo quy định tại các Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020.
Do vậy, việc ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp và Bộ tiêu chí thôn
nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới sẽ được thực hiện theo phân
cấp từ Trung ương, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí nông thôn
mới các cấp giai đoạn 2021-2025.
5. Cử tri xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Tu sửa công trình thủy
lợi phai Cốc Phường hiện đã xuống cấp.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Kim Bình, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 193/SNN-BQLTL ngày 05/02/2021.
Kết quả giải quyết: Công trình thủy lợi Cốc Phường thuộc thôn Khuổi Pài,
xã Kim Bình có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 5,5574ha/năm diện tích trồng lúa và
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rau màu. Đập đầu mối dài 8,0 m và cao 1,5m kết cấu bằng rọ thép xếp đá hộc, đã
bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn từ năm 2014, hiện tại Ban quản lý công trình thủy lợi
xã Kim Bình đã sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
để sửa chữa, khắc phục bằng đập dâng kiên cố, kết cấu xây bằng đá hộc, tổng kinh
phí thực hiện 47,48 triệu đồng.
XX. SAU KỲ HỌP THỨ 11
1. Cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Nghiên cứu chuyển
một số diện tích đất rừng sản xuất trên địa bàn xã sang rừng phòng hộ để bảo vệ
môi trường.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Trung Hòa,
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 444/SNN-KL ngày 22/3/2021.
Kết quả giải quyết: Đối chiếu khu vực cử tri đề nghị chuyển đổi đất rừng sản
xuất sang rừng phòng hộ theo Bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng được phê duyệt
tại Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) giai
đoạn 2016-2020 thuộc khoảnh 460B, rừng trồng sản xuất (tổng diện tích là: 7,26
ha, trong đó: rừng trồng 7,26 ha, Loài cây Keo, chủ quản lý hộ gia đình Phạm
Ngọc Phưởng) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị chuyển
đổi từ đất rừng sản xuất sang rừng phòng hộ là không phù hợp với quy hoạch lâm
nghiệp, do diện tích đất lâm nghiệp cử tri đề nghị chuyển đổi đất rừng sản xuất
sang rừng phòng hộ đã được Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Phạm Ngọc Phưởng, địa chỉ thôn
Trung Vượng 1, xã Trung Hòa. Vì vậy, việc chuyển từ loại rừng này sang loại rừng
khác chủ rừng phải có phương án chuyển đổi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 18 Luật Lâm nghiệp và tại khoản 1, Điều
39, Nghị định 156/2019/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Lâm nghiệp.
2. Cử tri xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đề nghị: Tỉnh kiến nghị với
Trung ương nghiên cứu ban hành nghị định mới hoặc ban hành hướng dẫn tiếp tục
triển khai thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP 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.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Tân Trào, huyện
Sơn Dương tại Văn bản số 448/SNN-KL ngày 23/3/2021.
Kết quả giải quyết: Ngày 26/2/2021 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
có văn bản số 1152/BNN-TCLN về chính sách bảo vệ và phát triển rừng năm
2021. Trong đó, có nội dung tiếp tục thực hiện Chính sách bảo đảm cho đồng bào
dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào rừng thực hiện theo
quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính Phủ về chính
sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh bền vững và
hỗ trợ đồng bào dân tộc giai đoạn 2015-2020. Trong khi chờ hướng dẫn thực hiện
của các cơ quan có thẩm quyền. Sở Nông nghiêp và phát triển nông thôn đề nghị
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Ủy ban nhân dân xã Tân Trào 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.
3. Cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị: Tăng cường chỉ đạo, thực
hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Hiện nay, có nhiều trường hợp tại thôn Nà Tang lấn
chiếm đất rừng phòng hộ để trồng cây ngắn ngày, cây lâm nghiệp.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, huyện
Sơn Dương tại Văn bản số 471/SNN-KL ngày 24/3/2021.
Kết quả giải quyết: Kiểm tra thực tế khu vực cử tri có kiến nghị việc phá
rừng tự nhiên sản xuất trái phép có sẩy ra, tổng diện tích 1,46 ha, thuộc khoảnh
164, gồm các lô 25, 36, 47 và khoảnh 196, lô 50 theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch
phân ba loại rừng tỉnh Tuyên Quang (được phê duyệt tại Quyết định 1859/QĐUBND ngày 31/12/2016). Tuy nhiên, sự việc trên đến nay đã được chính quyền địa
phương và ngành chức năng huyện Yên Sơn phát hiện và ngăn chặn, cụ thể: Hạt
Kiểm lâm huyện Yên Sơn đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Yên
Sơn, điều tra và xử lý theo quy định (ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 01 vụ và
chuyển Công an huyện Yên Sơn điều tra, xử lý theo thẩm quyền; còn 02 vụ xử lý vi
phạm hành chính theo quy định của pháp luật).
4. Cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Công ty cổ phần mía
đường Sơn Dương đẩy nhanh tiến độ thu mua mía và xem xét nâng giá thu mua
mía nguyên liệu cho nhân dân (giá thu mua hiện nay 900 đồng/kg là thấp, nhân
dân sản xuất không có lãi).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Trung Hòa,
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 460/SNN-TTBVTV ngày 23/3/2021.
Kết quả giải quyết: Tính đến thời điểm ngày 20/3/2021, Công ty Cổ phần
mía đường Sơn Dương đã thu hoạch xong toàn bộ diện tích mía nguyên liệu trên
địa bàn xã Trung Hòa với tổng diện tích 15,9 ha, năng suất 100,8 tấn/ha, sản lượng
1.694 tấn; nhanh hơn so với tiến độ thu hoạch năm trước 12 ngày. Tổng tiền mía
nguyên liệu vụ ép 2020-2021 trên địa bàn xã Trung Hòa là 1.439,9 triệu đồng, sau
khi trừ số tiền Công ty đã đầu tư 294,467 triệu đồng; số tiền còn lại phải thanh toán
cho các hộ dân trồng mía 1.145,433 triệu đồng. Tính đến ngày 20/3/2020, Công ty
đã thanh toán cho các hộ trồng mía 991,184 triệu đồng. Số tiền còn lại 154,249
triệu đồng, đến nay Công ty đã thanh toán xong cho các hộ dân.
Về xem xét nâng giá thu mua mía nguyên liệu cho nhân dân: Ngày
02/3/2020 Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đã có Thông báo số 06/TBĐSD-HĐQT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông báo số 90/TB-ĐSDHĐQT ngày 10/12/2019 của Hội đồng quản trị về chính sách đầu tư, thu mua,
phát triển vùng nguyên liệu mía vụ 2020-2021 và đến vụ 2022-2023, cụ thể: Giá
thu mua mía nguyên liệu không thấp hơn 850.000 đồng/tấn; mía giống lấy từ
ngọn mía nguyên liệu không thấp hơn 980.000 đồng/tấn; mía giống lấy từ vườn
mía hè 6-8 tháng tuổi không thấp hơn 1.250.000 đồng/tấn tại ruộng và được điều
chỉnh tăng theo tình hình thực tế của thị trường mía đường trong nước. Ngày
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26/01/2021, Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương đã có Thông báo số 20/TBĐSD-HĐQT về việc hỗ trợ nông dân để khuyến khích trong công tác sản xuất
mía, trong đó: Hỗ trợ 30.000 đồng/tấn mía nguyên liệu.
5. Cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Nghiên cứu loại cây
trồng chủ lực khác thay thế cây mía để nhân dân có thu nhập cao hơn.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Trung Hòa,
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 460/SNN-TTBVTV ngày 23/3/2021.
Kết quả giải quyết: Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với các
đơn vị liên quan tích cực tìm hiểu nhu cầu thị trường, nghiên cứu các giống cây
trồng, loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, có hiệu quả kinh tế
cao để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tổ chức sản xuất, tăng thu nhập cho người
dân trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn xã Trung Hòa nói riêng.
6. Cử tri xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đề nghị: Nghiên cứu có cơ chế
chính sách hỗ trợ cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch thành
vùng sản xuất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Thiện Kế, huyện
Sơn Dương tại Văn bản số 482/SNN-TTBVTV ngày 25/3/2021.
Kết quả giải quyết: Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang
phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu dự thảo cơ chế, chính sách hỗ trợ phát
triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đối với một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm
OCOP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với các với các sở, ngành liên quan
nghiên cứu, tham mưu với UBND trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách
hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có các loại cây trồng đảm bảo phù
hợp với Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và
Đầu tư tích hợp các vùng sản xuất hàng hóa tập trung vào Quy hoạch tỉnh Tuyên
Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt để tổ chức thực hiện.
7. Cử tri xã Đông Lợi, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương đề nghị: Công ty cổ
phần mía đường Sơn Dương có kế hoạch lâu dài về thu mua mía nguyên liệu; thanh
toán kịp thời, đầy đủ cho nhân dân để người dân còn chủ động đầu tư trồng mía.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri Đông Lợi, xã Trung
Yên, huyện Sơn Dương tại Văn bản số 459/SNN-TTBVTV ngày 23/3/2021.
Kết quả giải quyết: Về kế hoạch thu mua, hàng năm, Công ty Cổ phần mía
đường Sơn Dương ban hành Thông báo về kế hoạch tổ chức thu mua mía nguyên
liệu đối với các chủ hợp đồng trồng mía. Niên vụ 2020 - 2021, Công ty đã có
Thông báo số 101/TB-ĐSD-HĐQT ngày 15/12/2020 về việc thu mua mía vụ 20202021 và kế hoạch tổ chức đầu tư, thu mua mía vụ 2021-2022, cụ thể: Thời gian bắt
đầu thu hoạch mía ngày 29/12/2020; thời gian kết thúc dự kiến ngày 15/3/2021.
Về chính sách đầu tư, thu mua, phát triển vùng nguyên liệu mía của Công ty
Cổ phần mía đường Sơn Dương: Để đảm bảo quyền lợi, nâng cao thu nhập cho
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người trồng mía, duy trì và phát triển vùng nguyên liệu mía hiện có, ngày
15/12/2020, Công ty đã có Thông báo số 101/TB-ĐSD-HĐQT về việc thu mua
mía vụ 2020-2021 và kế hoạch tổ chức đầu tư, thu mua mía vụ 2021-2022, trong
đó: Giá thu mua mía nguyên liệu tại ruộng tối thiểu 850.000 đồng/tấn; vùng
nguyên liệu có cự ly ≤ 30km, giá thu mua mía nguyên liệu tại ruộng tối thiểu
900.000 đồng/tấn. Ngoài ra, nếu thị trường giá đường tiếp tục tăng lên thì Công ty
sẽ tăng giá thu mua mía cho hộ trồng mía theo tín hiệu của thị trường. Ngày
26/01/2021, Công ty ban hành Thông báo số 20/TB-ĐSD-HĐQT về việc hỗ trợ
nông dân để khuyến khích trong công tác sản xuất mía, trong đó hỗ trợ 30.000
đồng/tấn mía nguyên liệu.
Về thanh toán tiền mía nguyên liệu: Niên vụ ép 2020-2021, trên địa bàn
huyện Sơn Dương trồng 1.544 ha mía, năng suất bình quân toàn vùng đạt 53,2
tấn/ha, sản lượng 80.942 tấn. Tính đến thời điểm ngày 20/3/2021, Công ty Cổ phần
mía đường Sơn Dương đã thu hoạch xong toàn bộ diện tích mía trên địa bàn huyện
Sơn Dương, trong đó:
+ Xã Đông Lợi: 38,2 ha, năng suất 36 tấn/ha, sản lượng 1.374 tấn. Tổng tiền mía
nguyên liệu là 1.198 triệu đồng, sau khi trừ số tiền Công ty đã đầu tư 336 triệu đồng; số
tiền còn lại phải thanh toán cho các hộ dân trồng mía 862 triệu đồng. Tính đến ngày
20/3/2020, Công ty đã thanh toán cho các hộ trồng mía 716 triệu đồng. Số tiền còn lại
146 triệu đồng, Công ty đã thanh toán cho các hộ xong trong tháng 5/2021.
+ Xã Trung Yên: 70.3 ha, năng suất 45.2 tấn/ha, sản lượng 3.184. Tổng tiền
mía nguyên liệu là 2.754 triệu đồng, sau khi trừ số tiền Công ty đã đầu tư 463 triệu
đồng; số tiền còn lại phải thanh toán cho hộ dân trồng mía 2.291 triệu. đồng. Tính đến
ngày 20/3/2020, Công ty đã thanh toán cho các hộ trồng mía 1.977 triệu đồng. Số tiền
còn lại 314 triệu đồng, Công ty đã thanh toán cho các hộ xong trong tháng 5/2021.
8. Cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Ngành chức năng nghiên
cứu tham mưu cho tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho người
dân trên địa bàn xã, nhất là những sản phẩm có thế mạnh của địa phương như cây
chuối tây, cây tre Chinh lấy măng.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Tri Phú, huyện
Chiêm Hóa tại Văn bản số 434/SNN-QLCLV ngày 22/3/2021.
Kết quả giải quyết: Từ năm 2014 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã
tham mưu cho tỉnh ban hành một số chính sách nhằm thúc đẩy ngành nông nghiệp
của tỉnh phát triển ổn định và bền vững, trong đó các chính sách về hỗ trợ tiêu thụ
sản phẩm và phát triển thị trường. Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số
10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của về cơ chế, chính sách khuyến khích phát
triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh; số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 về
cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên
địa bàn tỉnh; số 05/2016/NQ-HDND ngày 13/7/2016 của về chính sách khuyến
khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh; số
11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quy định chính sách hỗ trợ về: Kinh phí
xây dựng nhãn hiệu, đăng ký chất lượng sản phẩm; hỗ trợ tham gia hội chợ triển
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lãm, giới thiệu sản phẩm; hỗ trợ các sản phẩm hàng hóa đã có nhãn hiệu hàng hóa
tham gia hội chợ; hố trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm ở ngoài tỉnh; hỗ trợ
chi phí thực tế thực hiện việc xúc tiến thương mại để xuất khẩu sản phẩm khi Hợp
tác xã xuất khẩu nông sản lần đầu; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Các
chính sách được ban hành đã góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát
triển thị trường nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.
9. Cử tri xã Công Đa, huyện Yên Sơn đề nghị: Công ty cổ phần Woodsland
Tuyên Quang thực hiện đúng cam kết với người dân khi đầu tư và cam kết bao tiêu
gỗ rừng được cấp chứng chỉ FSC cho người dân với giá thu mua cam kết cao hơn
giá thị trường 10%. Năm 2017 và 2018 các hộ dân trong nhóm FSC khai thác rừng
đã được hưởng theo cam kết nhưng từ năm 2019 đến nay một số hộ dân trong nhóm
FSC đã khai thác rừng chưa được hưởng theo cam kết.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Công Đa, huyện
Yên Sơn tại Văn bản số 200/SNN-KL ngày 08/02/2021.
Kết quả giải quyết: Cuối năm 2019 do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 bùng
phát trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch bán hàng của đối tác Công
ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Công ty) từ đó khách hàng
của Công ty đã cắt giảm sản lượng, dừng đơn hàng đã xác nhận với Công ty từ
trước, do đó ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của Công ty. Vì vậy, Công ty buộc tạm
dừng hoặc cắt giảm sản lượng thu mua gỗ của các nhóm chứng chỉ FSC.
Về chủ trương: Công ty vẫn tiếp tục gia hạn duy trì chứng chỉ FSC khi
chứng chỉ hết hạn vào tháng 5/2021 cho các hộ dân. Đây là nỗ lực rất lớn của Công
ty trong giai đoạn hiện nay, khi đại dịch Covid 19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp
trên toàn cầu. Trong thời gian tới, khi phần diện tích rừng đến chu kỳ khai thác,
yêu cầu các nhóm hộ báo cáo cho phòng Nguyên liệu của Công ty biết để đến phối
hợp thu mua.
10. Cử tri xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị: Đầu tư nâng cấp ao
thủy lợi Bản Tre thành bể bơi kết hợp chứa nước phục vụ sản xuất.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Khuôn Hà,
huyện Lâm Bình tại Văn bản số 550/SNN-BQLTL ngày 05/4/2021.
Kết quả giải quyết: Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 129/2017/NĐ-CP
ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản
kết cấu hạ tầng thủy lợi: “1. Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phải được sử dụng
đúng mục đích và đảm bảo yêu cầu về tưới, tiêu thoát nước; 2. Khi sử dụng tài sản
kết cấu hạ tầng thủy lợi vào cung cấp sản phẩm, dịch vụ có mục đích kinh doanh
không được ảnh hưởng đến hoạt động tưới, tiêu thoát nước và cung cấp sản phẩm,
dịch vụ công ích thủy lợi”. Như vậy, việc nâng cấp công trình thủy lợi Bản Tre kết
hợp kinh doanh phải đảm bảo không được ảnh hưởng đến hoạt động tưới, tiêu thoát
nước và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
Do vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã
Khuôn Hà kiểm tra, đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triên du lịch, dịch vụ bể
bơi,… đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, có văn
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bản kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình xem xét, đề xuất bổ sung vào danh
mục dự án mời gọi nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2021-2025 hoặc bổ sung công trình
vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh theo Luật Đầu tư công ngày
13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
11. Cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Nâng cấp, khôi phục
phai Cốc Mặn, xã Trung Hòa để có nước phục vụ tưới tiêu.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Trung Hòa,
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 477/SNN-BQLTL ngày 25/3/2021.
Kết quả giải quyết: Hiện trạng công trình phai Cốc Mặn thuộc thôn Trung
Vượng I, xã Trung Hòa, đây là công trình tạm, đắp bằng đất chắn ngang khe cạn,
tạo thành ao chứa với diện tích mặt thoáng khoảng 600m2; diện tích khu tưới của
công trình khoảng 1,549ha. Tuy nhiên, do rừng đầu nguồn là rừng sản xuất, lượng
mưa hàng năm thấp, lưu vực không có nguồn sinh thủy nên công trình đã dừng
hoạt động từ năm 2016, toàn bộ diện tích nêu trên phụ thuộc vào nguồn nước mưa
để canh tác (trồng lúa, rau màu). Hiện nay lưu vực phai Cốc Mặn không có nguồn
sinh thủy nên việc đầu tư nâng cấp công trình không có hiệu quả. Do vậy, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa kiểm tra,
hướng dẫn nhân dân thực hiện chuyển đổi sang trồng cây rau màu phù hợp.
12. Cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa đề nghị: Nghiên cứu, xem xét
hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai có tài sản bị thiệt hại dưới 50% từ
nguồn quỹ phòng chống thiên tai (hiện nay chỉ hỗ trợ cho các hộ có tài sản thiệt
hại từ 50% trở lên).
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trả lời kiến nghị của cử tri xã Trung Hòa,
huyện Chiêm Hóa tại Văn bản số 452/SNN-TL ngày 23/3/2021.
Kết quả giải quyết: Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra rất
nhiều đợt thiên tai gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của nhân dân và công trình hạ
tầng của nhà nước. Các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa
bàn tỉnh đã huy động các nguồn lực để thực hiện hỗ trợ các thiệt hại do thiên tai
gây ra, trong đó hỗ trợ đối với các hộ gia đình bị thiệt hại rất nặng trở lên (thiệt hại
> 50%), còn các thiệt hại vừa và nhỏ (thiệt hại < 50%) vận động, tuyên truyền các
hộ gia đình chủ động tự khắc phục. Trường hợp đối với các hộ gia đình có hoàn
cảnh khó khăn bị thiệt hại do thiên tai < 50%, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
quyết định chi hỗ trợ nhưng không vượt quá các quy định hiện hành của nhà nước.

