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TỈNH TUYÊN QUANG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 442/SNN-KL Tuyên Quang, ngày 22 tháng 3 năm 2021 
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri  

xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình 
  

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Khuôn 

Hà, huyện Lâm Bình. 
 

Thực hiện văn bản số 522/UBND-TH ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

11, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá XVIII, trong đó cử tri xã 

Khuôn Hà, huyện Lâm Bình có ý kiến, kiến nghị: “Rà soát đất rừng sản xuất 

khu vực thôn Nà Ráo do Ủy ban nhân dân xã quản lý để giao cho các hộ gia 
đình tại thôn Nà Ráo để phát triển sản xuất”. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Ủy ban 

nhân dân huyện Lâm Bình, Uỷ ban nhân dân xã Khuôn Hà và các cơ quan liên 

quan kiểm tra, xác minh nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua kết quả 

kiểm tra, xác minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Kết quả kiểm tra, xác minh 

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 cử tri đề nghị rà soát đất rừng sản xuất để giao cho các hộ gia đình tại thôn 

Nà Ráo để phát triển sản xuất thuộc các khoảnh 213A, 235B2, 235A2, 252, có 

tổng diện tích là 400,40 ha, chức năng sản xuất, Ủy ban nhân dân xã quản lý. 

Trong đó: Đất trống 48,63 ha; rừng trồng 16,08 ha (rừng trồng bằng nguồn vốn 

ngân sách 0,5 ha đã được Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình phê duyệt Phương 

án giao rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng 

sản xuất tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 13/12/2018; rừng trồng do dân 

tự bỏ vốn 15,58 ha); rừng tự nhiên 335,69 ha trong năm 2020 các hộ gia đình 

được UBND xã Khuôn Hà chi trả tiền khoán bảo vệ rừng với số tiền 

400.000đồng/ha theo Nghị định số 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. 

2. Về ý kiến, kiến nghị của cử tri 

- Đối với diện tích 0,5 ha rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

đã được Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình phê duyệt Phương án giao rừng 

trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất tại 

Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 13/12/2018. Đề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện Lâm Bình khẩn trương hoàn thành hồ sơ giao đất, giao rừng, cấp giấy 
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chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình theo phương án 

giao rừng đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-

UBND ngày 07/9/2015. 

- Đối với diện tích 64,21 ha (15,58 ha rừng trồng do dân tự bỏ vốn trên 

đất chưa giao, hiện do Uỷ ban nhân dân xã quản lý; 48,63 ha đất trống), đề nghị 

Ủy ban nhân dân xã Khuôn Hà rà soát, thống kê, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân 

dân huyện Lâm Bình xem xét trình cấp có thẩm quyền giao đất theo đúng quy 

định của Luật đất đai. 

 - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai giao rừng rừng trồng bằng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất cho các hộ gia 

đình, cá nhân, chưa thực hiện giao rừng tự nhiên sản xuất cho hộ gia đình, cá 

nhân. Vì vậy, đối với diện tích 335,69 ha rừng tự nhiên sản xuất, đề nghị Uỷ ban 

nhân dân huyện Lâm Bình, Uỷ ban nhân dân xã Khuôn Hà tiếp tục triển khai 

thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 theo chỉ đạo của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1152/BNN-TCLN ngày 

26/02/2021. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Khuôn Hà, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lâm 

Bình, Uỷ ban nhân dân xã Khuôn Hà thực hiện quản lý chặt chẽ diện tích rừng 

và đất rừng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân xã Khuôn Hà chuyển ý kiến này đến cử tri để cử tri nắm biết 

và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- UBND huyện Lâm Bình; 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hoàn 
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