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V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã
Đông Lợi, huyện Sơn Dương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi
huyện Sơn Dương
Thực hiện Văn bản số 522/UBND-TH ngày 04/3/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh, về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ
11, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII; trong đó cử tri xã
Đông Lợi đề nghị Nhà nước giao cho nhân dân khoanh nuôi, bảo vệ phần
diện tích rừng chưa được giao tại thôn Cao Ngỗi, huyện Sơn Dương.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
Theo tài liệu quy hoạch phân 3 loại rừng được Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt tại Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 thì khu vực
rừng phòng hộ trên địa bàn thôn Cao Ngỗi, xã Đông Lợi có các khoảnh 268,
262 diện tích 239,95 ha, là rừng gỗ, nứa tự nhiên núi đất. Hiện nay do Ủy ban
nhân dân xã Đông Lợi 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.
Thực hiện chủ trương, chính sách giao khoán bảo vệ rừng theo Nghị
định 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. Từ năm 2017 đến năm
2020, Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi đã giao khoán 184,8 ha/ 239,95 ha rừng
cho 09 hộ gia đình trú tại thôn Cao Ngỗi quản lý và bảo vệ, diện tích còn lại
54,87 ha chưa được giao khoán bảo vệ mà do Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi
quản lý (do nguồn kinh phí Trung ương phân bổ hàng năm cho tỉnh không
đáp ứng được đủ nhu cầu hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng theo Nghị định
75/2015/NĐ-CP, nên một số diện tích chưa có kinh phí để giao khoán)
Trong khi chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn. Sở Nông
nghiêp và phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi các hộ
gia đình tại thôn Cao Ngỗi tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định
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của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác
bảo vệ rừng tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 và quy định
về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong
công tác quản lý bảo vệ rừng và thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và
sử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm Luật đất đai, Luật Lâm
nghiệp.
Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri xã Đông Lợi, huyện Sơn
Dương; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân
dân xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương thông báo đến cử tri nắm biết./.
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