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TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

 

Số: 2152 /SNN-KL 
           

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 10 năm 2021 

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 
xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa 

 

 

 

Kính gửi:  
 - Hội đồng nhân dân xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa; 

 - Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 4023/UBND-TH ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 
hai, Quốc hội khóa XV, trong đó cử tri xã Tân Mỹ có ý kiến, kiến nghị: “Đề 

nghị xem xét cho phép khai thác cây Keo trồng trên đất rừng tự nhiên. Cử tri 
phản ánh, trước đây là đất rừng tự nhiên chưa quy hoạch là đất rừng sản xuất 
người dân tự ý phát rừng trồng keo đến nay cây keo đã được 10 năm tuổi”, 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Mỹ, ngày 22/10/2021, Sở Nông 
nghiệp và PTNT đã chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ và các cơ 

quan liên quan kiểm tra, xác minh nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau khi 
kiểm tra, xác minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Về ý kiến của cử tri xã Tân Mỹ (ông Phùng Vinh Tiến, thôn Nà Giàng) 

- Đề nghị cho phép khai thác rừng trồng Nhà nước hỗ trợ trồng rừng phòng 

hộ bằng loài cây Keo đến nay đã được 10 năm tuổi (Chi tiết có biên bản làm 
việc ngày 22/9/2021 kèm theo). 

- Kiểm tra hiện trạng khu vực cử tri đề nghị: Thuộc lô 8, khoảnh 148B tại 
xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa; hiện trạng quy hoạch chức năng là rừng phòng hộ 

(theo Bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa) ; Chủ 
quản lý: UBND xã quản lý. 

Theo hồ sơ thiết kế hỗ trợ trồng rừng phòng hộ thuộc lô 6a, 6b, 6c, 4a, 

khoảnh 148B, diện tích 24,7 ha; loài cây: Keo tai tượng, năm trồng: 2010; Hộ 
trồng rừng: Phùng Vĩnh Tiến, Ma Đình Lợi. 

Hiện trạng rừng hiện tại: Cây Keo sinh trưởng, phát triển bình thường, có 
một số cây đổ gãy, chết rải rác trong lô. 

2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

2.1. Về rừng trồng ông Phùng Vinh Tiến đề nghị khai thác thuộc đối tượng 

được Nhà nước hỗ trợ trồng rừng phòng hộ hiện nay đang được hộ gia đình bảo 
vệ tốt. Rừng trồng đã đến tuổi khai thác. Tuy nhiên, Luật Lâm nghiệp năm 2017; 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Thông tư số 27/2018/TT-



 2 

BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản 
lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản chưa quy định cụ thể việc quản lý, khai thác, sử 
dụng đối với diện tích rừng trồng bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước trên diện 

tích đất quy hoạch phòng hộ các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định, 
không có tranh chấp nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để trồng 

rừng theo quy định (theo bản đồ Quy hoạch phân 3 loại rừng và bản đồ theo dõi 
diễn biến tài nguyên rừng thì các diện tích rừng trồng phòng hộ này ghi chủ 

rừng là Ủy ban nhân dân xã). 

2.2. Để việc quản lý, sử dụng rừng trồng bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà 

nước trên diện tích đất quy hoạch chức năng phòng hộ chưa được giao, được 
thuê trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả theo đúng quy định của pháp 

luật, ngày 30/3/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 
508/SNN-KL về việc đề nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong khai thác 

rừng trồng phòng hộ bằng nguồn vốn hỗ trợ và tự đầu tư đề nghị Ủy ban nhân 
dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân các xã tổ chức rà soát toàn bộ diện tích thuộc đối tượng rừng trồng phòng hộ 
được nhận một phần kinh phí bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và diện tích 
rừng trồng phòng hộ do các gia đình, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư trồng trên diện 

tích quy hoạch phòng hộ nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất để xem xét lập 
dự án giao đất, cho thuê đất theo điểm h, khoản 2, Điều 102 Luật Lâm nghiệp 

năm 2017 (có văn bản số 508/SNN-KL ngày 30/3/2021 của Sở Nông nghiệp và 
PTNT kèm theo). 

2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân 

huyện Chiêm Hóa chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã Tân Mỹ và các xã, thị trấn của 

huyện rà soát diện tích rừng trồng thuộc đối tượng nêu trên để lập dự án giao 
đất, cho thuê đất theo điểm h, khoản 2 Điều 102 Luật Lâm nghiệp năm 2017, để 

các hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả 
diện tích rừng phòng hộ nêu trên đúng quy định của pháp luật. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Mỹ, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa thông báo 

đến cử tri nắm biết, thực hiện./. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  
- Ủy ban nhân dân tỉnh (thay Báo cáo)  
- Giám đốc, PGĐ Sở phụ trách LN;  
- Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa;  
- Chi cục Kiểm lâm;  
- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở (tổng hợp);  
- Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa;  
- Lưu VT. Mai Thị Hoàn 
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