
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 106 /SNN-KL Tuyên Quang, ngày  25  tháng 01 năm 2021 

 V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã 

Thượng Lâm, huyện Lâm Bình  

 

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

xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. 

  

Thực hiện Văn bản số 4115/UBND-TH ngày 25/12/2020 của Ủy ban  

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII;  

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thượng Lâm, Sở Nông nghiệp và 

PTNT giao Chi cục Kiểm lâm tổ chức làm việc với cử tri xã Thượng Lâm về 

nội dung kiến nghị của cử tri: “Diện tích rừng trồng thuộc chương trình Dự án 

327 đã khai thác nhưng chưa giao đất cho ai để quản lý và trồng rừng. Vì vậy 

đề nghị được giao đất cho người dân trồng rừng phát triển sản xuất”. Tham 

gia làm việc có đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã Thượng Lâm, trưởng 

thôn Cốc Phát, xã Thượng Lâm. Căn cứ kết quả làm việc, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri như sau: 

1. Về hồ sơ 

Theo hồ sơ quy hoạch phân 3 loại rừng và hồ sơ giao rừng trồng bằng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước: Vị trí, diện tích cử tri xã Thượng Lâm có ý 

kiến, kiến nghị là diện tích rừng trồng phòng hộ thuộc Chương trình 327 và Dự 

án 661 đã được quy hoạch lại là rừng sản xuất (tại Quyết định số 1770/QĐ-

UBND ngày 31/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Uỷ ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt Phương án giao rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân (tại Quyết định số 

258/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang). Vị 

trí, diện tích đất theo kiến nghị của cử tri đến nay Uỷ ban nhân dân huyện Lâm 

Bình đã phê duyệt phương án bán đấu giá rừng trồng bằng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất (tại Quyết định số 68/QĐ-

UBND ngày 28/3/2018) và hoàn thành việc bán đấu giá các lô rừng trên theo 

quy định của pháp luật, đồng thời đang tổ chức giao đất lâm nghiệp cho các hộ 

gia đình, cá nhân theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Kết quả kiểm tra thực tế 

Vị trí, diện tích ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc khoảnh 471A, gồm 

các lô 15, 18, 21, 22, theo bản đồ điều chỉnh phân 3 loại rừng (đặc dụng, 

phòng hộ, sản xuất) kèm theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 

31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, loại rừng sản xuất, hiện 
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trạng thực tế là đất trống (rừng đã được khai thác xong sau đấu giá rừng), 

đất chưa giao hiện vẫn do Uỷ ban nhân dân xã Thượng Lâm quản lý. 

3. Về ý kiến, kiến nghị của cử tri  

Hiện nay, Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình đang thực hiện việc giao 

rừng trồng, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp thuộc 

Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy hoạch lại là rừng sản xuất theo Phương 

án giao rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân được Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 và Hướng 

dẫn số 215/HDLN/TNMT-NNPTNT ngày 02/4/2010 của Liên ngành Sở Tài 

nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và PTNT. Vì vậy, đề nghị hộ gia 

đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao rừng, giao đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp thuộc Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy 

hoạch lại là rừng sản xuất liên hệ trực tiếp với Hội đồng giao rừng của xã 

Thượng Lâm để được hướng dẫn, giải quyết. 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình khẩn trương hoàn thành giao 

rừng, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp thuộc 

Chương trình 327 và Dự án 661 đã quy hoạch lại là rừng sản xuất cho hộ gia 

đình, cá nhân theo đúng chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 

258/QĐ-UBND ngày 07/9/2015. 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với kiến nghị của 

cử tri xã Thượng Lâm; đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, xã 

Thượng Lâm chuyển ý kiến này đến cử tri để cử tri nắm biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND huyện Lâm Bình; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- PGĐ Sở phụ trách LN; 

- HĐND, UBND xã Thượng Lâm; 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hoàn 
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