
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
 

 

 

Số:  152  /SNN-KL   Tuyên Quang, ngày 02  tháng 02 năm 2021 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương 

 

 

Kính gửi:   

 - Hội đồng nhân dân xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương 

 - Ủy ban nhân dân xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. 
 

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

nhân dân tỉnh, về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 

11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII, trong đó có nội dung cử tri xã Minh 

Thanh, huyện Sơn Dương: “Đề nghị nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách 

hỗ trợ cho cá nhân, tập thể có đóng góp làm giàu cho môi trường rừng (ngoài 

cơ chế, chính sách đã được hưởng 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)”. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:  

Trong những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực 

hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng của 

Trung ương và của tỉnh, gồm: Chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng đối 

với diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực nhà 

máy thủy điện Tuyên Quang và Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa; Hỗ trợ 

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; Hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao theo Nghị quyết số 

03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, 

kết thúc năm 2020, một số chính sách đã hết hiệu lực thi hành.                              

Thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội 

khóa 14, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030 (chia thành  2 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030) và các Văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp, 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 
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triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, 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. Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Hội đồng nhân 

dân, Uỷ ban nhân dân xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương thông báo đến cử tri 

nắm biết./. 

 

 

  

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- UBND huyện Sơn Dương;  
- Lãnh đạo Sở;  
- Phòng KH-TC Sở; Chi cục Kiểm lâm; Mai Thị Hoàn 
- Lưu VT.  
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