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

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

Nông nghiệp và PTNT huyện Lâm Bình  
 

 

 

Kính gửi:   Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình 

 

Thực hiện Văn bản số 144/UBND – TH ngày 19/01/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá 

XIV, trong đó cử tri Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lâm Bình đề nghị: Chỉ 

đạo các cơ quan chức năng có hướng dẫn quy trình cụ thể cho nhân dân trồng 

cây dược liệu dưới tán rừng, để người dân phát triển sản xuất. 

Sau khi nghiên cứu văn bản, tài liệu liên quan đến ý kiến của cử tri, Sở 

Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT phối 

hợp với Bộ Y tế xây dựng Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc cây 

dược liệu. Tuy nhiên, đến nay Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa ban hành hướng 

dẫn. Trong khi chờ có hướng dẫn của Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Uỷ 

ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân 

dân các xã tuyên truyền cho người dân Quy định trồng cây dược liệu dưới tán 

rừng tại Nghị định 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT gửi cử tri tham khảo tài liệu hướng dẫn kỹ 

thuật trồng, chăm sóc cây dược liệu dưới tán rừng dùng cho lớp Tập huấn kỹ 

thuật chuyên ngành (có nội dung tài liệu gửi kèm). 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình chuyển ý 

kiến này đến cử tri để nắm, biết thực hiện./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  
- Uỷ ban nhân dân tỉnh (báo cáo); 

- Phó giám đốc Sở phụ trách; 

- Phòng KH-TC;  
- Chi cục Kiểm lâm;  
- Lưu: VT  
 Mai Thị Hoàn 
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