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

Lang, huyện Chiêm Hóa 
 

 

 

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

Lang, huyện Chiêm Hóa. 

 

 

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

dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, 

Quốc hội Khoá XIV; 

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hà Lang, huyện Chiêm Hoá, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Kiểm lâm tổ chức làm việc 

với cử tri xã Hà Lang về nội dung kiến nghị: “Xem xét chuyển đổi một phần diện 

tích đất rừng đặc dụng của khoảnh 172A sang đất rừng sản xuất để giao cho 

nhân dân phát triển kinh tế lâm nghiệp. Căn cứ bản đồ điều chỉnh quy hoạch 

phân 3 loại rừng theo Quyết định số 1859, tại khoảnh 172A có một phần diện 

tích đất rừng đặc dụng liền kề với khu dân cư thôn Nà Khau”. Tham gia làm 

việc có đại diện Uỷ ban nhân dân xã Hà Lang, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng 

Cham Chu và Trưởng thôn Nà Khau, xã Hà Lang. 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. Kết quả kiểm tra: 

- Kiểm tra về hồ sơ, tài liệu: Theo hồ sơ quy hoạch phân 3 loại rừng kèm 

theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (phòng 

hộ, đặc dụng, sản xuất) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020, vị trí, diện tích 

cử tri đề nghị chuyển đổi thuộc các lô 1, 2, 3, 8 và 9, khoảnh 172B, loại đất 

rừng đặc dụng, diện tích 5,17 ha. 

- Kiểm tra hiện trạng thực tế: Kiểm tra trên diện tích 5,17 ha, có 3,58 ha 

hiện trạng là đất nhà ở, đất nhà văn hóa thôn, đất miếu và đất trồng cây hàng 

năm khác; rừng trồng cây Keo 1,59 ha. 

2. Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017, nội dung quy hoạch lâm nghiệp thuộc 

quy hoạch Lâm nghiệp cấp quốc gia. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đang thực hiện quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến 2050. Vì vậy, nội dung đề nghị chuyển đổi 5,17 ha đất rừng đặc 
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dụng thuộc khoảnh 172B sang đất rừng sản xuất và đất ngoài quy hoạch lâm 

nghiệp, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hà Lang tổ chức rà soát, thống kê báo cáo, 

đề xuất Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa xem xét trình cấp có thẩm quyền 

điều chỉnh theo quy định của pháp luật khi triển khai thực hiện lập quy hoạch 

Lâm nghiệp cấp quốc gia giai đoạn 2021-2030. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hà Lang, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chiêm 

Hóa, Uỷ ban nhân dân xã Hà Lang thực hiện quản lý chặt chẽ diện tích rừng và 

đất lâm nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân xã Hà Lang chuyển ý kiến này đến cử tri để cử tri nắm 

biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- UBND huyện Chiêm Hoá; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hoá; 

- Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu; 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hoàn 
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