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

 

Số: 1841 /SNN-KL 
           

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 9 năm 2022 

V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Thành 

Long, huyện Hàm Yên 
 

 

 

Kính gửi:  

 - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Hội đồng nhân dân xã Thành Long, huyện Hàm Yên; 

 - Ủy ban nhân dân xã Thành Long, huyện Hàm Yên. 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3398/UBND-

THVX ngày 24/8/2022 về việc kiểm tra, giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị 

của cử tri sau kỳ họp 4, HĐND tỉnh khóa XIX, trong đó có nội dung cử tri xã 

Thành Long, huyện Hàm Yên kiến nghị: Đối với Nghị quyết số 03/2017/NQ-

HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm 

nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2021 đề 

nghị mở rộng nhiều đơn vị cung ứng cây giống để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho 

người dân và bảo đảm chất lượng cây giống. 

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

1. Chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh 

theo Nghị Quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2018-2021. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang đang thực hiện hỗ trợ cây giống lâm nghiệp để trồng rừng tập trung, làm 

giàu rừng tự nhiên sản xuất theo Nghị Quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 

16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh1. 

2. Hiện nay, thủ tục mua cây giống lâm nghiệp thực hiện chính sách theo 

Nghị Quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu2, cụ thể như sau: 

- Khoản 3, Điều 33 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định việc phân chia dự 

án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình 

tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói 

                   
1 Nghị Quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. 
2 Hướng dẫn liên ngành số 1724/HDLN-NN-TC-KHĐT-CT-NHNN ngày 01/9/2021 của Liên ngành: Nông 

nghiệp và PTNT-Tài chính-Kế hoạch và Đầu tư-Công thương-Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên 

Quang hướng dẫn Thực hiện mục 1, Chương II Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. 
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thầu hợp lý; và Điểm k, Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định 

hành vi bị cấm trong đấu thầu gồm hành vi Chia dự án, dự toán mua sắm thành 

các gói thầu trái với quy định của Luật này nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc 

hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. 

- Điểm c, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT3 quy định: 

Nghiêm cấm việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định của Luật đấu 

thầu số 43/2013/QH13 nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia 

của các nhà thầu. 

3. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn sẽ chủ động 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm phê duyệt dự toán kinh phí 

thực hiện, lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực cung ứng cây giống tập trung đảm 

bảo nguồn gốc, chất lượng cho người dân trong khung thời vụ trồng rừng chính 

của tỉnh là vụ Xuân - Hè (từ tháng 3 đến tháng 6); chỉ đạo các Ban quản lý dự án 

Bảo vệ và Phát triển rừng cơ sở, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên 

truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân biết về chính sách và đăng ký nhu cầu hỗ 

trợ, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thành Long, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Thành Long, huyện Hàm Yên 

thông báo đến cử tri nắm biết./. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  
- Giám đốc, PGĐ Sở phụ trách LN;  
- Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên;  
- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở;  
- Chi cục Kiểm lâm;  
- Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên;  
- Lưu VT (V).  
 Mai Thị Hoàn 
 

                   
3 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết 

về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
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