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

Khâu Tinh, huyện Na Hang 
 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Khâu Tinh, 

huyện Na Hang. 

 

Thực hiện Văn bản số 4248/UBND-THVX ngày 15/10/2022 của Ủy ban 

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

thứ 4, Quốc hội khoá XV, trong đó cử tri xã Khâu Tinh, huyện Na Hang có kiến 

nghị: " Xem xét điều chỉnh quy hoạch để chuyển đổi một số diện tích đất thuộc 

đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ít sung yếu sang đất sản xuất, mà nhân dân đã 

canh tác từ trước khi được quy hoạch thành các loại đất rừng trên địa bàn xã, để 

người dân có đất sản xuất. Hiện nay có một số diện tích đất lúa  và đất trồng cây 

hàng năm được nhân dân canh tác từ những năm 1970, xong theo bản đồ quy 

hoạch phân 3 loại rừng thì những diện tích đất này thuộc đất rừng đặc dụng, ví 

dụ như các khu: Khau Muồn, thôn Khau Phiêng; Lũng Vài, Nghiều Lài, Nà Áng 

thôn Khau Tinh và một số khu vực khác”. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Uỷ ban nhân dân 

xã Khâu Tinh, huyện Na Hang và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh nội 

dung ý kiến, kiến nghị trên. Qua kết quả kiểm tra, xác minh, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Kết quả kiểm tra, xác minh 

- Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng (kèm theo Quyết 

định  số 1859/QĐ-UBND  ngày  31/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang), khu vực cử tri đề nghị điều chỉnh quy hoạch đất rừng đặc dụng, đất 

rừng phòng hộ ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để canh tác sản xuất thuộc gồm 

07 khoảnh 38 lô, diện tích 53,539 ha, trong đó đất rừng đặc dụng 38,22 ha, đất 

rừng phòng hộ 15,319 ha, chủ quản lý là UBND xã, trạng thái trên bản đồ: Rừng 

tự nhiên 18,46 ha, rừng trồng 19,76 ha. 

- Theo quy hoạch sử dụng đất huyện Na Hang giai đoạn 2021-2030 được 

UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 

20/5/2021, diện tích 53,539 ha, trong đó đất rừng đặc dụng 38,22 ha, đất rừng 

phòng hộ 15,319 ha, hiện đang được quy hoạch chức năng đặc dụng, phòng hộ.  

- Kiểm tra thực tế diện tích 53,539 ha, trong đó: diện tích 38,22 ha, chức 

năng đặc dụng gồm đất trồng cây nông nghiệp 30,84 ha, đất trồng lúa 0,93 ha, 
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đất thổ cư 6,45 ha, chủ quản lý Uỷ ban nhân dân xã; diện tích 15,319 ha, chức 

năng phòng hộ gồm đất trồng cây nông nghiệp 12,13 ha, rừng trồng 1,331 ha, 

rừng tự nhiên 1,41 ha, đất trống 0,448 ha, chủ quản lý Uỷ ban nhân dân xã. 

2. Về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

- Diện tích cử tri đề nghị điều chỉnh quy hoạch rừng đặc dụng sang rừng 

sản xuất là 38,22 ha, hiện nay đã được quy hoạch là khu Bảo tồn thiên nhiên Na 

Hang tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 và được Uỷ ban nhân dân tỉnh quy hoạch là khu bảo tồn đa 

dạng sinh học trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 

06/9/2013, đồng thời đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Ban quản lý rừng 

đặc dụng Na Hang quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái 

rừng, thực vật rừng, động vật rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và các giá trị văn 

hóa, lịch sử, cảnh quan.Vì vậy, không thực hiện điều chỉnh quy hoạch  rừng đặc 

dụng sang rừng sản xuất. 

- Diện tích cử tri đề nghị điều chỉnh quy hoạch rừng phòng hộ sang rừng 

sản xuất là 15,319 ha, theo quy hoạch sử dụng đất huyện Na Hang giai đoạn 

2021-2030 được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-

UBND ngày 20/5/2021; Diện tích 15,319 ha đề nghị chuyển từ rừng phòng hộ 

sang rừng sản xuất, hiện đang được quy hoạch chức năng phòng hộ. Vì vậy không 

thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch rừng phòng hộ sang rừng sản xuất. 

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị của cử tri xã Khâu Tinh, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Na Hang chỉ đạo 

UBND xã Khâu Tinh quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa 

bàn, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lấn, chiếm, phá rừng trái pháp luật theo 

quy định. 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Khâu Tinh chuyển ý kiến này 

đến cử tri để cử tri nắm biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Phó Giám đốc Sở phụ trách LN; 

- UBND huyện Na Hang; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang; 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hoàn 
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