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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /STNMT - ĐĐ Bắc Kạn, ngày      tháng 7 năm 2018 

V/v: Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri 

Lục Hữu Châu, thôn Bản Hùa, thị trấn 

Nà Phặc, huyện Ngân Sơn 

 

 

Kính gửi: Cử tri Lục Hữu Châu 

Địa chỉ: Thôn Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh Bắc Kạn giao nhiệm vụ 

xem xét giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND 

tỉnh khóa IX tại Văn bản số 3555/UBND-THVX ngày 06/7/2018. Trong đó có ý 

kiến của cử tri Lục Hữu Châu, thôn Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn 

phản ánh: Thể theo nguyện vọng của nhân dân thôn Bản Hùa, ngày 04/4/2018, 

chúng tôi đã gửi đơn đên cơ quan chức năng xem xét giải quyết việc đề nghị Công 

ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn trả lại đất lâm nghiệp cho nhân dân bản Hùa. 

Đến nay, 14 cơ quan đã nhận được đơn và đã có một số đoàn công tác đến làm 

việc như: Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

UBND thị trấn Nà Phặc. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải 

quyết và trả lời cho nhân dân. 

Sau khi xem xét, nghiên cứu nội dung phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên 

và Môi trường trả lời như sau: 

Khu đất lâm nghiệp tại thôn Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc theo phản ánh cử 

tri, đã được Nhà nước giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn quản lý, 

bảo vệ phát triển rừng tự nhiên và cho thuê đất để trồng rừng sản xuất, kinh doanh 

rừng tại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 (diện tích đất rừng tự nhiên 

sản xuất là 478,84 ha, diện tích đất trồng rừng sản xuất là 91,43 ha; nguồn gốc đất 

đai là đất của Lâm trường Ngân Sơn trước đây). 

Về giải quyết đơn thư kiến nghị và tồn tại, vướng mắc về đất đai liên quan 

đến các hộ dân với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, ngày 26/6/2018, 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã tổ chức họp để xem xét, giải quyết. Tại Thông báo 

số 372/TB-BCSĐ ngày 26/6/2018, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã giao Công ty 

TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn phối hợp với chính quyền địa phương nơi có đất 

tổ chức rà soát, làm rõ nguyên nhân và lộ trình giải quyết vướng mắc về đất đai, 

kiến nghị của công dân; đồng thời giao UBND huyện Ngân Sơn kịp thời xử lý đơn 

thư của công dân liên quan đến Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn theo 

thẩm quyền; đánh giá chi tiết về điều kiện sản xuất và đời sống thực tế của các hộ 

dân, đề xuất hướng xử lý để đảm bảo ổn định đời sống của người dân, báo cáo với 

UBND tỉnh trước ngày 15/7/2018 để chỉ đạo, giải quyết. 
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Qua thăm nắm tình hình, hiện nay UBND huyện Ngân Sơn, UBND thị trấn 

Nà Phặc, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn đang tiến hành rà soát để báo 

cáo và đề xuất hướng giải quyết. 

Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn cử tri đã quan tâm và trả lời để cử tri 

biết./. 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND huyện Ngân Sơn; 

- UBND thị trấn Nà Phặc; 

- Lãnh đạo Sở. 

Gửi bản giấy: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐĐ. (V 03b) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 
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