
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: 1494 /STNMT-ĐĐ 

V/v trả lời ý kiến cử tri việc giải quyết 

tranh chấp đất đai giữa công ty lâm 

nghiệp với người dân tại thị trấn Nà 

Phặc, huyện Ngân Sơn. 

      Bắc Kạn, ngày 13 tháng 7 năm 2021 

                     
Kính gửi: Cử tri Nông Văn Hoạt 

(Bí thư Đảng ủy thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn) 
 

Thực hiện Văn bản số 4203/UBND-TH ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND 

tỉnh khóa X; nội dung ý kiến của cử tri Nông Văn Hoạt, Bí thư Đảng ủy thị trấn Nà 

Phặc như sau: “Đề nghị sớm giải quyết dứt điểm vấn đề tranh chấp đất lâm nghiệp 

giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn và các hộ dân để người dân yên 

tâm sản xuất và ổn định đời sống”. 

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri như sau: 

Thực hiện Văn bản số 131/UBND-NNTNMT ngày 27/4/2021 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc tham mưu giải quyết Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 

16/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Trong đó có nội dung giao:  

(1) UBND huyện Ngân Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan đơn vị liên quan rà 

soát, xem xét tài sản trên đất đối với phần diện tích tại Quyết định số 

805/QĐUBND.  

(2) Sau khi nhận được báo cáo của UBND huyện Ngân Sơn, Sở Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn, UBND huyện Ngân Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét cụ 

thể, tham mưu giải quyết đối với Quyết định số 805/QĐ-UBND theo quy định. 

Ngày 19/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Báo cáo số 

52/BCUBND ngày 17/5/2021 của UBND huyện Ngân Sơn về kết quả rà soát tài 

sản trên đất với phần diện tích tại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 

của UBND tỉnh Bắc Kạn.  

Theo báo cáo của UBND huyện Ngân Sơn thì UBND huyện đã chỉ đạo các 

phòng chuyên môn, Lâm trường Ngân Sơn và UBND thị trấn Nà Phặc tiến hành rà 

soát tài sản trên đất đối với phần diện tích tại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 

16/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, UBND huyện Ngân Sơn chưa thực 

hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại mục 1 Văn bản số 131/UBND-
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NNTNMT ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn, cụ thể chưa chủ trì phối hợp 

với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để thực 

hiện rà soát.  

Kết quả rà soát tài sản trên đất đối với phần diện tích tại Quyết định số 

805/QĐ-UBND của UBND huyện Ngân Sơn thực hiện rà soát với từng tiểu khu, 

khoảnh, lô theo bản đồ của Lâm trường Ngân Sơn cung cấp, sau khi rà soát xong 

chưa đối chiếu xác định phần tài sản trên đất theo bản đồ địa chính đất lâm nghiệp 

tỷ lệ 1/10.000 của tờ bản đồ số 1, số 2 thị trấn Nà Phặc đã được UBND tỉnh Bắc 

Kạn cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc 

Kạn. Sau khi tổng hợp Sở Tài  nguyên và Môi trường chưa đủ cơ sở để xác định 

phần tài sản trên đất mà UBND huyện Ngân Sơn đã báo cáo thuộc thửa đất nào 

theo giấy chứng đã cấp; do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh 

đề nghị UBND huyện Ngân Sơn tổ chức rà sát lại tài sản trên đất đối với phần diện 

tích đã được cấp Giấy chứng nhận cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, 

thời gian thực hiện trong tháng 7/2021. 

Sau khi nhận được báo cáo của UBND huyện Ngân Sơn, Sở Tài nguyên và 

Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét cụ thể, tham 

mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 

16/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn và việc tranh chấp đất lâm nghiệp giữa Công 

ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn và các hộ dân tại thị trấn Nà Phặc, huyện 

Ngân Sơn theo quy định. 

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

biết, cùng phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử:     
- HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBMTTQVN tỉnh BK (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện Ngân Sơn; 

- UBND thị trân Nà Phặc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (tổng hợp); 

Gửi bản giấy: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐĐ. (Vi 03b)    
  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 

 

           
  

  


		oaiht.tn@backan.gov.vn
	2021-07-13T16:11:10+0700


		vpso.tn@backan.gov.vn
	2021-07-13T16:30:09+0700




