
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:  2215  /STNMT - ĐĐ 
V/v trả lời ý kiến cử tri Lý Văn Trung 

thôn Bản Mún 1, xã Dương Phong, 

huyện Bạch Thông. 

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 9 năm 2021 

Kính gửi: Cử tri Lý Văn Trung 

(Thôn Bản Mún 1, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông) 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 

6227/UBND-TH ngày 17/9/2021 về việc trả lời ý kiến cử tri huyện Bạch Thông; nội 

dung cử tri Lý Văn Trung thôn Bản Mún 1, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông 

phản ánh “xem xét trả lại đất Lâm trường Bạch Thông hoạt động không hiệu quả 

trên địa bàn xã Dương Phong cho người dân canh tác”. 

Ngày 29/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bạch Thông, UBND xã Dương 

Phong, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, Lâm trường huyện Bạch Thông, 

(UBND xã có mời cử tri Lý Văn Trung thôn Bản Mún 1 nhưng vắng mặt) tổ chức 

kiểm tra, xem xét kiến nghị của cử tri. 

Qua kiểm tra, đối chiếu việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Bắc Kạn (Công ty) tại xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, các thành 

phần dự họp thấy rằng diện tích đất của Công ty đã được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất tại Quyết định 985/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 (diện tích 

1.471,42 ha); sau khi thực hiện dự án đo đạc, cắm mốc ranh giới đất nông lâm 

trường xác định diện tích đất lâm nghiệp của Công ty tại xã Dương Phong là 

1.385,42 ha, khu đất có ranh giới rõ ràng, không có vướng mắc, tranh chấp về đất 

đai; theo đó, diện tích trên đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất 

cho Công ty tại Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 13/3/2019; hiện nay, Công ty 

đang hoàn thiện các thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

diện tích đất đai tại xã Dương Phong, huyện Bạch Thông. Do vậy, Sở Tài nguyên 

và Môi trường chưa có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn cử tri đã quan tâm đến lĩnh vực của 

ngành và trả lời để cử tri biết./. 

Nơi nhận:       
Gửi bản điện tử:      
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện Bạch Thông; 

- UBND xã Dương Phong; 

- Lãnh đạo Sở. 

Gửi bản giấy: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐĐ. (Huyền 03b) 
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