UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2312 /STNMT - ĐĐ

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 10 năm 2021

V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ
họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X tại phường
Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Cử tri Vũ Xuân Nhất
(Tổ Lâm Trường, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số
5769/UBND-TH ngày 31/8/2021 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ
họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X; trong đó, nội dung giao Sở Tài nguyên và Môi
trường trả lời cử tri Vũ Xuân Nhất, tổ Lâm Trường, phường Huyền Tụng, thành
phố Bắc Kạn phản ánh: “Người dân tổ Lâm Trường đang quản lý sử dụng 17ha
đất của lâm trường huyện Bạch Thông đã giao cho tổ Lâm Trường làm khu chăn
nuôi và sử dụng được 40 đến 50 năm. Hiện nay Lâm trường Bạch Thông có ý định
muốn lấy lại. Đề nghị xem xét, thu hồi và giao cho người dân tổ Lâm Trường quản
lý sử dụng để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống”.
Ngày 04/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với phối
hợp với UBND thành phố Bắc Kạn, UBND phường Huyền Tụng, Công ty TNHH
MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, Lâm trường huyện Bạch Thông, cử tri Vũ Xuân Nhất tổ
chức kiểm tra, xem xét kiến nghị của cử tri (kèm biên bản kiểm tra).
Qua kiểm tra, đối chiếu việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV
Lâm nghiệp Bắc Kạn (Công ty) tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, 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 803/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 (diện tích
300,77ha); 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 phường Huyền Tụng,
thành phố Bắc Kạn là 270,82ha, 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.
Về hiện trạng: Đối với diện tích đất rừng sản xuất Công ty đang thực hiện
quản lý, bảo vệ theo quy định, hiện nay trên đất là rừng sản xuất của các hộ gia
đình cá nhân đang trồng cây keo, cây mỡ từ năm 1997 đến nay.
Do vậy, để nâng cao công tác quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời đảm
bảo quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của người dân địa phương, tại biên bản họp
ngày 10/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Công ty TNHH MTV
Lâm nghiệp Bắc Kạn sớm hoàn thiện hồ sơ đất đai đề nghị cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Huyền Tụng
theo kết quả dự án đo đạc, xác định ranh giới, cắm mốc giới đất của Công ty; có

phương án quản lý, sử dụng đất đai chặt chẽ, có hiệu quả theo quy định của pháp
luật và phương án sản xuất kinh doanh được phê duyệt; chủ dộng làm việc với
người dân thực hiện giao khoán trồng rừng và thống nhất phương án giao khoán
tránh thiệt thòi cho người dân địa phương.
Đồng thời đề nghị UBND phường Huyền Tụng phối hợp với Công ty giải
quyết những vướng mắc, tranh chấp về đất đai (nếu có) theo kết quả thực hiện Dự
án lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cắm mốc ranh giới, đo đạc bản đồ địa chính,
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất tại Quyết định số
378/QĐ – UBND ngày 13/3/2019.
Sở Tài nguyên và Môi trường cảm ơn cử tri đã quan tâm, có ý kiến đến lĩnh
vực quản lý của ngành và trả lời để cử tri biết./.
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