
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: 2520/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 05 tháng 11 năm 2021 

                     
Kính gửi: Cử tri Phạm Văn Thường 

(Tổ dân phố Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn) 
 

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

6514/UBND-TH ngày 28/9/2021 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ 

họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; nội dung ý kiến của cử tri Phạm Văn Thường, 

tổ dân phố Bản Hùa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn như sau: “Đề nghị giải 

quyết dứt điểm việc tranh chấp đất rừng lâm trường với các hộ dân tổ dân phố 

Bản Hùa, Bản Cầy, tiểu khu 3, thị trấn Nà Phặc. Từ tháng 4 năm 2018, người 

dân đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng các cấp nhưng đến nay vẫn 

chưa được giải quyết”. 

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

của cử tri như sau: 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 131/UBND-

NNTNMT ngày 27/4/2021 về việc tham mưu giải quyết Quyết định số 805/QĐ-

UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã phối hợp với UBND huyện Ngân Sơn, UBND thị trấn Nà Phặc và Công ty 

TNHH một thành viên lâm nghiệp Bắc Kạn kiểm tra, rà soát các thửa đất lâm 

nghiệp (tổng số 84 thửa đất) tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn đã được 

UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho Công ty tại Quyết định số 

805/QĐ-UBND ngày 16/5/2014. Kết quả xác định có 03 thửa đất đã cấp trùng lên 

đất của các hộ dân đã được UBND huyện Ngân Sơn cấp Giấy chứng nhận từ năm 

2009 (tăng 01 thửa so với kết luận 1833/KL-TTCP ngày 15/10/2019 của Thanh 

tra Chính phủ), với tổng diện tích 68.503m2 (gồm các thửa: Thửa đất số 1161, 

diện tích 26.703 m2; Thửa đất số 1215, diện tích 36.538 m2; Thửa đất số 1348, 

diện tích 5.262 m2, đều thuộc tờ bản đồ số 01, bản đồ địa chính đất lâm nghiệp 

thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn).  

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 

15/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 09/4/2021 về việc xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về 

chủ trương để giải quyết đối với Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn. 
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Ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn có Văn bản số 131/UBND-

NNTNMT về việc tham mưu giải quyết Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 

16/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn.  

Ngày 30/7/2021 của UBND huyện Ngân Sơn có Báo cáo số 98/BC-UBND 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 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Kết quả rà soát như sau: 

*. Rà soát theo diện tích 6.894.709m
2 
(689,471ha), trong đó: 

- Diện tích đất có rừng tự nhiên: 2.301.150m
2
, chiếm 33,38%. 

- Diện tích đất trống: 252.447m
2
, chiếm 3,66 %. 

- Diện tích đất có rừng trồng: 4.189.151m
2
, chiếm 60,76 %. 

+ Người dân tự trồng: 2.803.028m
2
. 

+ Lâm trường trồng (Ký hợp đồng với người dân): 1.386.123m
2
. 

- Diện tích đất có tài sản khác (Bao gồm: nhà cửa, đất nông nghiệp): 

151.961m
2
, chiếm 2,20%. 

*. Rà soát theo thửa đất: 

Tổng số thửa rà soát là 84 thửa đất tương ứng với 84 giấy chứng nhận QSD đất, 

trong đó: 

- 10 thửa đất có rừng tự nhiên, diện tích 346.458m
2
. Có 04/10 thửa không 

cắm được mốc do vướng mắc về ranh giới. 

- 03 thửa đất trống, diện tích 11.158m
2
. Có 03/03 thửa không cắm được mốc 

do vướng mắc về ranh giới. 

- 12 thửa đất có rừng trồng do dân trồng, diện tích 534.675m
2
. Có 10/12 

thửa không cắm được mốc do vướng mắc về ranh giới. 

- 08 thửa đất có rừng trồng do Lâm trường trồng, diện tích 304.106m
2
. Có 

07/08 thửa không cắm được mốc do vướng mắc về ranh giới. 

- 51 thửa đất bao gồm nhiều loại tài sản trên cùng một thửa đất (đất rừng tự 

nhiên, đất rừng trồng, đất trống, đất có tài sản khác…) tổng diện tích 

5.698.312m
2
, chiếm 82,65% trên tổng số diện tích của 84 thửa đất. Có 23/51 thửa 

không cắm được mốc do vướng mắc về ranh giới. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở 

Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND huyện Ngân 

Sơn, UBND thị trấn Nà Phặc và các đơn vị liên quan họp, thống nhất báo cáo UBND 

tỉnh chỉ đạo giải quyết tại Văn bản số 88 /STNMT-VPĐKĐĐ ngày 17/9/2021.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 359/UBND- 

NNTNMT ngày 06/10/2021 về khẩn trương tham mưu giải quyết đối với Quyết 

định số 805/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh. 

Ngày 28/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh 

Tờ trình về đề nghị điều chỉnh Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty 
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TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn (đối với 03 thửa đất cấp trùng giấy chứng 

nhận) tại Tờ trình số 380/TTr-STNMT. 

Sau khi UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 

16/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn (các thửa đất cấp trùng), Sở Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện chỉnh lý 

Giấy chứng nhận và hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai 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: 

- 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)  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nông Ngọc Duyên 
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