UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 2521 /STNMT-ĐĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày 05 tháng 11 năm 2021

V/v trả lời ý kiến cử tri việc giao lại đất
cho người dân thôn Khuổi Dấm, xã
Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.

Kính gửi: Cử tri Mông Đình Dụng
(Thôn Pó Bả, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số
7411/UBND-TH ngày 03/11/2021 về việc báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến của
cử tri phục vụ hoạt động giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; trong
đó có nội dung giao Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri Mông Đình Dụng,
thôn Pó Bả, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông đề nghị: Lâm trường Bạch Thông
sớm giao lại đất cho người dân thôn Khuổi Dấm, xã Cẩm Giàng.
Sau khi nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri như sau:
Ngày 19/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 383/QĐ-UBND việc
thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn trên địa bàn huyện
Bạch Thông và giao cho địa phương quản lý; theo đó, nội dung quyết định thu hồi
1.171.900,0m2 (117,190ha) đã giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc
Kạn tại các Quyết định của UBND tỉnh số: 795/QĐ-UBND ngày 25/5/2007;
984/QĐ– UBND ngày 11/5/2009; 985/QĐ– UBND ngày 11/5/2009; 804/QĐ–
UBND ngày 24/5/2012; 993/QĐ– UBND ngày 12/5/2009 và giao cho các xã: Cẩm
Giàng, Đôn Phong, Dương Phong, Nguyên Phúc, Quang Thuận thuộc huyện Bạch
Thông quản lý, lập phương án sử dụng theo quy định. Cụ thể diện tích:
- Xã Cẩm Giàng:
436.736,0m2 (43,674ha).
- Xã Đôn Phong:
177.320,0m2 (17,732ha).
- Xã Dương Phong: 272.484,0m2 (27.248ha).
- Xã Xã Nguyên Phúc: 82.281,0m2 (8,228ha).
- Xã Quang Thuận: 203.079,0m2 (20,308ha).
Lý do thu hồi: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn không quản lý, sử
dụng, diện tích trên, vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại điểm đ, điểm h
Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.
Trong đó có diện tích đất đai tại thôn Khuổi Dấm, xã Cẩm Giàng là
43,674ha. Ngày 29/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức bàn giao diện
tích đất đai trên cho địa phương lập phương án quản lý, sử dụng theo quy định.
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Việc giao đất xây dựng phương án và giao đất thuộc trách mhiệm thẩm quyền của
UBND cấp huyện.
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 Bạch Thông;
- UBND xã Cẩm Giàng;
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở (tổng hợp);

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Gửi bản giấy:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐĐ. (Vi 03b)

Nông Ngọc Duyên

