
  

UBND TỈNH CAO BẰNG 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:          /BC-SNN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cao Bằng, ngày 20 tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp  

thứ 8 HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

 

Thực hiện Công văn số 1467/UBND-TH, ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ trả lời kiến nghị của cử tri trình tại Kỳ 

họp thứ 8 HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Sở Nông nghiệp và 

PTNT báo cáo như sau: 

1. LĨNH VỰC NÔNG - LÂM NGHIỆP 

 Cử tri huyện Nguyên Bình kiến nghị: “Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị 

Chính phủ xem xét tăng kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng cho nhân dân các xóm 

nằm trong diện tích rừng đặc dụng Phia Oắc - Phia Đén vì hiện nay kinh phí bảo 

vệ 100.000 đồng/ha quá thấp”. 

Trả lời: 

- Theo Điều 16, Luật Lâm nghiệp, Nhà nước giao rừng đặc dụng cho Ban 

quản lý rừng đặc dụng; Điều 75, quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý rừng đặc 

dụng và Ban quản lý rừng đặc dụng được hưởng chính sách đầu tư phát triển 

rừng đặc dụng theo quy định. 

- Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020 đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg, ngày 

01/6/2012, kinh phí bảo vệ rừng được quy định chi tiết tại Điều 7. Kinh phí sự 

nghiệp và kinh phí quản lý bảo vệ rừng đặc dụng: “1. Ngân sách nhà nước đảm 

bảo kinh phí sự nghiệp thường xuyên cho các hoạt động của bộ máy Ban quản lý 

rừng đặc dụng do cấp có thẩm quyền quyết định; phân bổ trong dự toán chi ngân 

sách nhà nước hàng năm. 

Ngoài kinh phí sự nghiệp thường xuyên quy định tại khoản 1 Điều này, nhà 

nước cấp kinh phí quản lý bảo vệ rừng ổn định để Ban quản lý rừng đặc dụng 

chủ động tổ chức thuê, khoán, hợp đồng cộng đồng dân cư tại chỗ, mua sắm 

trang thiết bị để quản lý bảo vệ rừng; mức trung bình 100.000 đồng/ha/năm tính 

trên tổng diện tích được giao (mức cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết 

định). Nội dung chi khoản này hàng năm do cấp có thẩm quyền phê duyệt”. 

- Tuy nhiên, Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg, ngày 01/6/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-

2020 không còn phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2025. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã 

chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu kiến nghị đề xuất tăng mức hỗ trợ 
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bảo vệ rừng đặc dụng gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT đang trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách đầu tư bảo vệ và 

phát triển rừng trong giai đoạn mới.  

2. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG 

Cử tri huyện Nguyên Bình kiến nghị: “Đề nghị UBND tỉnh có văn bản trả 

lời cho cử tri xã Thành Công, xã Hưng Đạo, xã Phan Thanh được biết về việc 

thu hồi diện tích các loại đất: đất ở hộ gia đình, đất trồng lúa, đất rừng trồng của 

người dân gồm trồng thông, trồng trúc, trồng trẩu vào vườn Quốc gia Phia Oắc - 

Phia Đén vào rừng đặc dụng, xem xét đền bù hoặc cho phép người dân khai thác 

các sản phẩm do mình tạo ra, vì hiện nay những người dân sống quanh khu vực 

này gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế”.  

Trả lời:  

- Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chủ trì cuộc họp với các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân 

huyện Nguyên Bình, Chi cục Kiểm lâm và Ban quản lý rừng đặc dụng Phia Oắc 

- Phia Đén. Tại cuộc họp, các thành viên đã thống nhất đề nghị Ban quản lý rừng 

đặc dụng Phia Oắc - Phia Đén chủ trì phối hợp cùng chính quyền địa phương 

tiến hành rà soát xác định cụ thể diện tích đất, tình trạng và quá trình quản lý sử 

dụng đất để tổng hợp, báo cáo xin chủ trương của UBND tỉnh việc tách bóc 

hoặc giao bổ sung theo quy định. 

- Kết quả cuộc rà soát đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo 

cáo tại văn bản số 126/BC-SNN, ngày 21/01/2022 về việc Báo cáo quả rà soát 

diện tích đất nằm trong quy hoạch rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phia Oắc – 

Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, trong đó có nội dung như sau: 

+ Diện tích đất rừng trồng (PAM) đề nghị bồi thường, thu hồi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất là 53,1 ha tại xã Thành Công. 

+ Diện tích đất rừng thông người dân tự trồng đề nghị bồi thường là 

30,43ha tại xã Thành Công và thị trấn Tĩnh Túc. Vùng đệm 5,71 ha tại xã  

Thành Công và thị trấn Tĩnh Túc. 

- Căn cứ kết quả trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh đang nghiên cứu, xem xét bố 

trí nguồn kinh phí hợp lý để bồi thường diện tích rừng trồng theo chương trình 

PAM và của người dân tự trồng và ban hành văn bản gửi các cơ quan triển khai 

thực hiện. 

3. LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, NỘI VỤ 

Nội dung cử tri huyện Hạ Lang kiến nghị: “Xã Thị Hoa được công nhận 

nông thôn mới năm 2020. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2011 - 2022 tỷ lệ hộ nghèo 

của xã chiếm 56,5% hộ là dân tộc thiểu số. Đề nghị UBND tỉnh đề xuất với 

Chính phủ công nhận xã vùng III (vùng đặc biệt khó khăn) áp dụng đối với xã 

được công nhận nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025”. 

Trả lời: 
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- Tiêu chí hộ nghèo trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 618/QĐ-UBND, ngày 05/5/2017 của 

UBND tỉnh quy định: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 là ≤ 12%. 

- Khi xét công nhận xã Thị Hoa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đã thực 

hiện đúng quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố 

địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 

2540/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả các tiêu chí 

nông thôn mới của xã đã được UBND xã tự đánh giá, UBND huyện Hạ Lang 

thẩm tra và Đoàn thẩm định của tỉnh thẩm định đánh giá đạt, trong đó, có tiêu 

chí Hộ nghèo. 

- Tại Điều 3 Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 quy định: Các 

xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng 

các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định 

của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực, theo 

đó, xã Thị Hoa sẽ là xã thuộc khu vực I. 

- Trong giai đoạn 2021 - 2025, các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới (bao gồm xã Thị Hoa) sẽ tiếp tục thực hiện củng cố, nâng cao chất 

lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và các 

nội dung thực hiện, hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 263/QĐ-TTg, ngày 

22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới, Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND, ngày 25/5/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản khác có liên quan. 

- Đề nghị UBND huyện Hạ Lang có các giải pháp cụ thể như: Tăng cường 

công tác truyền thông về thực hiện Chương trình, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ để 

củng cố, nâng cao các tiêu chí đạt nhưng chưa bền vững, ưu tiên hỗ trợ phát 

triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã… 

4. CÁC LĨNH VỰC KHÁC: 

Nội dung cử tri huyện Thạch An kiến nghị: “Theo kế hoạch của tỉnh đến 

năm 2025, xã Lê Lai, huyện Thạch An phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao. Tuy nhiên, đến nay, các cấp có thẩm quyền của tỉnh vẫn chưa có văn 

bản hướng dẫn và chính sách thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện”. 

Trả lời: 

Theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND, ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh phê 

duyệt danh sách các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, xã Lê Lai, huyện Thạch An phấn đấu 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025. 
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- Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 263/QĐ-TTg, ngày 

22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Về chính sách thực hiện xây dựng nông thôn mới: Trên cơ sở hướng dẫn 

thực hiện Chương trình của Trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND, ngày 25/5/2022 quy định về thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 

2025, trong đó, đã quy định về cơ chế hỗ trợ, cơ chế đầu tư thực hiện Chương 

trình, nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước… 

- Về Bộ tiêu chí nông thôn mới: Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022, trong đó, Thủ tướng 

Chính phủ phân cấp cho cấp tỉnh tự ban hành một số tiêu chí, chỉ tiêu trong bộ 

tiêu chí nông thôn mới xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao. UBND 

tỉnh đã giao cho các sở, ban, ngành liên quan tham mưu xây dựng các tiêu chí, 

chỉ tiêu nông thôn mới cấp tỉnh tự ban hành, sau khi hoàn thiện sẽ ban hành Bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. UBND tỉnh 

sẽ giao cho các đơn vị, địa phương liên quan để tổ chức triển khai thực hiện 

Chương trình trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là nội dung báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, gửi UBND 

tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

 
  

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc;                           

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Ban QL rừng đặc dụng Phia Oắc - Phia Đén; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 
 

Nguyễn Thái Hà 
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