UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1134 /SNN-KL
V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của
cử tri xã Tân Tiến, xã Quý Quân,
huyện Yên Sơn

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 7 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến,
huyện Yên Sơn;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Quý Quân,
huyện Yên Sơn.
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại văn bản
số 312/HĐND-VP ngày 10/7/2020 về việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến
nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII,
trong đó cử tri xã Tân Tiến, xã Quý Quân, huyện Yên Sơn đề nghị: “Cấp cây
keo giống theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của
HĐND tỉnh Tuyên Quang về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất
lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021 đủ số lượng,
đúng khung thời vụ, đảm bảo chất lượng. Cử tri phản ánh hiện nay một số hộ
dân vẫn chưa nhận được giống cây trồng; một phần giống đã cung ứng không
đảm bảo chất lượng”.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo cụ thể như sau:
I. Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp
Trung Tâm Thực nghiệm, Thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ,
thuộc trường Đại học Tân Trào( đơn vị cung ứng cây giống) và đại diện Hạt
kiểm lâm huyện Yên Sơn; Ủy ban nhân dân các xã Tân Tiến, xã Quý Quân
kiểm tra việc cung ứng và cấp cây giống theo Nghị quyết số 03/2017/NQHĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. Kết quả kiểm
tra cụ thể tại các xã:
1. Xã Tân Tiến: Diện tích theo hồ sơ thiết kế: 122,9 ha, diện tích đã hỗ
trợ cây giống 122,9 ha/ 179.434 cây Keo lai mô. Số cây bị chết 1000 cây/02
hộ, chiếm 0,56 % số cây đã cấp.
2. Xã Quý Quân: Diện tích theo hồ sơ thiết kế: 36,19 ha, diện tích đã hỗ
trợ cây giống 34,19 ha/ 49.917 cây Keo lai mô. Số cây bị chết 9.310 cây/11
hộ, chiếm 18,65 % số cây đã cấp.
Bước đầu kiểm tra đánh giá tại xã Tân Tiến, xã Quý Quân cây giống
đảm bảo chất lượng theo quy định; thời điểm cấp cây giống đúng khung thời
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vụ trồng rừng năm 2020. Tuy nhiên một số hộ gia đình tại xã Tân Tiến, xã
Quý Quân có cây bị chết do thời điểm cấp cây thời tiết nắng nóng kéo dài,
một số hộ sau khi nhận cây mang cây giống đi trồng ngay nên ảnh hưởng đến
sức sống của cây; khi người dân vận chuyển cây giống về nhà, trên đường đi
bị vỡ bầu; một số hộ bảo quản, chăm sóc cây giống chưa đúng kỹ thuật.
II. Biện pháp xử lý
Sau kiểm tra, đơn vị cung ứng cây giống đã cấp bù đủ số cây cây Keo lai
mô cho các hộ gia đình có cây bị chết trong ngày 20/6/2020. Sở Nông nghiệp
và PTNT giao Ban quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Yên Sơn
cử cán bộ hướng dẫn các hộ gia đình khẩn trương trồng rừng ngay khi thời
tiết thuận lợi; đối với các hộ gia đình chưa tiến hành trồng ngay phải xếp gọn
cây giống, đắp đất quanh luống, rào lưới cẩn thận, không để gia súc, gia cầm
phá hoại; đồng thời chăm sóc, tưới nước thường xuyên, đảm bảo không để
cây giống bị chết.
Kết quả đến nay các xã Tân Tiến, Quý Quân đã trồng xong diện tích
nêu trên.
Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Tiến,
xã Quý Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến, xã
Quý Quân, huyện Yên Sơn thông báo đến cử tri nắm biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh (thay Báo cáo)
- Giám đốc, PGĐ Sở phụ trách LN;
- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn (phối hợp chỉ đạo);
- Chi cục Kiểm lâm;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở (tổng hợp);
- Lưu VT.
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