
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NNTN Kon Tum, ngày         tháng      năm 2022 

Về việc đính chính nội dung 

giải quyết trả lời kiến nghị cử 

tri trước Kỳ họp thứ 3 Hội đồng 

nhân dân tỉnh Khóa XII 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 

 

Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 

23/BC-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII và Báo cáo số 

26/BC-TTHĐND ngày 06 tháng 9 năm 2022 về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII,  

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, giải quyết, trả 

lời kiến nghị cử tri theo quy định và đã báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, 

kỳ họp thứ 4 về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau 

Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII tại Báo cáo số 319/BC-UBND 

ngày 28 tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, do nhầm lẫn nên Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn có Công văn số 3321/SNN-KH ngày 02 tháng 11 năm 2022 

báo cáo và đề xuất đính chính nội dung trả lời kiến nghị cử tri thôn Lê Văng, xã 

Đăk Na, huyện Tu Mơ rông(1). Qua kiểm tra, rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh báo 

cáo và xin đính chính nội dung giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp 

thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII tại Câu 55 Báo cáo số 319/BC-UBND 

ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

Câu 55. Cử tri thôn Lê Văng kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, chỉ đạo Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, huyện Đăk 

Glei có lâm phần giáp với Tiểu khu 202 và 204 thuộc thôn Lê Văng, xã Đăk Na 

giao một phần diện tích giáp ranh cho cộng đồng thôn Lê Văng quản lý bảo vệ 

rừng. Lý do: Lâm phần giáp ranh rất xa Trạm quản lý bảo vệ rừng của Ban 

quản lý khu bảo tồn, trong khi người dân xã Đăk Na chỉ đi khoảng 1 giờ đồng 

hồ đã đến nơi, vì vậy nên giao lâm phần giáp ranh cho người dân thôn Lê Văng 

quản lý bảo vệ sẽ tốt hơn. 

Trả lời:  

Theo kiến nghị của cử tri, Khu vực rừng tự nhiên tiếp giáp với tiểu khu 

202, 204 thuộc thôn Lê Văng, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh quản lý 

bảo vệ ổn định lâu dài với mục đích bảo tồn thiên nhiên (Cơ cấu chức năng đặc 

dụng), vì vậy theo Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định: (i) Nhà nước giao rừng 

đặc dụng không thu tiền sử dụng rừng cho các đối tượng sau đây: Cộng đồng để 

                                           
(1) Tại mục số 10 Văn bản số 2319/SNN-KH ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. 
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được giao rừng đặc dụng phải là đối tượng khu rừng tín ngưỡng mà Cộng đồng 

dân cư đang quản lý và sử dụng theo truyền thống (Quy định tại điểm d mục 1 

điều 16 của Luật Lâm nghiệp 2017). (ii) Nhà nước thu hồi rừng để giao cho 

Cộng đồng phải được Chủ rừng tự nguyện trả lại rừng (Quy định tại điểm c mục 

1 điều 22 của Luật Lâm nghiệp năm 2017). Ngoài ra, khu tiếp giáp với tiểu khu 

202, 204 thuộc địa giới hành chính huyện Đăk Glei nên không có cơ sở để giao 

cho cộng đồng thôn Lê Văng, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông quản lý, bảo vệ. 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định pháp luật liên quan, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 13 tháng 

10 năm 2021 phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030, 

theo đó, tổng diện tích khoán bảo vệ rừng giai đoạn 2021-2030 là 15.000 ha/năm 

(giao khoán bảo vệ rừng từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng). Theo đó, 

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đã tiến hành giao khoán bảo vệ 

rừng giai đoạn 2022-2025 với diện tích 15.000 ha cho 35 cộng đồng trên 06 xã 

và 01 Thị trấn của huyện Đăk Glei. Đối với diện tích rừng tại tiểu khu 77 có tiếp 

giáp với tiểu khu 202, 204 của xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, Ban Quản lý 

Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đã giao khoán cho cộng đồng của 03 thôn: 

Đăk Tung, Chung Năng và Đăk Poi của Thị trấn Đăk Glei quản lý, bảo vệ.   

Hiện nay, đơn vị đã thực hiện xong công tác giao khoán bảo vệ rừng giai 

đoạn 2022-2025 theo Phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021. Ghi nhận ý kiến của 

cử tri, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, chỉ đạo Ban 

quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân 

dân xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông và các đơn vị liên quan xem xét nội dung 

kiến nghị của cử tri thôn Lê Văng, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông để thực hiện 

công tác giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông trong giai đoạn 

2026-2030 cho phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định hiện hành. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp 

thứ 4 xem xét, cho ý kiến./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tu Mơ Rông; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- HĐND, UBMTTQVN các huyện, thành phố; 

- Văn phòng UBND tỉnh. 

- Lưu: VT, NNTN.NVH. 

 KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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