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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ  NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số              /SNN-KHTC 
V/v trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 

 

             Bắc Kạn, ngày        tháng 11 năm 2019 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; 

- Cử tri Hoàng Đức Xuân, Chủ tịch Hội Khuyến học 

Xã Yến Dương, huyện Ba Bể. 

 

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

5867/UBND-TH ngày 21/10/2019 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; 

Sau khi nghiên cứu các kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời, 

cụ thể như sau: 

1. Tại tiết 1.1 mục 1, phần II báo cáo số 37/BC-ĐĐBQH ngày 10/10/2019 

của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, cụ thể: 

Cử tri Hoàng Đức Xuân, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Yến Dương, huyện Ba 

Bể, kiến nghị: Theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND 

tỉnh ban hành định mức chi, nội dung chi nhà ở bị hư hỏng từ 50% đến dưới 70%. 

Do đó, những hộ gia đình có nhà bếp bị đất sạt lở, vùi lấp do thiên tai không được 

hỗ trợ. Đề nghị xem xét, hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình bị sạt lở lấp nhà bếp như 

hỗ trợ nhà ở. 

Trả lời: 

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, tại Điều 3 mục 1 quy định 

“Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt 

của hộ gia đình, cá nhân”, mục 2 quy định “Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng 

trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập”.  Như vậy nhà bếp là 

một phần của nhà ở. Do đó nội dung hỗ trợ về nhà ở quy định tại Quyết định số 

656/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 ban hành định mức, nội dung chi Quỹ phòng, 

chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn đã bao gồm cả nhà bếp. 

2. Tại gạch đầu dòng thứ nhất, tiết 6.7, mục 6, phần II, báo cáo số 37/BC-

ĐĐBQH ngày 10/10/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, cụ thể: 

Cử tri Sầm Thị Ngọ, công chức Địa chính UBND xã Yên Thịnh, huyện Chợ 

Đồn: Đề nghị xem xét, nghiên cứu ban hành mẫu thiết kế điển hình gia cầm, thủy cầm 

dưới 50 con cho phù hợp với thực tế. Vì theo mẫu thiết kế ban hành kèm theo Quyết 

định số 1355/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn không đảm 
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bảo an toàn (xây cột trụ cao 50 cm và đặt cột trụ lên cột gạch...), nên khi triển khai 

nhiều người dân không thực hiên theo mẫu thiết kế, do đó không được quyết toán. 

Trả lời: 

Qua kiểm tra và xác minh trực tiếp với cử tri Sầm Thị Ngọ, công chức Địa 

chính UBND xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn thì nội dung “mẫu thiết kế điển hình 

gia cầm, thủy cầm dưới 50” không phải là “mẫu thiết kế ban hành kèm theo Quyết 

định số 1355/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn” như Báo 

cáo tổng hợp của Đoàn ĐBQH,  mà là  “mẫu thiết kế điển hình gia cầm, thủy cầm 

dưới 50, ban hành kèm Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn”. 

Ngày 23/10/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 1957/SNN-

KHTC đề nghị UBND tỉnh giao lại nhiệm vụ giải quyết kiến nghị của cử tri trước 

kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV cho Sở Xây dựng tham mưu giải quyết. Ngày 

06/11/2019, UBND tỉnh đã có văn bản số 6182/UBND-TH giao nhiệm vụ nêu trên 

cho Sở Xây dựng nghiên cứu, trả lời kiến nghị của cử tri. 

Trên đây là nội dung trả lời đối với kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, 

Quốc hội khóa XIV; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh và gửi đến cử 

tri liên quan được biết./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Chi cục Thủy lợi; 

Gửi bản giấy: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Quang Nhất 
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