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BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 của 
HĐND huyện về trồng rừng, phục hồi rừng cây bản địa, bảo vệ rừng 

giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My

I. Bối cảnh ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 
của HĐND huyện về trồng rừng, phục hồi rừng cây bản địa, bảo vệ rừng 
giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My

Trong thời gian qua, công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng trên địa 
bàn huyện được các cấp lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo sâu sát, nhiều cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đã chủ động tích cực làm tốt công 
tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, Nhà nước đã ban hành nhiều 
chế độ, chính sách hưởng lợi từ việc tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, nên 
nhận thức về bảo vệ rừng của cộng đồng, hộ gia đình ngày được nâng cao. 
Song thực trạng công tác trồng rừng và bảo vệ rừng trên địa bàn vẫn còn bộc lộ 
một số hạn chế, đó là: tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm, 
khoáng sản trái pháp luật dẫn đến tình trạng rừng bị tàn phá, môi trường sinh 
thái bị suy giảm, hiện tượng xói mòn đất diễn ra mạnh.

Do vậy, tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021  
đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 của HĐND huyện 
v/v thông qua Đề án trồng rừng, phục hồi rừng cây bản địa và bảo vệ rừng trên 
địa bàn huyện. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND huyện tổ chức 
triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết.

II. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 
20/12/2016 của HĐND huyện về trồng rừng, phục hồi rừng cây bản địa, bảo 
vệ rừng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My

UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật bảo vệ và 
phát triển rừng (nay là Luật Lâm nghiệp) trong nhân dân trên địa bàn xã, tăng 
cường công tác kiểm tra nhằm quản lý, ngăn chặn, bảo vệ và xử lý kịp thời các 
trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. 

Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh về các 
cơ chế hỗ trợ như: Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách 
chi trả dịch vụ môi trường rừng; Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 
của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính 
sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai 
đoạn 2015 - 2020; Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ, về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng 
và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty 
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nông, lâm nghiệp; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy 
Quảng Nam về phát triển kinh tế-xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện 
một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020, định 
hướng đến năm 2025. Đầu tư, hỗ trợ, vận động nhân dân thực hiện trồng rừng, 
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

Tạo điều kiện tốt nhất để người dân làm chủ về rừng, có trách nhiệm bảo 
vệ, quản lý, phát triển rừng, sống và làm giàu từ rừng. Làm tốt công tác giao 
đất lâm nghiệp, giao rừng cho cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình để quản lý, 
bảo vệ và phát triển kinh tế rừng, hạn chế phá rừng làm rẫy. Đẩy mạnh phát 
triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Nghị quyết 03 của Huyện ủy gắn với 
công tác trồng rừng.

Đầu tư xây dựng vườn ươm các loại cây giống để phục vụ trồng rừng. 
Chỉ đạo các ngành chuyên môn liên quan của huyện chịu trách nhiệm hướng 
dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, kiểm tra, theo dõi, giám sát và nghiệm thu trong 
quá trình thực hiện. 

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 
của HĐND huyện về trồng rừng, phục hồi rừng cây bản địa, bảo vệ rừng 
giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My

1. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng
1.1. Khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 75 của Chính phủ
* Năm 2017: Chính sách khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 

75/2015/NĐ-CP của Chính phủ được triển khai thực hiện từ tháng 9 năm 
2017 với tổng diện tích rừng tự nhiên thực hiện khoán quản lý bảo vệ rừng là 
2.588,75 ha trên địa bàn 05 xã gồm xã Trà Nam, Trà Mai, Trà Vinh, Trà Vân, 
Trà Don với 256 hộ gia đình dân tộc thiểu số tại địa phương nhận khoán quản 
lý bảo vệ rừng với đơn giá giao khoán bảo vệ rừng 400.000đồng/ha/năm. 
Trong đó:

- Trên lâm phận do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh 
quản lý là 1.095,82 ha với 76 hộ gia đình dân tộc thiểu số tại địa phương nhận 
khoán quản lý bảo vệ rừng, trên địa bàn 02 xã gồm: xã Trà Vân 597,22 ha/28 
hộ, xã Trà Vinh 498,6 ha/48 hộ, được phê duyệt triển khai thực hiện từ tháng 
10/2017 (Căn cứ Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND 
huyện Nam Trà My về việc phê duyệt hồ sơ khoán bảo vệ rừng tự nhiên).

- Trên lâm phận do UBND xã quản lý là 1.492,93 ha với 180 hộ gia đình 
dân tộc thiểu số tại địa phương nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, trên địa bàn 
05 xã  gồm (xã Trà Vinh: 388,35 ha/44 hộ; Trà Vân: 520,88 ha/52 hộ; Trà 
Don: 271,39 ha/27 hộ; Trà Mai: 166,92 ha/24 hộ; Trà Nam 145,39 ha/33 hộ), 
được phê duyệt triển khai thực hiện từ tháng 9/2017.

- Tổng kinh phí triển khai thực hiện khoán quản lý bảo vệ rừng theo 
Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2017 trên địa bàn 
huyện là 459.682.000 đồng
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* Năm 2018: Tổng diện tích thực hiện Khoán quản lý bảo vệ rừng theo 
Nghị định 75/2015/NĐ-CP trong năm 2018 được nghiệm thu, chi trả: 2.517,19 
ha/256 hộ. Trong đó:

- Thuộc lâm phận Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh là 
1.092,79 ha/76 hộ (xã Trà Vân: 594,19 ha/28 hộ; xã Trà Vinh: 498,6 ha/48 hộ).

- Thuộc lâm phận UBND xã quản lý 1.424,4 ha/180 hộ (Trà Vinh: 
376,32 ha./44 hộ;Trà Vân: 513,76 ha./52 hộ; Trà Mai: 157,62 ha/24 hộ; Trà 
Don: 236,97ha/29 hộ; Trà Nam: 139,73ha/35 hộ) 

- Tổng kinh phí triển khai thực hiện khoán quản lý bảo vệ rừng theo 
Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2018 trên địa bàn 
huyện là 1.077.357.320 đồng

* Năm 2019: Thực hiện Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 
01/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Đề án tổ chức lại Chi cục 
Kiểm lâm và các Ban quản lý rừng; Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 
16/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chuyển giao các Ban Quản lý 
rừng phòng hộ và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh từ Chi cục 
Kiểm lâm (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về Ủy ban 
nhân dân các huyện quản lý.

Căn cứ Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND huyện 
Nam Trà  My về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My.

Tổng diện tích thực hiện Khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 
75/2015/NĐ-CP trong năm 2019 được nghiệm thu, chi trả: 2.465,08 ha/256 hộ. 
Trong đó:

- Thuộc lâm phận Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My là: 1.091,7 
ha/76 hộ (xã Trà Vân: 593,31 ha/28 hộ; xã Trà Vinh: 498,41 ha/48 hộ)

- Thuộc lâm phận UBND xã quản lý: 1.373,4 ha/180 hộ (Trà Vinh: 
364,97 ha./44 hộ; Trà Vân: 501,48 ha./52 hộ; Trà Mai: 152,27 ha/24 hộ; Trà 
Don: 219,03ha/29 hộ; Trà Nam: 135,61ha/35 hộ) 

- Tổng kinh phí triển khai thực hiện khoán quản lý bảo vệ rừng theo 
Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2019 trên địa bàn 
huyện là 1.055.054.240 đồng

* Năm 2020: Tiếp tục vận động, tuyên truyền các hộ nhận hợp đồng bảo 
vệ rừng thực hiện đảm bảo theo các điều khoản đã cam kết, thực hiện tốt công 
tác khoán bảo vệ rừng trên diện tích: 2.465,08 ha/256 hộ trên địa bàn các xã 
Trà Vân, Trà Vinh, Trà Mai, Trà Don, Trà Nam.

1.2. Khoán quản lý bảo vệ rừng theo chính sách Chi trả dịch vụ môi 
trường rừng

* Năm 2017: Diện tích rừng tự nhiên cung ứng DVMTR: 37.189.2 ha 
trên địa bàn 10 xã thuộc huyện Nam Trà My; trong đó:

-  Theo lưu vực:
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+ Lưu vực thủy điện Sông Tranh 2 – Trà Linh 3 – Tà Vi: 
Diện tích : 36.566,9 ha ; Đơn giá chi trả: 327.280đồng
+ Lưu vực thủy điện Đăk Drinh: 
Diện tích: 622.298 ha; đơn giá chi trả: 406.146 đồng
- Theo đối tượng nhận khoán: 
+ Nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng: 37.105,858 ha /97nhóm/4.429 hộ. 
+ Tự quản lý bảo vệ: 83,34 ha.
Tổng kinh phí chi trả thực hiện khoán bảo vệ rừng năm 2017: 

12.220.359.688 đồng.
* Năm 2018: Diện tích rừng tự nhiên cung ứng DVMTR: 37.046,00 ha 

trên địa bàn 10 xã thuộc huyện Nam Trà My; trong đó:
- Theo lưu vực:
+ Lưu vực thủy điện Sông Tranh 2 – Trà Linh 3 – Tà Vi: 
Diện tích: 36.400,37 ha; Đơn giá chi trả: 272.660 đồng.
+ Lưu vực thủy điện Đăk Drinh: 
Diện tích: 645,63 ha; Đơn giá chi trả: 624.958 đồng.
- Theo đối tượng nhận khoán: 
+ Nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng: 94 nhóm/2.985 hộ/36.436,37 ha.
+ Tự quản lý bảo vệ: 609,63 ha
Tổng kinh phí chi trả thực hiện khoán bảo vệ rừng năm 2018: 

10.328.416.518 đồng
* Năm 2019: Diện tích rừng tự nhiên cung ứng DVMTR: 36.830,41ha 

trên địa bàn 10 xã thuộc huyện Nam Trà My; trong đó:
- Theo lưu vực:
+ Lưu vực thủy điện Sông Tranh 2 – Trà Linh 3 – Tà Vi:
Diện tích:  36.190,48 ha; Đơn giá chi trả: 273.644 đồng
+ Lưu vực thủy điện Đăk Drinh: 
Diện tích: 639,93 ha; Đơn giá chi trả: 523.176 đồng
- Theo đối tượng nhận khoán: 
+ Nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng: 94 nhóm/3117 hộ/36.220,79 ha.
+ Tự quản lý bảo vệ: 609,62 ha
Tổng kinh phí chi trả thực hiện khoán bảo vệ rừng năm 2019: 

10.238.103.727 đồng
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* Năm 2020: Diện tích rừng tự nhiên cung ứng DVMTR: 33.375,30 ha 
(diện tích đã quy đổi theo hệ số K) trên địa bàn 10 xã thuộc huyện Nam Trà 
My; trong đó:

- Theo lưu vực:
+ Lưu vực thủy điện Sông Tranh 2 - Trà Linh 3 - Tà Vi:  32.827,34 ha
+ Lưu vực thủy điện Đăk Drinh: 547,96 ha
- Theo đối tượng nhận khoán: 
Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh Quảng Nam; xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình nhận khoán 
từ nhóm hộ bảo vệ rừng sang mô hình lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách trên 
địa bàn 04 xã gồm: Trà Dơn, Trà Leng, Trà Vinh, Trà Nam, với tổng diện tích: 
17.002,46 ha; đến nay, đã ký kết hợp đồng tuyên truyền bảo vệ rừng đối với 
cộng đồng dân cư 13 thôn và tuyển dụng, ký kết hợp đồng với 67 người là bảo 
vệ rừng chuyên trách trên địa bàn 4 xã: Trà Leng, Trà Dơn, Trà Vinh, Trà 
Nam. Củng cố và thành lập 08 Chốt bảo vệ rừng trên địa bàn các xã: Trà Vân 
(Chốt BVR thôn 3); Trà Mai (Chốt BVR Tăk Ot; Chốt BVR thôn 4); Trà Leng 
(Chốt BVR Tăk Đôi; Chốt BVR Tăk Xoai); Trà Dơn (Chốt BVR Tăk Lui; 
Chốt Cầu treo); Trà Nam (Chốt BVR Long Túc).

Các xã còn lại gồm xã Trà Don, Trà Tập, Trà Linh, Trà Vân, Trà Cang, 
Trà Mai vẫn giữ nguyên mô hình giao khoán cho nhóm hộ bảo vệ rừng với 
diện tích: 16.372,84 ha giao cho 43 nhóm hộ/1.484 hộ; thường xuyên chỉ đạo 
thực hiện rà soát, củng cố nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng theo tiêu chí chấm 
dứt hợp đồng nhận khoán đối với các hộ già yếu không đảm bảo sức khỏe, 
không tham gia bảo vệ rừng, trực tiếp phá rừng, khai thác gỗ trái pháp luật; bổ 
sung những hộ có đủ sức khỏe, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ 
rừng

2. Kết quả thực hiện công tác phát triển rừng
- Trồng rừng phân tán (cây giổi) từ nguồn vốn chương trình MTQG 

giảm nghèo
+ Năm 2018, từ nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo, xã Trà 

Vân đã xây dựng phương án và triển khai thực hiện, với diện tích 02 ha/2.000 
cây giổi/06 hộ, kinh phí: 24 triệu đồng. (Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-UBND 
ngày 26/6/2018 của UBND huyện về phê duyệt dự án hỗ trợ PTSX, đa dạng 
hóa sinh kế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 
2018 trên địa bàn xã Trà Vân).

+ Năm 2020: từ nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo, Phòng 
Nông nghiệp & PTNT huyện đã xây dựng dự án nhân rộng mô hình giảm 
nghèo và triển khai thực hiện dự án trên địa bàn 5 xã gồm Trà Vân, Trà Nam, 
Trà Cang, Trà Dơn, Trà Leng, với tổng số hộ thực hiện 75 hộ/ 26.250 cây 
giổi/21,5 ha, với tổng kinh phí: 330.000.000 đồng (Căn cứ Quyết định số 
1918/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 về phê duyệt dự án nhân rộng mô hình giảm 
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nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020. Mô hình 
phát triển cây giổi trên địa bàn huyện).

- Trồng rừng phân tán (cây giổi) từ nguồn vốn khác
+ Năm 2017: từ các nguồn vốn khác nhau đã hỗ trợ cho 10 xã trồng cây 

giổi, với tổng diện tích: 96,2 ha/105.838 cây/351 hộ. Kinh phí: 1.705,88 triệu đồng. 
+ Năm 2018: từ các nguồn vốn khác nhau đã hỗ trợ cho 04 xã (Trà Vân, 

Trà Vinh, Trà Don, Trà Nam) trồng cây giổi, với tổng diện tích: 74,2 ha/81.630 
cây/187 hộ. Kinh phí: 979,56 triệu đồng. 

+ Năm 2020: Trồng cây Giổi liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ 
sản phẩm thực hiện tại 10/10 xã, với tổng kinh phí đầu tư: 1.087.025.000 đồng, 
nhân dân đối ứng: 87.142.000 đồng, tổng diện tích thực hiện: 55 ha/280 
hộ/68.370 cây (do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện làm chủ đầu tư). (Căn 
cứ Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện về phê 
duyệt thuyết minh Dự án trồng cây Giổi liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu 
thụ sản phẩm tại huyện Nam Trà My thuộc chương trình Nông thôn mới năm 
2020).

- Trồng rừng phân tán theo Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 
25/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh 
Quảng Nam Phê duyệt Phương án hỗ trợ cây giống lâm nghiệp trồng rừng, trồng 
phân tán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 
31/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam, V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê 
duyệt Phương án hỗ trợ cây giống lâm nghiệp trồng rừng, trồng phân tán trên địa 
bàn tỉnh; UBND huyện chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp tổ chức họp 
thôn và vận động các hộ gia đình nhận khoán BVR tham gia, kết quả có 173 hộ 
gia đăng ký tham gia trên địa bàn 9 xã  gồm xã Trà Cang, Trà Don, Trà Dơn, 
Trà Nam, Trà Tập, Trà Vân, Trà Vinh, Trà Leng, Trà Mai huyện Nam Trà My, 
tỉnh Quảng Nam với tổng số cây giổi hỗ trợ trồng phân tán là: 62.708 cây giổi 
trên diện tích 66,211 ha, Tổng kinh phí đầu tư: 752.496.000 đồng (Bảy trăm 
năm mươi hai triệu bốn trăm chín mươi sáu nghìn đồng) từ nguồn kinh phí 
dịch vụ môi trường rừng năm 2014, 2015 chưa có đối tượng chi đã được Thủ 
tướng Chính phủ thống nhất tại Công văn số 322/TTg-KTTH ngày 01/3/2017.

Chương trình trồng rừng phân tán được triển khai cấp giống và trồng 
xong trong năm 2020

- Trồng rừng gỗ lớn theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 
03/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam năm 2020 trên địa bàn huyện Nam 
Trà My.

Thuộc dự án: Dự án bảo vệ phát triển rừng năm 2020
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển rừng 

huyện Nam Trà My.
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Cơ quan quản lý: UBND huyện Nam Trà My.
 Đối tượng đầu tư: Là các hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia trồng 

rừng gỗ lớn và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Nam Trà My. 
Loài cây trồng: Xoan Ta (Melia azedarach L); 
Quy mô và nguồn vốn: Tổng diện tích được các nhóm 51 hộ gia đình 

đăng ký tham gia trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn 06 xã: Trà Mai, Trà Tập, Trà 
Cang, Trà Leng, Trà Don, Trà Vân huyện Nam Trà My, với tổng diện tích là 
47,11 ha quy hoạch rừng sản xuất

Giai đoạn thực hiện: Từ năm 2020 - 2023
Nguồn vốn đầu tư: 564.824.700 đồng (Năm trăm sáu mươi bốn triệu tám 

trăm hai mươi bốn nghìn bảy trăm đồng) từ ngân sách UBND tỉnh Quảng Nam
Hiện nay, hồ sơ thiết kế đã được UBND huyện Nam Trà My phê duyệt 

và triển khai trồng rừng với diện tích: 28,26 ha/37 hộ (năm 2020, chưa giải 
ngân)

- Trồng rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Nam Trà My 
+ Tên dự án: Trồng rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Nam Trà My theo 

Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết 
cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. 

Thuộc dự án: Bảo vệ và phát triển rừng năm 2020
Chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My.
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư và phát triển rừng huyện Nam Trà My.
Chủ sử dụng đất: Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nam Trà My.
Quy mô và nguồn vốn: Diện tích trồng rừng phòng hộ 62,77 ha; tại Tiểu 

khu 838, 839 - xã Trà Mai; Tiểu khu 859, 860 - xã Trà Cang, huyện Nam Trà 
My, tỉnh Quảng Nam (Gồm 15 lô); tổng kinh phí đầu tư 1.267.599.000 đồng 
(Một tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu, năm trăm chín mươi chín nghìn đồng 
chẵn) từ nguồn ngân sách UBND tỉnh Quảng Nam.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến 2023
Hiện nay, hồ sơ thiết kế đã được Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt
+ Tên dự án: Trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn kết hợp 

xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ phòng chống lũ, sạt lở đất gia tăng trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu, bảo vệ dân cư một số khu vực trọng điểm thuộc huyện 
Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư 
xây dựng huyện Nam Trà My.

Đã tiến tiến hành trồng được 205,81 ha trên địa bàn 5 xã (Trà Cang, Trà 
Nam, Trà Don, Trà Mai, Trà Tập).
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Đã sử dụng 284.000 cây giống để phục vụ trồng rừng (186.500 cây Giổi 
xanh, 97.500 cây Muồng đen).

- Khoán quản lý bảo vệ rừng
Tên dự án: Giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Nam Trà 

My theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu 
tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm 
nghiệp. 

Thuộc dự án: Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
Chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My.
Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My.
Chủ sử dụng đất: Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nam Trà My.
Quy mô và nguồn vốn: Khoán quản lý bảo vệ rừng toàn bộ diện tích 

2.005,27 ha cho 88 hộ gia đình trên tại 37 tiểu khu thuộc 07 xã (Trà Leng, Trà 
Don, Trà Dơn, Trà Cang, Trà Mai, Trà Tập, Trà Nam), huyện Nam Trà My, 
tỉnh Quảng Nam; Tổng mức kinh phí đầu tư cho giao khoán quản lý bảo vệ 
rừng 05 năm, từ năm 2020 đến 2024 là: 2.836.038.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm 
ba mươi sáu triệu không trăm ba mươi bảy ngàn đồng) từ nguồn Ngân sách 
Trung ương theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và 
đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, 
lâm nghiệp.

Hiện nay, hồ sơ được UBND huyện Nam Trà My phê duyệt và hợp 
đồng giao khoán bảo vệ rừng từ tháng 10/2020; diện tích: 2.005,27 ha.

- Khoán khoanh nuôi tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung
Tên dự án: Khoán khoanh nuôi có trồng bổ sung trên địa bàn huyện 

Nam Trà My theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và 
đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, 
lâm nghiệp. 

Thuộc dự án: Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
Chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My.
Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My.
Chủ sử dụng đất: Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nam Trà My.
Quy mô và nguồn vốn: Khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc 

tiến tái sinh tự nhiên được thực hiện trên diện tích 200,0 ha đất có rừng trên địa 
bàn xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tổng mức kinh phí 
đầu tư cho giao khoán quản lý bảo vệ rừng 06 năm, từ năm 2020 đến 2025 là: 
1.617.000.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm mười bảy triệu đồng chẵn) từ nguồn 
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Ngân sách Trung ương theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát 
triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các 
công ty nông, lâm nghiệp.

Hiện nay, hồ sơ thiết kế đã được sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh phê 
duyệt và triển khai thực hiện hoàn thành hạng mục trồng (năm thứ nhất); diện 
tích: 200 ha.

IV. Đánh giá chung
1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND 

huyện; Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến xã, thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 của HĐND huyện, các chủ 
trương, chính sách, chế độ để các hộ tham gia hiểu và tự nguyện đăng ký theo 
đúng quy trình, đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng của Nghị quyết.

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 v/v trồng rừng, phục hồi 
rừng cây bản địa, bảo vệ rừng của HĐND huyện ra đời phù hợp với nhu cầu 
thiết thực của người dân, người dân đồng tình hưởng ứng.

- Các loại cây trồng theo Nghị quyết phù hợp với điều kiện đất đai, thời 
tiết của địa phương, cây sinh trưởng phát triển tốt. Giá trị kinh tế và môi 
trường thể hiện rõ rệt.

2. Khó khăn
- Nguồn lực đầu tư hỗ trợ để thực hiện Nghị quyết còn thấp, chủ yếu 

dựa vào nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ từ các cơ chế theo Nghị quyết của Tỉnh 
là chủ yếu.

- Đời sống của người dân còn khó khăn, việc đối ứng của người dân 
thực hiện chưa cao, trong khi đó theo quy định mức hỗ trợ: Nhà nước hỗ trợ 
80%, Nhân dân tham gia 20%.

- Công tác theo dõi, giám sát kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, 
những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện hiệu quả các văn bản ban 
hành hướng dẫn chi tiết các chính sách pháp luật về công tác bảo vệ và phát 
triển rừng gắn giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế.

- Việc am hiểu và thực hiện các văn bản chính sách pháp luật của đồng 
bào DTTS còn rất chậm; ỷ lại, thụ động trong việc vận dụng nguồn hỗ trợ từ 
các chính sách trong phát triển kinh tế gắn với quản lý bảo vệ rừng.

- Hạn chế về việc tiếp thu, thực hiện chính sách, pháp luật của đồng bào 
DTTS, vận dụng phát triển kinh tế, tăng thu nhập đời sống hằng ngày, ý thức 
quản lý bảo vệ rừng theo chủ trương văn bản, chính sách, pháp luật chưa cao.

- Diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn huyện Nam Trà My đã giao khoán 
bảo vệ rừng cho nhóm hộ, hộ gia đình theo chính sách chi trả DVMTR, Nghị 
định số 75/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên, có một số hộ tham gia nhận khoán bảo vệ 
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rừng hoạt động thiếu hiệu quả, còn bao che, không tố giác vi phạm, một vài 
đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng nhưng lại đi phá rừng, tiếp tay cho các đối 
tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; quan niệm chính sách chi trả 
dịch vụ môi trường rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 
75/2015/NĐ-CP của Chính phủ là chính sách hỗ trợ phát triển xóa đói giảm 
nghèo không tích cực trong tuần tra bảo vệ rừng.

- Một số địa phương, cộng đồng chưa quan tâm đến công tác quản lý 
bảo vệ và phát triển rừng, chưa nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý Nhà nước 
của cấp xã về rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg 
ngày 08/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách 
tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, còn coi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 
rừng là nhiệm vụ của lực lượng Kiểm lâm, Ban quản lý rừng. Chưa mạnh mẽ 
vào cuộc trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng rừng.

- Nhận thức, trình độ dân trí của đa số người dân còn hạn chế, tập quán 
canh tác đốt nương làm rẫy chậm thay đổi, một bộ phận nhân dân còn tư tưởng 
trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, tập quán sử dụng gỗ trong 
việc làm nhà ở, đóng các vật dụng trong gia đình còn sử dụng nhiều gỗ và lâm 
sản nên làm ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. 

- Người dân lợi dụng chủ trương sắp xếp, ổn định dân cư để vào rừng 
khai thác gỗ trái phép gỗ về làm nhà làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và 
gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng của các cơ quan 
chức năng.

- Trên cơ sở phân tích số liệu bản đồ số theo kết quả kiểm kê rừng năm 
2016 quỹ đất hiện nay đảm bảo để thực hiện các công trình lâm sinh, tuy 
nhiên, thực tế các diện tích đất này bị nhân dân chiếm dụng, canh tác lâu năm 
gây nhiều khó khăn trong công tác triển khai khảo sát, thiết kế trồng rừng.

- Mặc dù, nhiều hộ gia đình, cá nhân rất tích cực hưởng ứng tham gia 
trồng rừng gỗ lớn; tuy nhiên, qua khảo sát về kinh phí đầu tư ban đầu để mua 
cây giống (Giổi, Lim), hầu hết các hộ gia đình đều khó khăn, kinh phí không 
đảm bảo để đối ứng.

3. Kết quả đạt được so với chỉ tiêu Nghị quyết
- Diện tích trồng rừng sản xuất từ năm 2017-2020: 3.683,1 ha; bình quân 

mỗi năm trồng 920,7 ha, đạt 295% so với Nghị quyết (Nghị quyết 312 
ha/năm), cây trồng chủ yếu là quế, giổi trồng theo phân tán. 

- Diện tích trồng rừng phòng hộ từ năm 2017-2020: 270,81 ha; bình 
quân mỗi năm trồng 67,7 ha, đạt 15% so với Nghị quyết (Nghị quyết 645 
ha/năm).  

- Diện tích phục hồi rừng, khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung từ 
năm 2017-2020: 400 ha; bình quân mỗi năm 100 ha, đạt 12,2% (Nghị quyết 
821 ha/năm)
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- Diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn huyện Nam Trà My đã giao khoán 
bảo vệ rừng cho nhóm hộ, hộ gia đình theo chính sách chi trả DVMTR, Nghị 
định số 75/2015/NĐ-CP, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Đạt mục tiêu Nghị 
quyết đề ra.

- Trên địa bàn huyện tổ chức bảo vệ rừng thông qua lực lượng dân quân 
địa phương và lực lượng bảo vệ rừng tại các thôn đạt hiệu quả.

V. Kiến nghị, đề xuất
- Có chính sách đào tạo sắp xếp cán bộ cơ sở thôn bản là người đồng 

bào DTTS đủ điều kiện trình độ, uy tín gần gũi với đồng bào, hướng dẫn, 
tuyên truyền vận động đồng bào DTTS thực hiện trồng rừng, bảo vệ rừng.

- Diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn huyện rộng lớn (45.297,3 ha), 
trong khi đó biên chế Kiểm lâm huyện thiếu, Kiểm lâm địa bàn chủ yếu là 
kiêm nhiệm (công chức phụ trách các Bộ phận, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm 
kiêm nhiệm Kiểm lâm địa bàn); phương tiện, trang thiết bị thiếu. Đề nghị Tỉnh 
quan tâm bố trí thêm biên chế và trang bị các phương tiện, trang thiết bị phục 
vụ công tác chuyên môn.

- Đánh giá lại hiệu quả mô hình triển khai thực hiện khoán quản lý bảo 
vệ rừng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo nhóm hộ và định 
hướng áp dụng triển khai thực hiện mô hình khoán quản lý bảo về rừng theo 
hợp đồng lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách (theo Quyết định số 266/QĐ-
UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 
46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi hỗ 
trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2019-2020).

- Hiện nay thời hiệu thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 
20/12/2016 của HĐND huyện đã hết, tuy nhiên hiện nay UBND tỉnh đã có kế 
hoạch triển khai trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng lấy gỗ làm nhà, trồng rừng 
phòng hộ và các dự án trồng rừng khác; Do vậy, UBND huyện kính đề nghị 
HĐND huyện cho dừng thực hiện Nghị quyết và UBND huyện tiếp tục chỉ đạo 
các ngành, các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tiếp 
tục triển khai thực hiện công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng theo kế hoạch 
chung của Tỉnh.

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, 
ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về trồng rừng, phục hồi rừng cây bản địa, 
bảo vệ rừng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My./.

Nơi nhận:                                                     
- TT HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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