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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện 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 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 540/KH-ĐGS-DT ngày 04 tháng 9 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về giám sát tình hình, kết quả triển khai thực 

hiện 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 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng báo cáo với các nội dung sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên; tình hình phát triển kinh tế 

- xã hội có liên quan trực tiếp đến thực hiện 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 trên địa bàn. 

1.1. Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên 

Đình Lập là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng 

Sơn trên trục đường Quốc lộ 4B, cách trung tâm thành phố Lạng Sơn 55 km, 

nằm ở tọa độ từ 21
0
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0
44’40’’ vĩ độ Bắc và từ 106

0
59’ - 107

0
15’20’’ 

kinh độ Đông; Huyện Đình Lập có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 10 xã và 2 thị 

trấn. Có vị trí tiếp giáp như sau: Phía Bắc giáp huyện Lộc Bình - tỉnh Lạng Sơn và tỉnh 

Quảng Tây - Trung Quốc; Đông giáp huyện Bình Liêu và huyện Tiên Yên - tỉnh Quảng 

Ninh; Phía Tây giáp huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang; Phía Nam giáp huyện Ba 

Chẽ - tỉnh Quảng Ninh. 

Huyện Đình Lập có tổng diện tích tự nhiên 118.956,45 ha với hai tuyến đường 

giao thông chính là Quốc lộ 4B và Quốc lộ 31. Quốc lộ 4B chạy dọc theo vành đai 

Đông Bắc và là con đường ngắn nhất nối tỉnh Quảng Ninh với Lạng Sơn và từ đó 

sang các tỉnh khác như Thái Nguyên, Cao Bằng,… Tuyến Quốc lộ 31 bắt đầu từ giáp 

ranh huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang đi qua thị trấn Đình Lập đến Bản Chắt - xã 

Bính Xá (giáp biên giới Trung Quốc). Đây là 2 tuyến đường giao thông, có vai trò 

quan trọng thúc đẩy mạnh kinh tế - xã hội và lĩnh vực quân sự, quốc phòng an ninh, 

tạo thuận lợi trong giao lưu kinh tế - văn hoá giữa các địa phương trong và ngoài 
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huyện. Bên cạnh đó, Đình Lập có 2 thị trấn (thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông 

trường Thái Bình), thị trấn Đình Lập là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội 

của huyện và là động lực thúc đẩy các xã quanh khu vực phát triển nhằm hướng tới 

một huyện Đình Lập phát triển toàn diện, đồng bộ. 

Toàn huyện có 6.750 hộ với 28.254 nhân khẩu, có 9 dân tộc cùng sinh 

sống cụ thể số hộ, nhân khẩu đối với từng dân tộc như sau: Dân tộc Tày có 

4.053 hộ với 17.135 nhân khẩu chiếm 60,64%; dân tộc Nùng có 647 hộ với  

2.839 nhân khẩu chiếm 10,05%; dân tộc Kinh có 984 hộ với 3.313 nhân khẩu 

chiếm 11,73%; dân tộc Dao có 940 hộ với 4.724 nhân khẩu chiếm 16,72%; dân 

tộc Sán Chỉ có 31 hộ với 126 nhân khẩu chiếm 0,45%; dân tộc Sán Dìu có 20 hộ 

với 85 nhân khẩu chiếm 0,3%; dân tộc Hoa, Mường có 8 hộ với  20 nhân khẩu 

chiếm 0,07%; các dân tộc khác có 13 nhân khẩu chiếm 0,05%. 

 1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 

 Trong giai đoạn 2016-2020 Giá trị sản xuất tăng bình quân 10,99%, trong 

đó nông lâm nghiệp, thủy sản 5,74%, công nghiệp, xây dựng 12,06%, thương 

mại, dịch vụ 19,4%. 

 Tỷ trọng cơ cấu giá trị sản xuất: Ngành nông lâm nghiệp, thủy sản  

39,45%; ngành công nghiệp, xây dựng 21,55%; thương mại, dịch vụ 39,00%. 

Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 16.800.000 đồng. Công tác điều hành 

ngân sách được quan tâm chỉ đạo có kết quả, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 

so với dự toán giao, tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm 10,8%; chi 

ngân sách đảm bảo theo dự toán. Tình hình kết quả sản suất 9 tháng đầu năm 

2019 trên địa bàn:  

a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 2.535 ha, đạt 97,5% kế 

hoạch và bằng 97,3% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 

8.386,63 tấn, đạt 97,98% kế hoạch và bằng 95,72% so với cùng kỳ. 

Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc giảm, nhất là đàn lợn do bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi; Công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi đã được triển khai 

tích cực ; tuy nhiên, dịch bệnh vẫn xảy ra trên địa bàn huyện, từ ngày 13/5/2019 

đến ngày 22/7/2019 đã có 335 hộ/72 thôn/12 xã thị trấn có dịch bệnh tả lợn 

Châu Phi. Số lợn chết và buộc phải tiêu hủy 957 con, tổng trọng lượng là 

48.639,5 kg. 

Công tác tiêm phòng, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ được quan 

tâm thực hiện  

Lâm nghiệp: 9 tháng đầu năm ước trồng được 1.200 ha, đạt 100% kế 

hoạch, tăng 102,65% so với cùng kỳ. Khai thác gỗ rừng trồng ước thực hiện 

11.002
 
m
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 đạt 146,69% kế hoạch, tăng 71,9% so với cùng kỳ, chủ yếu là gỗ 
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Thông và Keo; Khai thác nhựa thông ước thực hiện 4.000 tấn đạt 57% kế hoạch, 

bằng 53,84% cùng kỳ. Quan tâm chăm sóc, bảo vệ rừng; tăng cường công tác 

kiểm tra việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép  và phòng chống sâu bệnh 

hại rừng, cháy rừng, 9 tháng đầu năm không xảy ra cháy rừng, so với cùng kỳ 

giảm cả số vụ và diện tích thiệt hại(9 tháng đầu năm 2018 xảy ra 04 vụ, thiệt hại 

16,05ha). 

Khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật: Tăng cường 

công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản 

xuất, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, vệ sinh chuồng trại; tuyên truyền, 

giới thiệu các loại giống mới, cung ứng kịp thời vụ các loại vật tư, giống cây 

trồng đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân. 

Thuỷ lợi, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Thường xuyên tổ 

chức kiểm tra hiện trạng các hồ, đập, mương, theo dõi diễn biến thời tiết để vận 

hành tích nước tại các hồ chứa, có phương án phòng, chống hạn kịp thời. Tổ 

chức sửa chữa, nâng cấp đập, mương trên địa bàn các xã; trong 9 tháng đầu năm 

cung ứng cho các xã được 116 tấn xi măng cho 37 công trình thủy lợi nhỏ đạt 

49,46% kế hoạch. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của huyện; phân 

công thành viên phụ trách lĩnh vực và địa bàn; xây dựng kế hoạch, phương án 

PCTT và TKCN năm 2019; rà soát, bổ sung các trang thiết bị cần thiết phục vụ 

cho công tác PCTT và TKCN; tổ chức trực 24/24 giờ khi có thiên tai xảy ra; đôn 

đốc nộp quỹ PCTT theo quy định. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới: các cấp, các ngành tập trung chỉ 

đạo triển khai thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

chung sức xây dựng nông thôn mới. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực 

hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Xây dựng, ban hành các Kế hoạch 

thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019. Tổ chức Lễ công bố 

Quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận xã Bắc Xa đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2018. Chỉ đạo các xã lựa chọn các mô hình sản xuất có hiệu quả để đầu 

tư, nhân rộng, đến nay bình quân mỗi xã đạt 12,6 tiêu chí, tang 1,7 tiêu chí so 

với năm 2018. 

b) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng 

Các dự án đầu tư được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kế hoạch vốn được 

giao chi tiết từ đầu năm; tổng số các nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2019 là 

127.372 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển là 105.851 triệu đồng; Vốn 

sự nghiệp: 21.521 triệu đồng. UBND huyện đã phân bổ đầu tư 89 công trình; 

(trong đó: Thanh toán vốn 41 công trình, chuyển tiếp 11 công trình, khởi công 

mới 38 công trình). Các công trình chuyển tiếp đã hoàn thành 9/11 công trình, 

hiện còn 2 công trình đang thi công theo kế hoạch. Đối với các công trình khởi 

công mới năm 2019, đã hoàn thành 19 công trình. Khối lượng thực hiện 9 tháng 

đầu năm ước đạt 102.584 triệu đồng, giải ngân thanh toán ước đạt 102.930 triệu 

đồng đạt 80,8% kế hoạch. Tổng số xi măng cung ứng cho làm đường GTNT và 

công trình 3.500 tấn, đạt 197% kế hoạch, cứng hóa được 32,177m đường, rộng 

từ 1,5m đến 3,5m.  
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 Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Tiếp tục triển khai thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 03 dự án (dự án Hồ chứa nước 

Bản Lải; dự án đầu tư xây dựng Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương – Ái 

Quốc - xã Thái Bình; Trường Mầm non xã Thái Bình), trong đó, đã phê duyệt 10 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hạng mục của 03 dự án 

trên.  

c) Sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ 

Giá trị sản xuất các mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài 

quốc doanh ước đạt 68.453 triệu đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Thương mại, 

dịch vụ tiếp tục phát triển, giá cả hàng hóa tương đối ổn định; tổng mức lưu 

chuyển hàng hóa và dịch vụ bán lẻ 9 tháng đầu năm ước đạt 255 tỷ đồng, tăng 

13% so với cùng kỳ.  

Công tác quản lý thị trường luôn được chú trọng, thường xuyên kiểm tra, 

kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm 

tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Mạng lưới bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, viễn 

thông được phủ sóng tới các thôn; công tác chuyển thư, báo được duy trì, đáp 

ứng được yêu cầu.  

Tình hình xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu phụ Bản Chắt: Hàng hóa xuất 

khẩu chủ yếu là nông lâm sản, không có hàng nhập khẩu. Kết quả, ước thực hiện 

9 tháng đầu năm có 290 lượt phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu; phí sử dụng 

công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ công cộng trong khu vực cửa khẩu ước đạt 

132 triệu đồng đạt 132% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ.  

 d) Tình hình hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh               

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX tham gia đầu tư, mở 

rộng sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa qua địa bàn; Tổ chức Hội nghị 

gặp mặt các doanh nghiệp, Hợp tác xã nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019; tiếp tục 

tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển doanh nghiệp, HTX.  Nhìn 

chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh 

còn gặp khó khăn do vốn ít, cơ sở vật chất thiếu thốn, chưa đủ sức cạnh tranh. 

Công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được thực hiện kịp thời, 

không có hồ sơ tồn đọng quá hạn. 

đ) Công tác thu chi ngân sách nhà nước, tín dụng: 

Ngay từ đầu năm UBND huyện chỉ đạo tập trung bằng nhiều biện pháp, 

quyết liệt, tổ chức thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định, 9 tháng đầu 

năm tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 16.038 triệu đồng đạt 105,51% 

so với dự toán tỉnh giao bằn 100,48% so với nghị quyết HĐND huyện, tăng 

38,55% so với cùng kỳ. 

Quản lý ngân sách theo đúng dự toán được giao, tổng chi ngân sách 9 

tháng là 273.970 triệu đồng đạt 88,78% dự toán, tăng 8,83% so với cùng kỳ. 

Ngân sách đảm bảo nguồn chi lương và các khoản chi có tính chất lương. 
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Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Giao 

dịch Ngân hàng Chính sách xã hội luôn đảm bảo nguồn vốn cho các hộ gia đình, 

cá nhân, tổ chức vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, vay hộ nghèo, tạo việc 

làm theo các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh. Việc quản lý, sử dụng 

vốn ủy thác từ ngân sách huyện thực hiện theo đúng quy định, phát huy được 

hiệu quả sử dụng vốn vay. 

e,  Lĩnh vực văn hoá - xã hội 

 Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, chất lượng giáo dục ở các 

cấp học được nâng lên, kỷ cương, nề nếp trong trường học tiếp tục được phát 

huy; Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, tỷ lệ tốt 

nghiệp 79,58%; tổng kết năm học, tuyển sinh đầu cấp; tổ chức các hội thi cho 

đội ngũ giáo viên, học sinh tham gia các hội thi học sinh giỏi, đầu tư, sửa chữa 

trường, lớp học, nhà vệ sinh các điểm trường; tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục ở 

các cấp học; đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Chuẩn 

bị các điều kiện và tổ chức khai giảng năm học 2019 – 2020 đúng quy định. 

2. Đánh giá hiện trạng đất lâm nghiệp; diện tích đất lâm nghiệp có 

rừng; diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng. Đánh giá thực trạng, chất 

lượng 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) gắn với 

công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. 

            Theo số liệu Điều tra và cập nhật diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm 

nghiệp hàng năm thì hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp có đến thời điểm báo cáo 

là: 116.413,21 ha gồm: (Rừng và đất trong quy hoạch lâm nghiệp là 114.077,87 

ha, rừng và đất lâm nghiệp ngoài quy hoạch là 2.335,34 ha), được xác định cụ 

thể như sau: 

          2.1. Rừng và đất lâm nghiệp trong quy hoạch là 114.077,87 ha trong đó: 

           - Đất có rừng là 88.125,98 ha, gồm: (Đất có rừng trồng là 58.980,13 ha và 

đất có rừng tự nhiên là 29.145,85 ha). 

          - Đất có rừng trồng chưa thành rừng và đất chưa có rừng là 25.951,89 ha 

(Đất có rừng trồng chưa thành rừng là 2.996,31 và đất trống là 22.955,58 ha) 

           2.2. Rừng và đất lâm nghiệp ngoài quy hoach là 2.335,34 ha, trong đó: 

           - Đất có rừng là 2.313,97 ha (Đất có rừng trồng là 2.074,45 ha và đất có 

rừng tự nhiên là 239,52 ha). 

          - Đất có rừng trồng chưa thành rừng và đất chưa trồng rừng là 21,37 ha 

(Đất có rừng trồng chưa thành rừng là 7,5 và đất trống là 13,87 ha). 

           2.3. Đánh giá về thực trạng, chất lượng 3 loại rừng: 

         Trên địa bàn huyện hiện nay đất rừng được phân thành 2 loại theo phân 

cấp 3 loại rừng đó là rừng phòng hộ và sản xuất (vùng phòng hộ và vùng sản 

xuất), diện tích cụ thể 02 loại rừng như sau: 

          a) Rừng phòng hộ (vùng quy hoạch phòng hộ): Tổng diện tích là 

25.947,84 ha, trong đó: 
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         - Đất có rừng là 17.473,68 ha gồm (Rừng trồng 7.279,32 ha; rừng tự nhiên 

10.794,36 ha). 

         - Đất chưa có rừng là 8.474,16 (Rừng mới trồng chưa thành rừng 407,8 ha; 

Đất trống là 8.066,36 ha). 

          b) Rừng sản xuất (vùng quy hoạch rừng sản xuất): Tổng diện tích là 

87.644,45 ha, trong đó: 

           - Đất có rừng là 70.407,94 (Rừng tự nhiện là 17.911,81 ha, rừng trồng là 

52.496,13 ha). 

          - Đất chưa có rừng là 17.236,51 ha (rừng mới trồng chưa thành rừng là 

2.633,20 ha và đất trống là 14.603,31 ha). 

           Như vậy nhu cầu về trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn 

còn rất lớn. 

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH 

SÁCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

1. Công  tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo vệ và 

phát triển rừng 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chính sách về  hỗ trợ trồng rừng sản xuất, 

rừng phòng hộ, công tác khoanh nuôi rừng có trồng bổ sung và công tác khoán quản lý bảo 

vệ rừng tự nhiên phòng hộ luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm; Hàng năm, 

UBND huyện  xây  dựng  kế hoạch,  kiện  toàn  Ban  chỉ  đạo, ban quản lý bảo vệ và phát 

triển rừng các cấp để chỉ  đạo  tổ chức  thực  hiện  các  chính  sách bảo vệ và phát triển rừng 

trên địa bàn.            (Có phụ lục danh mục kèm theo). 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo vệ và phát triển rừng và sự 

tham gia của cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân trên địa bàn 

Tổ chức họp dân, triển khai Nghị định Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn quy định định mức của UBND tỉnh , sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. Công khai kế hoạch giai đoạn 2016-2020 và  các quyết định 

phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán kinh phí hàng năm. 

- Phối hợp với hạt Kiểm lâm  huyện triển khai các văn bản liên quan. 

(Có phụ biểu danh mục triển khai kèm theo) 

3. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chính sách bảo vệ và phát 

triển rừng. Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát 

triển rừng 

Hàng năm Hội đồng nhân dân và UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ 

chức thanh kiểm tra, giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các chính sách hỗ 

trợ phát triển sản xuất trong đó có bảo vệ và phát triển rừng, vốn vay trồng rừng 

theo Quyết định 39/2007/QĐ-UBND tỉnh và Quyết định 29/2016/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh về kéo dài vốn vay hỗ trợ lãi xuất trồng cây lâm nghiệp và cây 

ăn quả trên địa bàn. 
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4. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 

- Từ  năm 2015 đến 2019 tổng diện tích được giao khoán quản lý bảo vệ rừng tự 

nhiên là 5.867, 9  ha, tổng kinh phí được phê duyệt hỗ trợ bảo vệ rừng là 1.895.531.400 đồng.  

- Số hộ gia đình là hộ dân tộc thiểu số được Ban quản lý bảo vệ rừng cấp huyện ký  

hợp đồng khoán quản lý  bảo vệ rừng là 28 hộ, mức kinh phí hỗ trợ cho hộ dân nhận khoán là 

314.000 đồng/ha/năm (đối với khoán bảo vệ năm thứ nhất); mức  370.000 đồng/ha/ năm (đối 

với trường hợp bảo vệ rừng từ năm thứ 2 trở đi), hồ sơ phê duyệt nhận khoán trong 5 năm; 

cấp huyện ký hợp đồng khoán bảo vệ với các hộ theo năm sau khi có quyết định phê duyệt 

của cấp tỉnh, tổng kinh phí đã phê duyệt và đã chi trả là  247.608.400 đồng. 

+ Phương thức nhận khoán: Là các  hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư đang có 

rừng tự nhiên và đang quản lý bảo vệ từ trước đủ trạng thái bảo vệ, Ban quản lý bảo vệ rừng 

của huyện sẽ tổ chức ký hợp đồng với hộ hay cộng đồng dân cư bảo vệ theo năm, cuối năm 

kiểm tra đánh giá, nghiệm thu đạt sẽ chi trả tiền công bảo vệ theo định mức do UBND tỉnh, 

sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê  duyệt. 

+ Về quy trình: Khi khảo sát đất rừng các hộ được giao trước đây đủ mật độ, trữ 

lượng; UBND huyện, Ban quản lý bảo vệ rừng cấp huyện thuê tư vấn thiết kế, lập dự án trình 

UBND tỉnh  phê  duyệt,  sau  khi  được  phê  duyệt  Ban quản lý cấp huyện phối hợp với 

UBND các  xã, thị trấn tổ chức họp dân công khai quyết định phê duyệt, định mức công nhận 

khoán tổ chức ký hợp đồng bảo vệ rừng, cuối năm hợp đồng hay chậm nhất đầu năm sau tổ 

chức nghiệm thu tổ chức chi trả kinh phí và lập hồ sơ quyết toán theo quy định.  

- Số cộng đồng dân cư thôn được nhận khoán bảo vệ rừng là 23 cộng đồng dân cư 

thôn; mức kinh phí hỗ trợ cho cộng đồng dân cư thôn hay nhóm hộ nhân khoán là 314.000 

đồng/ha/năm (đối với khoán bảo vệ năn thứ nhất); mức 370.000 đồng/ha/năm (đối với trường 

hợp bảo vệ rừng từ năm thứ 2 trở đi), hồ sơ phê duyệt nhận khoán trong 5 năm. 

Quy trình, phương  thức nhận khoán: Khi khảo sát đất rừng chưa giao do UBND xã 

quản lý hoặc đã giao cho cộng đồng dân cư thôn quản lý đủ mật độ, trữ lượng; UBND huyện, 

Ban quản lý bảo vệ rừng cấp huyện thuê tư vấn thiết kế, lập dự án trình UBND tỉnh phê 

duyệt, sau khi được phê duyệt Ban quản lý cấp huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ 

chức họp dân công khai quyết định phê duyệt, định mức công nhận khoán tổ chức ký hợp 

đồng bảo vệ rừng, cuối năm hợp đồng hay chậm nhất đầu năm sau tổ chức nghiệm thu tổ 

chức chi trả kinh phí và lập hồ sơ quyết toán theo quy định; tổng kinh phí đã cấp cho các cộng 

đồng dân cư nhận khoán là: 1.647.923.000 đồng. 

(Có biểu chi tiết hộ, cộng đồng dân cư và kinh phí chi trả kèm theo) 

- Công tác nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhận khoán bảo vệ rừng đối với các 

hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn. Công tác thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy 

định của UBND tỉnh, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn. 

5. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh có 

trồng rừng bổ sung 

- Từ  năm  2015 đến nay  trên địa bàn đã tổ chức khoanh  nuôi có  trồng rừng bổ xung 

cho 284 hộ gia đình là dân tộc thiểu số với diện tích thực hiện là 492,7 ha, tổng kinh phí đã chi 
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trả là 304.148.000 đồng cho 2 năm 2017 và 2018 (riêng năm 2019 mới triển khai chưa 

nghiệm thu nên chưa tổ chức chi trả). 

- Về  điều kiện hỗ trợ,  mức hỗ trợ; phương thức, thời gian thực hiện hỗ trợ và  cấp 

phát kinh phí được thực hiện đúng hương dẫn của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh. 

- Công tác nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh 

có trồng rừng bổ sung đối với các hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn. Công tác thanh 

quyết toán kinh phí hỗ trợ được thực hiện theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng 

dân của UBND tỉnh, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

(Có biểu phụ lục chi tiết kèm báo cáo) 

6. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm 

sản ngoài gỗ 

- Số hộ gia đình dân tộc thiếu số, hộ gia đình người kinh nghèo được hỗ trợ kinh phí 

để trồng rừng sản xuất là 158 hộ gia đình cá nhận, với diện tích đã trồng rừng mới được hỗ trợ 

kinh phí phát triển rừng là 395 ha, tổng kinh phí được phê duyệt hỗ trợ là 1.508.840.000 đồng.  

- Điều kiện hỗ trợ là hộ gia đình cá nhân có đất lâm nghiệp đủ điều kiến hỗ trợ  trồng 

rừng là các chủ hộ có nhu cầu trồng rừng, thửa đất trồng rừng  đúng vị trí  thửa đất trong vùng 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt  kế hoạch  trồng  rừng giai  đoạn 2016-2020. Mức hỗ 

trợ  theo  quy định của  tỉnh tại thời điểm tham gia dự án; phương thức thực hiện hỗ trợ hỗ trợ 

xử lý thực bì, cây con và phân bón lót. 

- Việc  cấp  phát  kinh phí và tổng  số  kinh  phí đã hỗ trợ cho các hộ gia đình. Công 

tác  thanh  quyết  toán kinh  phí  hỗ trợ  theo  quy  định, cụ  thể:  Sau khi dự án được phê duyệt  

hàng  năm  Ban  quản  lý dự án tổ chức họp dân công khai quyết định phê duyệt, hướng dẫn 

xử lý thực bì, tổ chức ký hợp đồng theo quy định, hướng dẫn cuốc  hố, nghiệm thu hố và tổ 

chức cấp phân bón và cây giống để các chủ dự án triển khai trồng rừng, cuối năm kiểm tra 

nghiệm thu đạt thì chi trả kinh phí theo định mức đã được duyệt. 

- Tổng kinh phí đã cấp phát và thanh quyết toán là 1.346.376.000 đồng, còn 

162.464.000 đồng, kinh phí được cấp chưa chi trả và quyết toán, lý do mới tổ chức chỉ đạo 

hướng dẫn xử lý thực bì cấp cây con và phân bón để nhân dân trồng rừng, các hộ đã trồng 

xong nhưng chưa tổ chức kiểm tra đánh giá nên chưa giải ngân. 

(Có biểu chi tiết theo từng năm kèm báo cáo) 

7. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trồng rừng phòng hộ 

- Năn 2015 không có Dự án trồng rừng phòng hộ, tuy nhiên các hộ cộng đồng dân cư 

trồng rừng phòng hộ 2013, 2014 được hỗ trợ kinh phí chăm sóc rừng năm 2 và năm 3, số 

cộng đồng dân cư tổ chức ký hợp đồng chăm sóc rừng trồng phòng hộ là 04 cộng đồng dân 

cư thôn bản và nhóm hộ, diện tích chăm sóc là 477 ha, với kinh phí được cấp và đã chi trả là 

900.000.000 đồng. 

Từ năm 2016 đếm 2019 trên địa bàn đã tổ chức hợp ký hợp đồng trồng  rừng phòng 

hộ với  06 hộ và 02 cộng đồng dân cư, tổng diện tích thực hiện là 98,8 ha (năm 2016 là 46,3 

ha, năm 2018 là 27,5 ha và năm 2019 là 25 ha) tổng kinh phí được phê duyệt hỗ trợ là 
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3.656.068.200 đồng; số kinh phí đã chi trả và thanh quyết toán là 4.014.658.200 đồng; riêng 

năm 2019 mới cấp cấp phân bón và cây con, chưa tổ chức kiểm tra nghiệm thu kết quả trồng 

rừng nên chưa giải ngân, số kinh phí được cấp để trồng mới và chăm sóc rừng trồng phòng 

hộ  năm 2019 là 541.410.000 đồng. 

- Số hộ gia đình dân tộc thiếu số, hộ gia đình người kinh nghèo được hỗ trợ kinh phí 

để trồng, chăm sóc và bảo vệ  rừng phòng hộ; điều kiện hỗ trợ,  mức hỗ trợ; phương thức thực 

hiện hỗ trợ, việc  cấp phát kinh phí và tổng số kinh phí đã hỗ trợ cho các hộ gia đình. Công tác 

thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định. 

(Có biệu phụ lục chi tiết kèm theo) 

8. Kết quả thực hiện chính sách trợ cấp trồng rừng thay thế nương rẫy 

Đối với chính sách trợ cấp kinh phí trồng rừng thay thế nương rẫy đã được UBND 

huyện các ngành triển khai tuyên truyên các quy định của Trung ương, tỉnh, huyện đến 

UBND các xã, thị trấn nhưng nội dung nay đến nay chưa có hộ gia đình tham gia và cũng 

chưa được phê duyệt kinh phí thực hiện. 

9. Công tác lập kế hoạch kinh phí khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ bảo vệ rừng và 

khoanh nuôi tái sinh rừng có trồng rừng bổ sung; trợ cấp gạo trồng rừng thay thế 

nương rẫy 

Hàng năm căn cứ kế hoạch chăm sóc bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 

trên địa bàn huyện đã được UBND tỉnh, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, 

UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan, Ban quản lý bảo vệ và phát triển rừng tổ chức rà 

soát, lập kế hoạch trồng rừng, dự toán kinh phí để trình UBND tỉnh, sở Nông nghiệp & Phát 

triển nông thôn phê duyệt, từ đó tổ chức trển khai đến đối tượng được thụ hưởng biết tham 

gia. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện các chính sách; những thuận lợi, khó khăn, 

hạn chế và nguyên nhân. Giải pháp hiệu quả thực hiện 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 trong thời gian tới. 

1. Thuận lợi 

Từ khi Nghị Định 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 được Chính phủ ban 

hành và có hiệu lực thi hành, trên địa bàn luôn được cấp ủy chính quyền quan 

tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyên và triển khai chính sách đến người 

dân, đây là các chính sách hỗ trợ trực tiếp đến người dân, cộng đồng dân cư 

trược tiếp được thụ hưởng. 

Từ khi chưa có chính sách hỗ trợ người dân đã tự đầu tư trồng chăm sóc 

rừng nay lại được hỗ trợ nhân dân phấn khới tổ chức phát triển trồng rừng rộng 

kháp hàng năm trồng rừng mới đạt từ 1200 đến 1500 ha.  

2. Khó khăn, hạn chế 
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           Do trồng rừng đem lại nguôn thu chính nên việc có nơi, có hộ còn tự ý 

cải tạo rừng tự nhiên của gia đình được giao sổ xanh (hồ sơ lâm bạ) trước đây để 

trồng rừng mới. 

           Công tác quản lý bảo vế rừng tự nhiên còn hạn chế, do rừng trên địa bàn 

ít phân bố rải rác không liên vùng liền khoảnh, kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ ít 

( 314.000đồng/1ha/năm đối với bảo vệ năm đầu, 370.000 đồng/ha/năm đối với 

trường hợp bảo vệ từ năm thứ 2). 

 Các chính sách hỗ trợ về bảo vệ và phát triển rừng là rất thiết thực tuy 

nhiên hàng năm kinh phí được duyệt còn chậm (thường được phê duyệt vào cuối 

tháng 6, đầu tháng 7) nên khi triển khai đến dân thường chậm mùa vụ, ảnh 

hưởng đến chất lượng cây trồng. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Từ  những thuôn lợi, khó khăn trên để tiếp tục trên khai Nghị định 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; UBND huyện đề xuất kiến nghị với  với Trung 

ương, tỉnh, các sở, ngành liên quan như sau: 

Tiếp tục xem xét cấp kinh phí để UBND huyện, Bản quản lý bảo vệ và phát triể rừng 

cấp huyện tếp tục trồng và bảo vệ rừng phòng hộ trong thời gian tới. 

Đề nghị UBND tỉnh, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt kinh phí sớn 

để tổ chức triển khai kịp thời đúng mùa vụ, Đăc biệt đối với công tác quản lý bảo vệ rừng tự 

nhiên cần thống nhất giao dự toán ổn định ít nhất 5 năm và có hướng dẫn cụ thể, hàng năm 

phê duyệt kinh phí từ đầu năm để UBND huyện, Bản quản lý cấp huyện có cơ sở tổ chức ký 

hợp đồng và thanh quyết toán theo luật ngân sách. 

Trên đây là nội dung Báo cáo tình hình kết quả thực hiện triển khai thực hiện 

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 trên địa bàn huyện 

Đình Lập./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh (b/c);      (eOffice) 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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