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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Quảng Trị, ngày    tháng 7 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án chi tiết chuyển đổi đất, rừng phòng hộ  

đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất  

của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của 
UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt phương án rà soát chuyển đổi đất, rừng 
phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND 
tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt hiệu chỉnh số liệu diện tích chuyển đổi đất, rừng 
phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất trên địa 
bàn tỉnh Quảng Trị; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo 
cáo số       /BCTĐ-SNN ngày     /7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án chi tiết chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu 
nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất của Công ty TNHH 
MTV Lâm nghiệp Bến Hải với các nội dung sau: 

1. Tên phương án: Phương án chi tiết chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu 
nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất. 

2. Chủ rừng: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải. 

3. Diện tích chuyển đổi: Tổng diện tích chuyển đổi của Công ty TNHH 
MTV Lâm nghiệp Bến Hải là 319,40 ha, trong đó: 

- Đất có rừng trồng:                                 316,29 ha 

- Đất không có rừng (đất trống, đất khác):            3,11 ha 

4. Vị trí, địa điểm:  

Tại các tiểu khu 549C, xã Vĩnh Chấp; tiểu khu 549K, NTK75, xã Vĩnh Khê; tiểu 
khu 562A, xã Vĩnh Thủy; tiểu khu 584, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh. 

5. Mục tiêu của phương án  

5.1. Mục tiêu chung 

Quản lý và sử dụng có hiệu quả diện tích đất rừng phòng hộ ít xung yếu đã 
được chuyển đổi sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất, quản lý và sử dụng 
rừng theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 
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5.2. Mục tiêu cụ thể 

* Về môi trường: Tăng độ che phủ của khu rừng trồng của Công ty hiện nay 

trên 80% dự kiến tăng lên 85%-95%, nhờ các biện pháp lâm sinh tác động hợp lý, 

áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và trồng rừng thâm canh trong công tác 

phát triển rừng. 

* Về xã hội: Tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho 

người dân địa phương sống gần và ven rừng làm việc thời vụ trong các hoạt động 

phát triển rừng, đồng thời cải thiện sinh kế cho hộ dân trong khu vực góp phần 

xóa đói giảm nghèo. 

* Về kinh tế: Chuyển đổi 319,40 ha đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu 

sang phát triển rừng sản xuất và bổ sung vào quỹ đất sản xuất Công ty để quy 

hoạch sản xuất, bố trí cây trồng, chu kỳ kinh doanh rừng, ứng dụng khoa học công 

nghệ trong trồng, thâm canh rừng, ưu tiên phát triển trồng rừng gỗ lớn nhằm 

mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.  

6. Nội dung phương án 

6.1. Hiện trạng đất, rừng chuyển đổi và giá trị đầu tư 

a. Tổng diện tích đất, rừng chuyển đổi:  319,40 ha,trong đó:         

- Đất có rừng trồng:                              316,29 ha 

+ Rừng trồng vốn ngân sách Nhà nước:  190,72 ha 

+ Rừng trồng keo của Công ty và vốn huy động:  125,57 ha   

- Đất không có rừng (đất trống, đất khác):          3,11 ha 

b. Giá trị đầu tư đối với rừng trồng ngân sách Nhà nước   

 Rừng trồng bằng nguồn vốn Nhà nước đầu tư: 1.069.257.401 đồng (Bằng 
chữ: Một tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm năm mươi bảy nghìn, bốn 
trăm lẽ một đồng chẵn), cụ thể   

Năm Diện tích Vốn đầu tư (đồng) 

2015 74,63 941.155.395 

1986 45,2 44.683.635 

1987 48,12 47.570.277 

1994 14,47 29.158.062 

1997 8,3 6.690.032 

Tổng cộng 190,72 1.069.257.401 

6.2. Phương án chuyển đổi đất và rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy 
hoạch phát triển rừng sản xuất  

 Chuyển đổi 319,40 ha đất và rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch 
phát triển rừng sản xuất để bổ sung vào quỹ đất sản xuất của Công ty, cụ thể: 

- Diện tích 116,09 ha rừng trồng Thông nhựa tại khoảnh 1, tiểu khu 549C, xã 
Vĩnh Chấp; khoảnh 2, tiểu khu 549K, xã Vĩnh Khê được đầu tư bằng nguồn vốn 
ngân sách Nhà nước từ các năm 1986, 1987, 1994, 1997, giao cho Công ty tiếp 
tục quản lý, bảo vệ và bổ sung vào diện tích rừng trồng sản xuất. Trong đó: 

+ Xã Vĩnh Chấp:  50,60 ha 



3 

 

+ Xã Vĩnh Khê:  65,49 ha  

- Diện tích 74,63 ha rừng trồng hỗn giao Sao đen và Keo năm rừng 2015 tại 
khoảnh 2, 3, tiểu khu 562A,  xã Vĩnh Thủy thuộc nguồn vốn Chương trình bảo vệ 
và phát triển rừng, Công ty tiếp tục đầu tư kinh phí quản lý, bảo vệ và sản xuất 
kinh doanh. 

 - Diện tích rừng trồng Keo của Công ty tại khoảnh 1, tiểu khu 549C, xã 
Vĩnh Chấp; khoảnh 2, tiểu khu 549K, xã Vĩnh Khê và khoảnh 5, 6, tiểu khu 584 
xã Vĩnh Hà là: 125,57 ha. Trong đó: 

+ Xã Vĩnh Chấp:  34,47 ha 

+ Xã Vĩnh Khê:  21,97 ha  

+ Xã Vĩnh Hà:  69,13 ha  

- Diện tích các loại đất trống, đất khác trong lâm nghiệp là: 3,11 ha thuộc 
khoảnh 1, tiểu khu 549C, xã Vĩnh Chấp; khoảnh 2, tiểu khu 549K, xã Vĩnh khê. 
Trong đó: 

+ Xã Vĩnh Chấp:  1,56 ha  

+ Xã Vĩnh Khê :  1,55 ha  

6.3. Kế hoạch thực hiện phương án  

 6.3.1. Kế hoạch xử lý tài sản trên đất sau khi Phương án chi tiết được phê duyệt 

- Đối với diện tích thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, Công ty tiếp tục 
đầu tư kinh phí quản lý, bảo vệ và sản xuất kinh doanh theo đúng quy định. 

 - Đối với diện tích thuộc các nguồn vốn kinh doanh, Công ty tiếp tục đầu tư 
kinh doanh theo chu kỳ và tiến hành khai thác đến cuối chu kỳ theo quy định 

6.3.2. Kế hoạch tổ chức trồng rừng sản xuất 

 Sau khi phương án được thẩm định và phê duyệt, Công ty sẽ xây dựng lộ 
trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho từng loại đất, loại rừng nhằm nâng cao 
hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích. 

7. Một số giải pháp thực hiện phương án  

7.1. Giải pháp về đất đai. 

Đơn vị tiến hành cân đối quỹ đất ngay sau khi được UBND tỉnh cho phép 
điều chỉnh chuyển đổi để bố trí sử dụng một cách hợp lý có hiệu quả. Thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ phù hợp đối với từng đối tượng được giao sử dụng đất để 
trồng rừng sản xuất theo đúng quy định hiện hành. 

7.2. Giải pháp về khoa học kỹ thuật. 

Công tác trồng rừng sản xuất nhất thiết phải sử dụng cây giống có xuất xứ rỏ 
ràng, chất lượng tốt, có đầy đủ chứng nhận kiểm định chất lượng của các cơ quan 
có thẩm quyền. Khuyến khích dùng cây giâm hom F1 đối với cây keo lai giâm 
hom, hoặc dùng cây nuôi cấy mô để trồng. 

Chú trọng đầu tư thâm canh rừng theo đúng quy trình, tăng cường lực lượng 
cán bộ kỹ thuật để kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình trồng, chăm 
sóc, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng rừng. 

7.3. Giải pháp về tổ chức thực hiện. 

Công ty sẽ tổ chức thực hiện phương án đúng theo quy định của pháp luật về 
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo hài hòa quyền và nghĩa vụ của các 
bên liên quan. 
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- Đối với diện tích rừng trồng Thông nhựa Công ty tiếp tục giao khoán cho 
Công nhân của Công ty và Hợp đồng thời vụ để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản 
lý bảo vệ rừng, khai thác nhựa Thông theo quy trình. 

- Đối với diện tích rừng trồng Keo bằng các nguồn vốn kinh doanh, Công ty 
tiếp tục đầu tư kinh phí thuê khoán nhân lực và giao khoán cho lực lượng bảo vệ 
rừng, công nhân Công ty hoặc hợp đồng với người dân địa phương để quản lý, 
bảo vệ, chăm sóc, khai thác rừng theo quy định. 

 - Tổ chức trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật để phát triển kinh 
doanh rừng trồng sản xuất theo kế hoạch của đơn vị đề ra nhằm phát huy tối đa 
hiệu quả sử dụng đất theo hướng phát triển kinh tế kết hợp phòng hộ theo hướng 
phát triển rừng bền vững.   

7.4. Giải pháp về vốn:  

Vốn vay của các tổ chức tín dụng hoặc huy động vốn của các đối tác, người 
lao động trong Công ty và sử dụng các nguồn vốn từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh hằng năm của Công ty.  

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 
các Sở, ngành liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát các 
địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết định này 
và các quy định có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài 
nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh 
Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN, NNP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 
 

 

  

CƠ QUAN TRÌNH DỰ THẢO 
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hồng Phương 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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