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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Quảng Trị, ngày  29  tháng 7  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng 

 

 

Kính gửi : Tổng cục Lâm nghiệp 

 

Thực hiện công văn số 883/TCLN-ĐDPH ngày 01/7/2020 của Tổng Cục 

Lâm nghiệp về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch hệ thống rừng đặc 

dụng. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch hệ thống 

rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau: 

 1. Hiện trạng hệ thống rừng đặc dụng tỉnh Quảng Trị 

Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc Phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng 

Trị; Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc Phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030.  

Trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị hiện có 05 khu rừng đặc dụng, với tổng diện 

tích quy hoạch 67.546,38 ha, Trong thời gian qua do yêu cầu phát triển kinh tế 

xã hội của địa phương và xây dựng một số công trình trọng điểm Quốc gia trên 

địa bàn, nên một số diện tích đất và rừng đã quy hoạch cho rừng đặc dụng được 

điều chỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng để làm các dự án thủy điện, đường cao 

tốc và giao cho địa phương quản lý; sau khi rà soát, điều chỉnh hiện nay tổng 

diện tích còn lại của các khu rừng đặc dụng là 66.717,49 ha, cụ thể như sau : 

1.1.  Khu BTTN Đakrông :  

Ngày 09 tháng 4 năm 2001 của UBND tỉnh đã có Quyết định số 768/QĐ-

UBND về việc Phê duyệt dự án Xây dựng Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, 

đến tháng 7 năm 2002 UBND tỉnh đã có Quyết định số 4343/2002/QĐ-UBND 

thành lập Ban quản lý Khu BTTN Đakrông. 

- Với diện tích quy hoạch 37.681,0 ha, trong đó 34.758,60ha rừng tự nhiên; 

403,70 ha rừng trồng, Diện tích đất khác trong lâm nghiệp 2.518,70 (số liệu của 

quy hoạch). Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho Khu BTTN Đakrông. 

- Hiện trạng: Trong thời gian qua một số diện tích đất được giao về cho địa 

phương quản lý, chuyển đổi mục đích sử dụng để làm các dự án thủy điện...  
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theo các quyết định của UBND tỉnh; diện tích hiện còn 37.666,01 ha nằm trên 

địa bàn 7 xã (Tà Long, Húc Nghì, A Bung, Ba Lòng, Triệu Nguyên, Ba Nang, 

Đakrông) thuộc huyện Đakrông), trong đó : 

+ Diện tích rừng tự nhiên: 33.529,27 ha; 

+ Diện tích rừng trồng: 1.134,84 ha; 

+ Diện tích đất khác: 3.001,9 ha 

1.2. Khu BTTN Bắc Hướng Hóa :  

Ngày 14 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh đã có Quyết định số 479/QĐ-

UBND về việc Phê duyệt dự án quy hoạch và đầu tư Khu BTTN Bắc Hướng 

Hóa. Tháng 7 năm 2010 UBND tỉnh đã có Quyết định số 1183/QĐ-UBND 

thành lập Ban quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa. 

- Với diện tích quy hoạch 23.486,0 ha, trong đó 19.793,99 ha  rừng tự 

nhiên; 10,62 ha ha rừng trồng, Diện tích đất khác trong lâm nghiệp: 1.601,02 ha 

- Hiện trạng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị tiến hành đo 

đạc, xác định lại diện tích và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Khu 

BTTN Bắc Hướng Hóa, diện tích hiện còn: 23.456,71 ha, nằm trên địa bàn 5 xã 

(Hướng Lập, Hướng Phùng, Hướng Việt, Hướng Sơn, Hướng Linh) thuộc huyện 

Hướng Hóa, trong đó : 

+ Diện tích rừng tự nhiên: 21.791,26 ha; 

+ Diện tích rừng trồng: 10,62 ha; 

+ Diện tích đất khác: 1.654,83 ha (đất trống, núi đá không cây, mặt nước) 

1.3. Khu BTTN Đường Hồ Chí Minh huyền thoại : 

Ngày 21 tháng 3 năm 2007, UBND tỉnh đã có Quyết định số 503/QĐ-

UBND về việc về việc Phê duyệt dự án quy hoạch và đầu tư Khu BTTN Đường 

Hồ Chí Minh huyền thoại; Không thành lập bộ máy mà giao cho Ban quản lý 

Khu BTTN Đakrông quản lý bảo vệ. 

- Với diện tích quy hoạch là 5.237,4  ha, trong đó 2.678,8 ha rừng tự nhiên, 

13,55 ha rừng trồng, 2.545,05 ha đất khác. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Quảng Trị đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Khu BTTN Đường 

Hồ Chí Minh huyền thoại. 

- Hiện trạng: Trong thời gian qua một số diện tích đất được giao về cho địa 

phương quản lý, chuyển đổi mục đích sử dụng để làm các dự án thủy điện, diện 

tích hiện còn: 4.741,77 ha, trong đó : 

+ Diện tích rừng tự nhiên: 2.678,8 ha 

+ Diện tích rừng trồng : 13,55 ha 

+ Diện tích đất khác: 2,049,42 ha 
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1.4. Khu rừng đặc dụng Rú Lịnh:  

- Với diện tích quy hoạch là 270,0 ha quy hoạch đất rừng đặc dụng (khu 

rừng bảo vệ cảnh quan, môi trường và di tích lịch sử), trong đó: 95,0 ha rừng tự 

nhiên; 175,0 ha đất khác trong lâm nghiệp. Khu rừng đặc dụng Rú Linh được 

giao cho UBND xã Hiền Thành và UBND xã Vĩnh Hòa quản lý bảo vệ. 

- Hiện trạng: Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp theo ranh giới quy 

hoạch 3 loại rừng: 225,32 ha. Trong đó:  

+ Diện tích rừng tự nhiên: 95,96 ha; 

+ Diện tích rừng trồng: 77,51 ha (Cao su 58,26, Keo lai 19,25 ha); 

+ Diện tích đất nông nghiệp, đất khác: 51,85 ha. 

Hiện nay, khu rừng đặc dụng Rú Lịnh được UBND tỉnh Quảng Trị cho 

Công ty TNHH MTV Du lịch Sông Hiền thuê để kinh doanh du lịch sinh thái 

kết hợp bảo tồn thiên nhiên (theo Quyết định số 1358/QD-UBND ngày 

21/6/2016  và Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Trị). 

1.5. Khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học Trung tâm lâm nghiệp 

Bắc Trung Bộ: 

- Trung tâm khoa học lâm nghiệp Bắc Trung bộ được phê duyệt Quy hoạch 

rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quyết định số 1976/QĐ-TTg với 

tổng diện tích là 872,38 ha. 

- Ngày 14 tháng 7 năm 2017 UBND tỉnh đã có Quyết định số 1931/QĐ-

UBND về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất và quyết định xác 

lập khu rừng đặc dụng nghiên cứu của Trung tâm khoa học lâm nghiệp Bắc 

trung bộ, với diện tích là 640,51 ha.  

- Hiện trạng: Trong thời gian qua một số diện tích đất được chuyển đổi mục 

đích sử dụng để làm đường cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, đường dây 

500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, diện tích còn lại là 627,68 ha rừng trồng 

2. Thực trạng quản lý bảo vệ, phát triển rừng  

2.1. Công tác quản lý rừng  

- Công tác quản lý hệ thống rừng đặc dụng trên địa bàn đã được UBND 

tỉnh quan tâm chỉ đạo, đã xây dựng và tổ chức thực hiện: Quy hoạch bảo tồn và 

phát triển bền vững Khu BTTN Đakrông và Bắc Hướng Hóa giai đoạn 2016-

2020, định hướng đến năm 2030; Đề án thành lập hành lang bảo tồn đa dạng 

sinh học kết nối KBT TN Đakrông và Bắc Hướng Hóa, Kế hoạch chi tiết quản 

lý hành lang bảo tồn đa dạng sinh học kết nối KBTTN Đakrông và Bắc Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch bảo tồn loài Chà vá chân nâu trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
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- Hàng năm, các đơn vị đã xây dựng hồ sơ quản lý rừng, cập nhật theo dõi 

diễn biến rừng, từ đó có đánh giá chính xác chất lượng rừng tự nhiên, rừng 

nghiên cứu, thực nghiệm để đưa ra các biện pháp lâm sinh phù hợp, có hiệu quả. 

- Trên cơ sở kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các đơn vị 

đã rà soát danh lục động vật, thực vật của Khu bảo tồn để quản lý. Đến nay, đã 

cập nhật được danh lục động vật, thực vật (Khu bảo tồn thiên Bắc Hướng Hóa : 

thực vật với 1283 thực vật, 206 chim, 109 thú, 33 cá, 89 bò sát ếch nhái. Bước 

đầu lập được danh mục các loài động thực vật quý hiếm gồm 02 loài nhóm IA, 

20 loài nhớm IIA, 20 loài nhóm IB, 20 loài nhóm IIB. Khu bảo tồn thiên nhiên 

Đakrông đã xác định được 1.452 loài thực vật bậc cao có mạch; 91 loài Thú, 

193 loài Chim, 32 loài Bò sát và 17 loài lưỡng cư, có 56 loài ghi trong sách đỏ 

Việt Nam và 40 loài ghi trong danh lục đỏ thế giới.) 

2.2. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và sâu bệnh 

gây hại rừng. 

- Với đặc thù người dân trong vùng đệm Khu bảo tồn chủ yếu là đồng bào 

dân tộc thiểu số, có tập quán canh tác đốt nương làm rẫy từ lâu đời và sống phụ 

thuộc vào rừng nên công tác bảo vệ rừng được xác định là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Để hạn chế tình hình xâm hại tài nguyên rừng, 

hàng năm các chủ rừng đã: 

+ Xây dựng phương án bảo vệ rừng, bố trí lực lượng, phối hợp với các 

đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm 

hại tài nguyên rừng, trong đó chú trọng chốt chặn tại các vùng trọng điểm, các 

vùng giáp ranh thường xảy ra tình trạng phá, lấn chiếm rừng làm nương rẫy, 

khai thác lâm sản trái phép, săn bắt động vật hoang dã.  

+ Phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương chủ động đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn tham gia bảo vệ 

rừng; tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của nhà nước về Lâm nghiệp 

đến từng thôn bản, nên đã hạn chế thấp việc phát nương làm rẫy lấn chiếm đất 

rừng, săn bắt chim thú, khai thác gỗ, củi, khai thác vàng trái phép…;  

+ Hàng năm, từ nguồn kinh phí chương trình chi trả dịch vụ môi trường 

rừng và chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Các Ban quản lý 

giao khoán gần 10.000ha rừng cho hơn 100 hộ dân ở các xã vùng đệm  nhằm 

tăng thu nhập, giải quyết công ăn việc làm tại địa phương, tạo động lực thu hút 

người dân tham gia các hoạt động lâm nghiệp, tham gia tích cực vào nghề rừng 

góp phần bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, phát triển, nâng cao diện tích rừng. 

- Công tác PCCCR, phòng trừ sâu bệnh hại cây rừng các chủ rừng đã chủ 

động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trình các cấp thẩm định 

phê duyệt để tổ chức thực hiện. Bố trí cán bộ trực PCCCR 24/24h, theo dõi các 

thông tin cảnh báo cháy rừng kịp thời; sửa chữa các công trình PCCCR. Đến 

nay, chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra trong khu rừng đặc dụng; Thực hiện tốt 
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công tác theo dõi tình hình sâu bệnh hại cây rừng, trong thời gian qua không xảy 

ra dịch sâu bệnh hại rừng cây rừng. 

2.3. Công tác phát triển rừng 

- Phát triển rừng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Khu 

bảo tồn. Hàng năm, Ban quản lý đã triển khai thực hiện một số dự án trồng rừng 

trên đất trống nhiễm chất độc da cam, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng thay thế. 

Đến nay, tổng diện tích rừng trồng trong khu bảo tồn là 738,91ha. 

 - Việc phát triển lâm sản ngoài gỗ, làm giàu rừng được các Ban quản lý 

rừng quan tâm, đã triên khai các mô hình trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc 

Linh, trồng cây dược liệu dưới tán rừng tự nhiên. 

- Đối với Khu rừng thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, thực hiện các 

nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về lâm nghiệp của Vùng Bắc Trung Bộ 

và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất; Hợp tác 

quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ; Tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các 

sản phẩm và công nghệ lâm nghiệp. 

3. Những khó khăn vướng mắc  

- Các khu rừng đặc dụng thường có địa hình phức tạp, đường xá đi lại khó 

khăn, nằm ở vùng sâu vùng xa, khó khăn cho công tác tuần tra, nắm bắt tình 

hình, trong khi đó biên chế bố trí cho các Ban quản lý rừng đặc dụng để thực 

hiện công tác bảo vệ rừng còn hạn chế,  

- Khu rừng đặc dụng thường tiếp giáp với nhiều địa bàn, nên vùng giáp 

ranh người dân trong vùng chủ yếu là người dân tộc Vân kiều, Pa Cô vẫn còn 

tập tục sản xuất nương rẫy, cuộc sống chủ yếu dựa vào rừng, việc cắm mốc phân 

định ranh giới của rừng đặc dụng chưa rõ ràng (số lượng ít, mốc cắm có kích 

thước nhỏ)  nên tiềm ẩn nguy cơ xâm hại rừng cao.  

- Kinh phí đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động bảo 

vệ rừng, bảo tồn còn hạn chế nên chưa phát huy được các tiềm năng, lợi thế của 

các khu rừng đặc dụng. 

- Hiện nay các cán bộ của các Ban quản lý rừng chưa được đào tạo chuyên 

về bảo tồn mà chỉ thông qua các lớp tập huấn ít ngày, do đó kiến thức về bảo tồn 

còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác quản lý và bảo tồn rừng. 

4. Đề xuất, kiến nghị  

4.1. Về hệ thống rừng đặc dụng: 

Căn cứ Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ và tình hình thực tiễn trên địa bàn, đề xuất các khu rừng đặc dụng của địa 

phương để tích hợp vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, bao gồm: 



6 

 

 

- Quy hoạch chuyển tiếp 03 khu rừng đặc dụng : 

+ Khu BTTN Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, với tổng diện tích 

4.741,77ha, trong đó: Diện tích rừng tự nhiên 2.517,56 ha, diện tích rừng trồng 

13,55  ha, 2.210,66 ha diện tích đất khác. 

+ Khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Rú Lịnh: Với hiện trạng thực tế và 

vốn rừng hiện có tại địa phương, đề xuất lấy đường giao thông hiện có bao 

quanh khu vực rừng tự nhiên làm ranh giới quản lý để phân tách giữa khu vực 

đặc dụng với khu dân cư, đất sản xuất nông nghiệp của người dân. Nhằm thực 

hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới, 

với Tổng diện tích quy hoạch: 124,0 ha. Trong đó: Diện tích rừng tự nhiên: 

95,96 ha; Diện tích rừng trồng: 17,66 ha; Diện tích đất quy hoạch phát triển lâm 

nghiệp: 10,38 ha. 

+ Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học Trung tâm Khoa học Lâm 

nghiệp vùng Bắc Trung Bộ,  với tổng diện tích 627,68 ha rừng trồng. 

- Quy hoạch chuyển hạng 02 khu rừng đặc dụng: Theo khoản 1, điều 6, 

Nghị định 156/201/NĐ-CP thì Khu BTTN Bắc Hướng Hóa và Đakrông có đủ 

tiêu chí để trở thành Vườn quốc gia: có diện tích lớn, liền vùng, có trên 70% 

diện tích là các hệ sinh thái rừng (Bắc Hướng Hóa 93%, Đakrông 87%), có hệ 

sinh thái tự nhiên đặc trưng của vùng, có ít nhất 01 loài sinh vật đặc hữu của 

Việt Nam, có trên 05 loài thuộc Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm. 

+ Khu BTTN Bắc Hướng Hóa lên thành Vườn Quốc Gia Bắc Hướng Hóa, 

với Tổng diện tích quy hoạch: 23.456,71 ha, trong đó: Diện tích rừng tự nhiên 

2971,82 ha, diện tích rừng trồng 238,91 ha; diện tích đất khác 1.426,54 ha. 

+ Khu BTTN Đakrông lên thành Vườn Quốc Gia Đakrông, với tổng diện 

tích 37.666,01 ha, trong đó : Diện tích rừng tự nhiên 33.045,51  ha, diện tích 

rừng trồng 1.195,67 ha, diện tích đất khác 3.424,83 ha. 

- Quy hoạch thành lập mới 01 khu rừng đặc dụng:  

Khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Đảo Cồn Cỏ: Theo điểm a, khoản 4, 

điều 6 của Nghị định 156/2018/NĐ-CP thì khu rừng phòng hộ Đảo Cồn Cỏ đủ 

tiêu chí để thành lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan, với tổng diện tích 

141,76 ha, khu rừng đảo Cồn có cảnh quan môi trường, nét đ p độc đáo của tự 

nhiên; Có danh lam thắng cảnh đ p, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

xếp hạng, di tích lịch sử cấp tỉnh là dấu ấn lịch sử giữ nước, về chủ quyền biển 

đảo; Có giá trị về khoa học, giáo dục, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.  

Hiện nay, Sở VHTT&DL đã lập hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền công 

nhận một số điểm trên đảo là di tích lịch sử cấp Quốc gia (Hầm quân y, Khu 

ATK, Hầm chữ A, Đài quan sát Thái Văn A...). UBND tỉnh đã đồng ý chủ 
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trương và UBND huyện Đảo Cồn Cỏ đang thực hiện các bước để đề nghị thành 

lập khu rừng đặc dụng cảnh quan Đảo Cồn Cỏ. 

(Có phụ biểu kèm theo, mẫu biểu 1,2,3) 

4.2. Về cơ chế chính sách : 

- Đề nghị các cấp quan tâm ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động quản lý 

các khu rừng đặc dụng; phát triển kinh tế người dân vùng đệm để giảm áp lực 

vào rừng. 

- Ưu tiên bố trí biên chế (Công chức kiểm lâm, Viên chức sự nghiệp của 

các Ban quản lý rừng và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng) để thực hiện tốt 

công tác quản lý bảo vệ rừng đặc dụng. 

Trên đây là báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả thực hiện quy 

hoạch hệ thống rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chị cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hồng Phương 
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