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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  250/BC-SNN Quảng Trị, ngày  12   tháng 8  năm 2020 
 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Kế hoạch giao rừng tự nhiên năm 2020 trên địa bàn huyện Đakrông  

 

Kính gửi:  UBND tỉnh Quảng Trị 

 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/01/2013; 

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 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 112/BNN-PTNT ngày 19/11/2008 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về Định mức kinh tế kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với lập hồ sơ quản lý rừng; 

Xét đề nghị của UBND huyện Đakrông tại Tờ trình số 128/TTr-UBND 

ngày 23/7/2020 của UBND huyện Đakrông về việc đề nghị thẩm định Kế hoạch 

giao rừng tự nhiên đồng bộ với giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho cộng đồng thôn năm 2020 trên địa bàn huyện Đakrông (kèm theo kế 

hoạch, báo cáo thuyết minh) và Văn bản số 492/CCKL-QLBVR ngày 06/8/2020 

của Chi cục Kiểm lâm. 

Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch giao rừng 

tự nhiên năm 2020 trên địa bàn huyện Đakrông của UBND huyện Đakrông, với 

những nội dung sau:  

1. Hồ sơ kế hoạch giao rừng gồm có: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch giao rừng tự nhiên năm 2020; 

- Thuyết minh kế hoạch giao rừng năm 2020; 

- Bản đồ khu vực dự kiến giao rừng năm 2020;  

- Các biểu thống kê và nội dung lập kế hoạch giao rừng theo quy định tại 

khoản 2, điều 35, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.  

2. Mục tiêu: 

- Xã hội hoá công tác bảo vệ và phát triển rừng; bảo vệ tốt diện tích rừng tự 

nhiên chưa giao; sử dụng tài nguyên rừng có hiệu quả bền vững, lâu dài. 
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- Khuyến khích người dân tham gia nhận rừng để bảo vệ và hưởng lợị trên 

diện tích được giao, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân có 

cuộc sống gắn với nghề rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh, 

Quốc phòng. 

- Đảm bảo hài hoà giữa lợi ích của Nhà nước với lợi ích của người nhận 

rừng; góp phần tăng độ che phủ của rừng, quản lý rừng bền vững, nâng cao chức 

năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái. 

3. Nhiệm vụ: Đảm bảo việc giao rừng phải đúng đối tượng, đúng trình tự 

thủ tục theo quy định pháp luật. Không giao diện tích rừng đang có tranh chấp. 

4. Nội dung thực hiện kế hoạch giao rừng năm 2020: 

- Diện tích đề nghị giao rừng: 330,0 ha. 

- Địa điểm: Tiểu khu 728, xã Tà Long; tiểu khu 729A, 736B, xã Húc Nghì, 

huyện Đakrông. 

- Đơn vị đề nghị giao rừng: Cộng đồng thôn Ly Tôn, xã Tà Long, Cộng 

đồng thôn 37, thôn La Tó, xã Húc Nghì, huyện Đakrông. 

- Đối tượng giao rừng: Cộng đồng. 

- Loại rừng: Rừng tự nhiên sản xuất và rừng tự nhiên phòng hộ. 

- Dự kiến trạng thái rừng: Rừng tự nhiên phục hồi (TXP), rừng tự nhiên giàu 

(TXG); Trạng thái rừng cụ thể sẽ được điều tra chi tiết khi thực hiện giao rừng. 

- Hạn mức giao rừng: Căn cứ vào quỹ rừng thực tế của địa phương và nhu 

cầu của cộng đồng, UBND huyện xem xét năng lực của cộng đồng và xác định 

quy mô diện tích rừng giao cho cộng đồng theo thẩm quyền.  

5. Đánh giá hiệu quả của kế hoạch giao rừng:  

- Về kinh tế: Tạo động lực phát triển kinh tế cho hộ gia đình và cộng đồng 

thông qua hoạt động bảo vệ và phát triển rừng; đáp ứng được nhu cầu sử dụng 

gỗ để sữa chữa nhà ở, được hưởng lợi các dịch vụ từ rừng theo quy định pháp 

luật, từ đó tạo được việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống. 

- Về xã hội: Nâng cao vai trò trách nhiệm của người dân trong việc tham 

gia bảo vệ và phát triển rừng thông qua quy ước bảo vệ rừng và kế hoạch quản 

lý rừng cộng đồng sẽ phát huy được các luật tục tốt đẹp tại địa phương, tạo sự 

gắn kết giữa người dân sống gần rừng với nhau, chia sẻ lợi ích hài hòa giữa nhà 

nước và nhân dân.  

- Về môi trường: Rừng được giao thực sự có chủ quản lý nên việc chăm 

sóc, bảo vệ rừng sẽ có hiệu quả hơn, từ đó chất lượng và trữ lượng rừng tăng 

lên, góp phần tăng độ che phủ của rừng, nâng cao chức năng phòng hộ, bảo vệ 

môi trường sinh thái.  

- Về Quốc phòng và An ninh: Người nhận rừng thường xuyên tổ chức kiểm 

tra, tuần tra nhằm phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng trái 

phép. Thông qua việc tuần tra bảo vệ rừng sẽ nắm được các diễn biến bất thường 

tại khu rừng để góp phần đảm bảo ổn định chính trị xã hội và an ninh quốc 

phòng trên địa bàn. 
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6. Nguồn lực, giải pháp và tiến độ giao rừng để thực hiện kế hoạch: 

- Nguồn lực: 

+ Về tài chính: Sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, nguồn vốn Chương trình 

mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (tại Quyết định số 557/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2020 của UBND huyện Đakrông), để thực hiện công tác giao rừng tự 

nhiên cho cộng đồng. 

+ Về lao động: Đơn vị Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông chủ trì tổ chức thực 

hiện việc giao rừng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, cộng đồng 

được giao rừng để thực hiện việc giao rừng thống nhất đồng bộ với giao đất. 

+ Về trình tự thủ tục và kỹ thuật: Áp dụng tại điều 36, Nghị định 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Lâm nghiệp và Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về điều tra, kiểm kê, theo 

dõi diễn biến rừng và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Giải pháp:  

+ Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về giao rừng, giao đất 

nhằm nâng cao nhận thức về giá trị, quyền lợi của công tác này. 

+ Thực hiện giao rừng gắn với giao đất theo đúng quy định của pháp luật; 

+ Bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch giao rừng trên địa bàn 

huyện Đakrông. 

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành trong năm 2020. 

7. Tổ chức thực hiện: UBND huyện Đakrông chỉ đạo các đơn vị chức 

năng triển khai kế hoạch giao rừng trên địa bàn huyện cụ thể như sau:  

7.1. Hạt Kiểm lâm:  

Chủ trì tổ chức thực hiện việc giao rừng tự nhiên; phối hợp với ban ngành, 

đơn vị liên quan tổ chức tuyên tuyền, tập huấn cho cán bộ xã, thôn và người dân 

tham gia nhận rừng. Hướng dẫn các đối tượng nhận rừng lập các thủ tục đề nghị 

giao rừng. Kiểm tra, thẩm định hồ sơ về giao rừng. Phối hợp với phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện để hoàn chỉnh hồ sơ giao đất và tham mưu UBND 

huyện ban hành Quyết định giao rừng gắn với giao đất. Phối hợp với các bên 

liên quan bàn giao hồ sơ và bàn giao rừng theo đúng quy định.  

7.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Hướng dẫn thủ tục giao đất, lập hồ sơ cấp giấy CNQSD đất (nếu có) cho 

cộng đồng dân cư tham gia nhận rừng và đất rừng trên địa bàn; cấp giấy 

CNQSD đất (nếu có) trình UBND huyện phê duyệt hồ sơ; bàn giao hồ sơ thửa 

đất gắn với với giao rừng. 

7.3. Ủy ban nhân dân xã có giao rừng:  

Phối hợp với Hạt Kiểm lâm tổ chức tuyên tuyền; hướng dẫn cộng đồng dân 

cư thôn nhận rừng xây dựng kế hoạch Quản lý bảo vệ rừng, kiểm tra việc thực 

hiện kế hoạch quản lý rừng bền vững của cộng đồng theo chức năng quản lý nhà 

nước. 
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8. Kết luận, kiến nghị: 

Kế hoạch giao rừng năm 2020 trên địa bàn huyện Đakrông được xây dựng 

đảm bảo theo đúng những nội dung hướng dẫn của Luật Lâm nghiệp, Nghị định 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Lâm nghiệp và các quy định hiện hành khác.  

Sở Nông nghiệp & PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./  
 

Nơi nhận:                                                      
- Như trên; 

- UBND huyện Đakrông; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT,KHTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 
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