
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1242  /SNN-KHTC Quảng Trị, ngày  14  tháng  7  năm 2020 

V/v sử dụng kinh phí thu được từ bán 

đấu giá gỗ rừng trồng Thông nhựa khai 

thác tận dụng năm 2020 của Công ty 

TNHH MTV LN Bến Hải 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1014/SKH-KTN ngày 06 
tháng 7 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị tham gia ý kiến sử 
dụng kinh phí bán đấu giá gỗ rừng trồng Thông nhựa khai thác tận dụng năm 
2020. Qua xem xét nội dung Tờ trình số 202/TTr-CT ngày 23 tháng 6 năm 2020 
của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, Sở Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn có ý kiến như sau: 

1. Về hưởng lợi từ khai thác lâm sản 

Theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 29, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của 
Luật Lâm nghiệp “rừng trồng do ngân sách nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư, 
chủ rừng được hưởng lợi toàn bộ giá trị lâm sản sau khi thực hiện nghĩa vụ tài 
chính theo quy định của nhà nước”. Do vậy, Công ty TNHH MTV LN Bến Hải là 
đại diện chủ sở hữu của nhà nước (chủ rừng) nên được hưởng lợi theo quy định 
nói trên. 

2. Về các chi phí 

- Chi phí thiết kế khai thác: Đề nghị căn cứ Quyết định 1266/QĐ-UBND 
ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đơn giá điều tra, quy hoạch, 
khảo sát thiết kế các công trình nông-lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Chi phí đấu giá: Theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. 

- Chi phí nộp Quỹ BVPTR xã Vĩnh Chấp: Việc Công ty TNHH MTV LN 
Bến Hải trích nộp kinh phí khai thác vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng xã Vĩnh 
Chấp, huyện Vĩnh Linh với số tiền: 1.464.000 đồng là không phù hợp. Vì theo 
quy định tại khoản 5 điều 91 Nghị định 156/2018/NĐ-CP  ngày 16 tháng 11 năm 
2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp “ Đối 
với các Quỹ cấp xã đã được thành lập theo quy định tại Nghị định 
số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và 
phát triển rừng được tiếp tục hoạt động, hoàn thiện thanh, quyết toán và giải thể 
trong năm 2019”. 

3. Về sử dụng kinh phí còn lại 

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, số tiền còn lại 
đề nghị cho hỗ trợ xây dựng: Nhà trạm quản lý bảo vệ rừng tại Tiểu khu 547, xã 
Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-05-2008-nd-cp-quy-bao-ve-phat-trien-rung-61601.aspx


 

Căn cứ quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tại 
Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 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; Thông 
tư số 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của 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; Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, việc đề xuất của 
Công ty là phù hợp. Tuy nhiên, để thực hiện hạng mục Công ty TNHH một thành 
viên Lâm nghiệp Bến Hải cần sớm xây dựng kế hoạch sử dụng đất, phương án quản 
lý rừng bền vững trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện 
theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem 
xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh quyết định./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Công ty TNHH MTV LN Bến Hải; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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 Nguyễn Hồng Phương 
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