UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 592 /SNN-KHTC

Quảng Trị, ngày 9 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Xây dựng đề xuất dự án “Quản lý rừng
bền vững và thúc đẩy chứng chỉ rừng tại Việt
Nam” sử dụng vốn vay ODA của CP Đức

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.
Thực hiện công văn số 959/UBND-NN ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc đề xuất Dự án “Quản lý rừng bền vững và thúc đẩy chứng chỉ
rừng tại Việt Nam” sử dụng vốn vay ODA của chính phủ, Sở Nông nghiệp và
PTNT đã nghiên cứu các quy định của dự án và cũng đã có buổi việc với Ban
quản lý các dự án Lâm nghiệp vào ngày 17/3/2020 để làm rõ hơn về nội dung
này. Sau khi nghiên cứu các thông tin và quy định dự án, Sở Nông nghiệp và
PTNT báo cáo UBND tỉnh cụ thể như sau:
1. Các điều kiện, yêu cầu đối với địa phương, đơn vị, Doanh nghiệp đăng
ký tham gia Dự án:
- Dự án “Quản lý rừng bền vững và thúc đẩy chứng chỉ rừng tại Việt Nam”
được đề xuất áp dụng cơ chế tài chính dự án theo Nghị định số 97/2018/NĐ-CP,
ngày 30/06/2018 của Chính phủ về cho vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi
nước ngoài của Chính phủ cho UBND các tỉnh. UBND tỉnh là bên vay lại, sẽ chỉ
phải vay theo tỷ lệ quy định theo Khoản 1, Điều 21 của Nghị định số
97/2018/NĐ-CP ngày 30/06/2018 của Chính phủ.
- UBND các tỉnh muốn tham gia Dự án phải chủ trì, xây dựng đề xuất dự
án cho các hoạt động đầu tư tại mỗi địa phương và thực hiện quy trình, thủ tục
lựa chọn, phê duyệt từng đề xuất dự án cho mỗi địa phương theo quy định.
- UBND tỉnh sẽ ký Hợp đồng vay lại nguồn vốn của Bộ Tài chính theo tỷ lệ
quy định tại Khoản 1, Điều 21 của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP, ngày
30/06/2018 của Chính phủ, có nghĩa vụ hoàn trả lại một phần gốc và toàn bộ lãi
cho Bộ Tài chính theo quy định trong Hợp đồng vay nêu trên.
- UBND tỉnh phải cam kết bố trí đầy đủ vốn đối ứng theo quy định. (12%
tổng vốn dự án).
- UBND tỉnh sẽ ủy thác cho một Tổ chức tài chính của địa phương đứng ra
quản lý nguồn vốn và cho các Doanh nghiệp lâm nghiệp vay lại. Tổ chức tài
chính sẽ có nghĩa vụ quản lý, giải ngân và thu hồi nguồn vốn cho UBND tỉnh.
- Đối tượng tham gia dự án là các doanh nghiệp muốn tham gia dự án (Vay
vốn từ dự án) cần phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:
+ Có nguyện vọng vay vốn theo các điều kiện của tổ chức tài chính đã
được UBND tỉnh ủy quyền;
+ Kinh doanh có lãi và không có nợ xấu trong ít nhất 3 năm gần đây;

+ Đạt các tiêu chí trong 10 chỉ số đánh giá doanh nghiệp;
+ Có đề xuất phương án vay vốn và phương án kinh doanh;
+ Có hoạt động kinh doanh chế biến gỗ (sơ chế, tinh chế); không phải là
doanh nghiệp chỉ sản xuất dăm gỗ;
+ Sẵn sàng liên kết cho các chủ rừng là cá nhân/hộ và nhóm hộ/hợp tác xã,
doanh nghiệp tư nhân trồng rừng vay lại vốn vay (theo hợp đồng liên kết);
+ Có kinh nghiệm trong việc liên kết với các chủ rừng cá nhân/hộ và nhóm
hộ/hợp tác xã, chủ rừng là doanh nghiệp tư nhân;
+ Đối với các các doanh nghiệp kinh doanh trồng rừng còn phải đáp ứng các
tiêu chí pháp lý và kỹ thuật bao gồm: Có tiềm năng rừng trồng và đất đai bao gồm
cả đất liên doanh, liên kết với các chủ rừng (Các hộ, nhóm hộ gia đình, hợp tác xã,
các doanh nghiệp trồng rừng Nhà nước và tư nhân …) cho trồng rừng trong tương
lai với diện tích ít nhất phải đạt 1.500 ha trở lên; Có bằng chứng pháp lý về đất lâm
nghiệp: Quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) hoặc hợp đồng thuê đất dài hạn; Không có
tranh chấp về đất trên diện tích sẽ tham gia dự án; Có năng lực quản lý và kỹ thuật
đảm bảo đủ làm cơ sở cho nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững và chứng chỉ
rừng, kỹ thuật lâm sinh.
+ Các doanh nghiệp có trách nhiệm sử dụng nguồn vốn vay lại đúng mục
tiêu và nội dung của dự án, bao gồm cả mở rộng quy mô sản xuất của doanh
nghiệp và đặc biệt là phải liên kết với các hộ dân, nhóm hộ, các hợp tác xã lâm
nghiệp, hội chủ rừng và chủ rừng tư nhân nhằm mở rộng vùng nguyên liệu có
chứng chỉ Quốc tế FM thông qua hình thức đầu tư trực tiếp đến hộ dân, nhóm
hộ, các hợp tác xã lâm nghiệp, hội chủ rừng và chủ rừng tư nhân.
+ Các tổ chức và các doanh nghiệp kinh doanh lâm nghiệp (đơn vị vay lại
của Tổ chức tài chính, tín dụng) phải có nghĩa vụ trả vốn gốc và lãi đúng hạn
vào Quỹ tích lũy trả nợ của UBND tỉnh (do Tổ chức tài chính, tín dụng được
UBND tỉnh ủy thác quản lý vốn quản lý) khi đến kỳ hạn như đã quy định trong
Hợp đồng vay vốn đã ký với Tổ chức tài chính làm nhiệm vụ được UBND tỉnh
ủy thác quản lý vốn.
2. Kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh
Sau khi nghiên cứu các nội dung liên quan về Dự án, Sở Nông nghiệp &
PTNT thấy rằng đây là một dự án mang lại cơ hội lớn về nguồn vốn tín dụng để
hỗ trợ các Doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, nhu
cầu tham gia này phải là nhu cầu tự nguyện của các Doanh nghiệp. Chính vì
vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đã dự kiến tổ chức cuộc họp với các bên liên
quan và các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thảo luận sâu hơn về Dự án (Đã
gửi giấy mời họp vào ngày 31/3/2020). Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức
tạp của dịch Covid-19 và chỉ đạo của Chính Phủ, của UBND tỉnh về việc không
tổ chức các cuộc họp chưa thực sự cần thiết, nên Sở Nông nghiệp và PTNT đã
chuyển sang lấy ý kiến đề xuất tham gia bằng văn bản của các đơn vị, Doanh
nghiệp lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT không
nhận được phản hồi hay văn bản đăng ký tham gia Dự án của các Doanh nghiệp

lâm nghiệp (Chỉ có 01 đề xuất tham gia một số hợp phần Dự án của Ban quản lý
rừng phòng hộ lưu vực Sông Thạch Hãn). Như vậy, đối chiếu với các tiêu chí
của Dự án cùng với tình hình thực tế hiện nay của địa phương, Sở Nông nghiệp
& PTNT kính đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT không đề
xuất tham gia Dự án này trong giai đoạn hiện nay.
Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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