
THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT DỰ ÁN  

QUẢN RỪNG BỀN VỮNG VÀ THÚC ĐẨY CHỨNG CHỈ RỪNG 

(Kèm theo Giấy mời số 31 /GM-SNN ngày 25 /3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

I. THÔNG TIN VỀ 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. Cơ chế tài 

chính nàycó một số đặc điểm sau đây: 

- 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. 

- Không cần phải có quỹ dự phòng rủi ro cho khoản vay lại; không yêu cầu bảo đảm tiền vay; 

hạn mức vay lại của các tỉnh theo Nghị định 97/2018/NĐ-CP. 

- Sau khi tiếp nhận nguồn vốn vay từ nước ngoài, Bộ Tài chính sẽ cho UBND cấp tỉnh vay lại 

để thực hiện chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách 

địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính sẽ ký “Hợp đồng cho 

vay lại” với UBND tỉnh. Các điều kiện mà UBND tỉnh sẽ vay lại như sau:  

+ Thời hạn cho vay lại và thời gian ân hạn tối đa bằng thời hạn vay và thời gian ân hạn quy 

định tại thỏa thuận vay nước ngoài của Chính phủ/Bộ Tài chính (thời gian vay là 15 năm trong đó 

có 5 năm ân hạn). 

+ Lãi suất cho vay lại bao gồm lãi suất Chính phủ vay nước ngoài, các khoản phí theo quy 

định tại thỏa thuận vay nước ngoài, phí quản lý cho vay lại và dự phòng rủi ro cho vay lại. 

+ Không yêu cầu bảo đảm tiền vay đối với trường hợp UBND tỉnh vay lại. 

- Với các điều kiện vay lại như trên UBND tỉnh sẽ cần ủy thác cho một Tổ chức tài chính của 

địa phương đứng ra quản lý nguồn vốn và cho các Doanh nghiệp trồng rừng và chế biến gỗ. 

- Theo Công văn số 770/BKHĐT-KTĐN ngày 11/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

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 là Cơ quan chủ quản dự án thành phần tại tỉnh của mình. Mỗi tỉnh sẽ phải 

xây dựng một đề xuất dự án riêng biệt cho các hoạt động đầu tư tại tỉnh và thực hiện quy trình, thủ 

tục lựa chọn, phê duyệt từng đề xuất dự án cho mỗi địa phương theo quy định tại Nghị định số 

132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018; 

+ 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 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. 

+ UBND tỉnh phải cam kết bố trí đầy đủ vốn đối ứng theo quy định.(12% tổng vốn dự án) 

- Để cơ cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh, đề nghị các đại biểu nghiên cứu và quyết định việc 

tham gia dự án của cơ quan, đơn vị mình, gửi đăng ký tham gia dự án về Sở Nông nghiệp và PTNT.  

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

A. Hợp phần I: Quản lý rừng bền vững và thúc đẩy cấp Chứng chỉ rừng 

1. Thiết lập vùng nguyên liệu gỗ lớn theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững 

1.1. Đầu tư trồng mới rừng gỗ lớn 

1.2. Đầu tư chuyển đổi rừng gỗ lớn 

1.3. Hợp đồng liên kết tạo vùng nguyên liệu có chứng chỉ  

2. Hỗ trợ đánh giá và cấp chứng chỉ rừng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-97-2018-ND-CP-cho-vay-lai-von-vay-ODA-von-vay-uu-dai-nuoc-ngoai-369628.aspx


3. Đầu tư nâng cấp cơ sở chế biến lâm sản 

4. Đầu tư sản xuất cây giống chất lượng cao 

B. Hợp phần II: Hỗ trợ kỹ thuật 

1. Xây dựng bản đồ phân cấp lập địa  

2. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ và giống mới chất lượng cao  

3. Hội thảo chuyên môn 

4. Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ và kỹ thuật lâm sinh 

5. Phát triển thể chế, chính sách liên quan đến quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng 

C. Quản lý dự án: Đóng góp vốn đối ứng (tương đương 12% tổng vốn dự án). 

III. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÁC DOANH NGHIỆP (VAY LẠI) THAM GIA DỰ ÁN 

Các doanh nghiệp muốn tham gia dự án (Vay vốn từ dự án) cần phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: 

1. Có nguyện vọng vay vốn theo các điều kiện của tổ chức tài chính đã được UBND tỉnh ủy quyền; 

2. Kinh doanh có lãi và không có nợ xấu trong ít nhất 3 năm gần đây; 

3. Đạt các tiêu chí trong 10 chỉ số đánh giá doanh nghiệp; 

4. Có đề xuất phương án vay vốn và phương án kinh doanh; 

5. Có hoạt động kinh doanh chế biến gỗ (sơ chế, tinh chế); không phải là doanh nghiệp chỉ 

sản xuất dăm gỗ; 

6. 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); 

7. 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; 

8. Đối với các các doanh nghiệp kinh doanh trồng rừng còn phải đáp ứng các tiêu chí pháp lý 

và kỹ thuật bao gồm:  

a. 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. 

b. Có bằng chứng pháp lý về đất lâm nghiệp: Quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) hoặc hợp đồng thuê 

đất dài hạn. 

c. Không có tranh chấp về đất trên diện tích sẽ tham gia dự án. 

d. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

Các điều kiện để cho các đối tượng là tổ chức và các doanh nghiệp kinh doanh lâm nghiệp 

vay lại sẽ ít nhất phải bằng các điều kiện đã được quy định trong “Hợp đồng cho vay lại” mà 

UBND tỉnh đã ký với Bộ Tài chính cộng thêm chi phí quản lý cho Tổ chức tài chính, tín dụng được 

UBND tỉnh ủy thác quản lý vốn. 

 

Chi tiết tài liệu tham khảo, đại biểu tải theo đường link sau: 

https://drive.google.com/file/d/19aE1SXM-kZzVQgwOtlfHcCSqn29W8TK9/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/19aE1SXM-kZzVQgwOtlfHcCSqn29W8TK9/view?usp=sharing
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