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Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa. 

 

Thực hiện Văn bản số 238/HĐND-VP ngày 02/12/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện về việc đề nghị trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hạt Kiểm lâm Krông Pa 

trả lời như sau: 

1. Kiến nghị thứ nhất:  

Nội dung kiến nghị: Đề nghị UBND huyện đề xuất với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, nâng định mức hỗ trợ kinh phí trồng rừng cho người dân, vì hiện nay mức 

hỗ trợ 2,5 triệu đồng/ha là rất thấp. 

Trả lời:  

Giai đoạn 2018-2020, công tác trồng rừng sản xuất được thực hiện theo 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; theo đó mức hỗ trợ trồng rừng sản 

xuất là 07 triệu đồng/01 ha/01 chu kỳ trồng rừng. 

Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, công tác trồng rừng được thực hiện theo Quyết 

định số 496/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 và Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 

23/8/2021 của UBND tỉnh; theo đó mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất là 2,5 triệu đồng/01 

ha/01 chu kỳ trồng rừng. 

Qua nghiên cứu, khảo sát thực tế và kết quả thiết kế trồng rừng của đơn vị tư 

vấn, trung bình 01 suất đầu tư trồng rừng Keo lai (mật độ 1.660 cây/ha) trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai là khoảng 34 triệu đồng. Như vậy, mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/01 ha trồng 

rừng là rất thấp. Từ năm 2021 đến nay, Hạt Kiểm lâm đã nhiều lần tham mưu UBND 

huyện phản ánh, báo cáo tình hình đến Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh và đề 

xuất tăng mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng nhằm tạo động lực và điều kiện cho người dân 

tham gia trồng rừng.  

Năm 2022, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về công tác quản 

lý, bảo vệ rừng và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2017-2021. Kết quả 

giám sát, Đoàn nhận định mức hỗ trợ 07 triệu đồng/ha theo Quyết định 38/2016/QĐ-

TTg là quá thấp; mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/ha theo Quyết định 496/QĐ-UBND và 

529/QĐ-UBND càng thấp hơn. Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp 

và PTNT bổ sung, điều chỉnh các chính sách khuyến khích người dân tham gia trồng 

rừng, nâng định mức hỗ trợ trồng rừng. 

Trong các cuộc họp chuyên đề về công tác trồng rừng, Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Ban Quản lý dự án "Các dự án bảo vệ và phát triển rừng" tỉnh đã ghi nhận phản 

ánh về mức hỗ trợ trồng rừng hiện nay là quá thấp và đã có văn bản đề xuất cấp có 

thẩm quyền nâng mức hỗ trợ kinh phí trồng rừng cho người dân, ít nhất bằng mức hỗ 

trợ trồng rừng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 



2. Kiến nghị thứ 2: 

Nội dung kiến nghị: Khi người dân đã triển khai trồng rừng, nên có quy định cụ 

thể thời gian từ khi trồng rừng đến khi tổ chức nghiệm thu diện tích rừng trồng là bao 

lâu? 

Trả lời:  

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh; tại 

khoản a, điểm 1 Điều 11 quy định về thời điểm nghiệm thu trồng rừng như sau: 

- Nghiệm thu hạng mục: được tiến hành sau khi thực hiện các biện pháp kỹ 

thuật. 

- Nghiệm thu hoàn thành: được thực hiện sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư. 

Như vậy, thời điểm nghiệm thu theo từng giai đoạn được thực hiện như sau: 

+ Đối với nghiệm thu sau khi trồng: được thực hiện sau khi người dân đã trồng 

rừng xong. Tuy nhiên vì liên quan đến các chỉ tiêu nghiệm thu, trong đó có chỉ tiêu tỉ lệ 

cây sống nên thông thường, Hạt Kiểm lâm chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND 

xã tổ chức nghiệm thu sau khi người dân trồng rừng xong khoảng 3-4 tuần; như vậy 

vừa có thể nhận biết tình hình sinh trưởng, phát triển của cây đồng thời vẫn đang trong 

mùa vụ trồng rừng để vận động, hướng dẫn người dân kịp thời mua cây trồng dặm, 

trồng bổ sung nếu cây chết hoặc trồng không đủ diện tích, sai vị trí thiết kế... Tùy vào 

điều kiện thời tiết và nắm bắt tiến độ trồng rừng ở từng xã, từng hộ mà linh động sắp 

xếp thời gian tổ chức nghiệm thu.  

+ Đối với nghiệm thu chăm sóc rừng trồng: được thực hiện trong năm thứ 02, 

thực hiện đồng thời với nghiệm thu sau khi trồng rừng của năm đó. 

+ Đối với nghiệm thu hoàn thành: được thực hiện vào năm thứ 03 (sau khi kết 

thúc giai đoạn đầu tư), thực hiện đồng thời với nghiệm thu sau khi trồng rừng của năm 

đó. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hạt Kiểm lâm báo cáo 

Hội đồng nhân dân huyện biết, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

HẠT TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dụng 
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