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CHI CỤC KIỂM LÂM  

TỈNH KON TUM 

HẠT KIỂM LÂM TU MƠ RÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /BC-HKL 

 

     Tu Mơ Rông, ngày      tháng      năm 2021 

BÁO CÁO 

Tiến độ thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 

trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông 
 

Thực hiện Thông báo số 131/TB-UBND, ngày 21/6/2021 của UBND 

huyện Tu Mơ Rông về nội dung, thời gian phiên họp UBND huyện thường kỳ 

tháng 6 năm 2021. 

Hạt Kiểm lâm báo cáo tiến độ triển khai, thực hiện Dự án hỗ trợ trồng 

rừng sản xuất trên địa bàn huyện đến thời điểm hiện tại như sau: 

1. Kết quả thẩm định Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất các xã: 

- Từ ngày 05/5/2021 đến ngày 03/6/2021, Hạt Kiểm lâm đã chủ trì, phối 

hợp với Phòng Nông ngiệp và PTNT huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

và UBND các xã tổ chức thẩm định Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 

đối với 11/11 xã. 

- Căn cứ kết quả thẩm định, Hạt Kiểm lâm huyện đã đề nghị UBND các 

xã chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ Dự án trình UBND huyện (qua Hạt 

Kiểm lâm huyện) để tham mưu phê duyệt Dự án theo quy định. Đến thời điểm 

hiện tại chỉ còn xã Đăk Tờ Kan chưa nộp lại Dự án đã chỉnh sửa sau thẩm định 

về Hạt Kiểm lâm huyện. 

- Hiện tại, 11/11 xã chưa xây dựng xong hồ sơ thuyết minh kỹ thuật, dự 

toán trồng rừng theo nội dung yêu cầu của Hạt Kiểm lâm tại Công văn số 

81/HKL-QLBVR ngày 09/6/2021 về việc hướng dẫn Đề cương thiết kế, dự toán 

hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021. 

2. Tiến độ rà soát diện tích đất trồng rừng: 

- Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện tổng diện tích đất 

trồng rừng tại địa bàn các xã do đơn vị tư vấn đã khảo sát, đo đạc là: 313,27 ha, 

tăng 13,27 ha so với diện tích đăng ký trồng rừng ban đầu (300 ha). 

- Tuy nhiên, qua kiểm tra, một số diện tích trồng rừng của một số hộ gia 

đình tại địa bàn các xã Đăk Hà, Đăk Rơ Ông, Măng Ri, Ngok Yêu, Văn Xuôi 

không đủ điều kiện trồng rừng tập trung (nhỏ hơn 0,3 ha). 
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1 Đăk Hà 35 35 0 1,61 33,39   

2 Đăk Na 15 25,52 10,52  0 25,52   

3 Đăk Rơ Ông 55 41,19 -13,81 0,52 40,67   

4 Đăk Sao 20 21,95 1,95  0 21,95   

5 Đăk Tờ Kan 55 28,16 -26,84  0 28,16   

6 Măng Ri 15 15 0 1,91 13,09   

7 Ngọk Lây 10 10 0  0 10   

8 Ngọk Yêu 25 24,99 -0,01 2,52 22,47   

9 Tê Xăng 20 40 20  0 40   

10 Tu Mơ Rông 15 15 0  0 15   

11 Văn Xuôi 35 53,43 18,43 2,00 51,43   

Tổng cộng 300 310,24 10,24 8,56 301,68   

3. Kiến nghị, đề xuất: 

- Để đảm bảo chỉ tiêu, tiến độ trồng rừng năm 2021 và điều kiện đất đưa 

vào trồng rừng tập trung, đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo Phòng Nông 

nghiệp&PTNT huyện phối hợp với UBND các xã và đơn vị tư vấn: 

+ Đưa ra khỏi danh sách trồng rừng đối với các diện tích sau rà soát nhỏ 

hơn 0,25 ha. 

+ Kiểm tra, rà soát, không đưa các diện tích đất có rừng (theo kết quả 

kiểm kê rừng năm 2014 và Quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2020 của 

huyện Tu Mơ Rông) vào diện tích đăng ký trồng rừng năm 2021 theo đúng 

hướng dẫn tại Văn bản số 174/CCKL-QLBVR&BTTN, ngày 16/6/2021 của Chi 

cục Kiểm lâm Kon Tum. 

- Đề nghị UBND huyện kịp thời chỉ đạo UBND các xã khẩn trương chỉnh 

sửa, hoàn thiện hồ sơ Dự án; hồ sơ thiết kế, dự toán hỗ trợ trồng rừng sản xuất 

(Tờ trình, Dự án, Hồ sơ Thuyết minh thiết kế - Dự toán trồng rừng) trình UBND 

huyện (qua Hạt Kiểm lâm) để kịp thời tham mưu UBND huyện thẩm định, phê 

duyệt đưa vào triển khai thực hiện. 

Hạt Kiểm lâm báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ trồng 

rừng năm 2021 trên địa bàn huyện để UBND huyện Tu Mơ Rông được biết, chỉ 

đạo./. 
 

Nơi nhận:       HẠT TRƯỞNG  
- UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT, QLBVR. 

 

 

 

       

           Võ Minh Văn 
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