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BÁO CÁO 

Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022  
trên địa bàn huyện 

 

Căn cứ Thông báo số 72/TB-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân huyện về nội dung, thời gian Phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường 

kỳ tháng 3 năm 2022, 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện báo cáo tình hình triển 

khai kế hoạch trồng rừng năm 2022 trên địa bàn huyện, như sau: 

1. Công tác xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2022  

- Đến thời điểm báo cáo, 11/11 xã đã xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 
2022 (tính theo chỉ tiêu kế hoạch giao đầu năm) . Cấp huyện cũng đã xây dựng 

phương án trồng rừng tập trung năm 2022 và được HĐND huyện thông qua tại 
Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 17/12/2021. 

- Theo Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Kon Tum về việc trồng rừng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, 

tổng diện tích trồng rừng tập trung năm 2022 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông là 
348 ha, tăng 48 ha so với chỉ tiêu kế hoạch giao đầu năm. Ủy ban nhân dân huyện 
đã chỉ đạo giao bổ sung chỉ tiêu cho các xã(1), đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch 

trồng rừng tập trung năm 2022 trên địa bàn huyện để làm cơ sở triển khai thực 
hiện. Đến thời điểm hiện nay, có 1/8 xã đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh kế hoạch 

trồng rừng năm 2022 của xã (xã Tê Xăng). 

2. Công tác chuẩn bị đất, lựa chọn đơn vị tư vấn đo đạc vị trí 

- Đến thời điểm hiện tại, 03/11 xã đã chủ động liên hệ đơn vị tư vấn để triển 
khai công tác đo đạc, xác định vị trí lên sơ đồ (xã Tê Xăng, Đăk Sao, Đăk Rơ Ông). 

Các xã còn lại đang triển khai rà soát vị trí, diện tích để triển khai thực hiện trồng 
rừng năm 2022. Tổng diện tích các xã đang tổ chức rà soát khoảng 363 ha. 

Tuy nhiên, qua buổi làm việc để thống nhất lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện 
khảo sát, thiết kế dự án trồng rừng (tổ chức họp sáng ngày 22/3/2022), các xã đã 

thống nhất đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Minh Khang để hợp đồng thực hiện 
nhiệm vụ đo đạc, xây dựng hồ sơ thiết kế trồng rừng năm 2022 trên địa bàn các xã.  

                                                                 
(1) Tại Công văn số 598/UBND-NN ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về 

trồng rừng tập trung giai đoạn 2022-2025, theo đó có 8 xã điều chỉnh bổ sung tăng diện tích (Đăk Sao, Đăk Rơ Ông, 

Đăk Tờ Kan, Đăk Hà, Măng Ri, Ngọk Lây, Tê Xăng, Văn Xuôi), 3 xã giữ nguyên diện tích (Đăk Na, Tu Mơ Rông, 

Ngọk Yêu) 
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- Công tác chuẩn bị đất trồng rừng hiện nay chưa triển khai vì phải chờ sau 
khi đơn vị tư vấn khảo sát, đo đạc và lên sơ đồ vị trí mới tổ chức thực hiện. 

3. Công tác chuẩn bị giống 

- Xã Đăk Na, Đăk Rơ Ông, Tê Xăng đã chủ động đặt hàng gieo ươm giống 
cây thông, bạch đàn, Sơn tra để phục vụ công tác trồng rừng trên địa bàn.  

- Các xã khác đang khảo sát để lựa chọn đơn vị cung ứng cây giống đảm bảo 
chất lượng và phù hợp. 

- Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã triển khai xây dựng 
vườn ươm giống và đã tiến hành gieo ươm 200.000 cây sơn tra để đáp ứng nhu cầu 

cây giống trồng rừng năm 2022 trên địa bàn. 

Do vậy, nguồn giống chuẩn bị phục vụ trồng rừng năm 2022 trên địa bàn 

huyện cơ bản được đảm bảo. 

(Chi tiết có biểu tổng hợp kèm theo) 

 

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2022 của 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện./. 

 

Nơi nhận:      
- UBND huyện; 
- Lãnh đạo Phòng NN; 
- Lưu: PNN 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Thanh Hoàng 
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