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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017;  

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

300/TTr-SNN ngày 15 tháng 12 năm 2021 và đề nghị của Ủy ban nhân dân 

huyện Tu Mơ Rông tại Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 

(kèm theo hồ sơ). 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch giao rừng gắn với giao đất trên địa bàn huyện 

Tu Mơ Rông năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:  

1. Quy mô, địa điểm giao rừng gắn liền với đất lâm nghiệp:   

a) Tổng diện tích đề nghị giao đất, giao rừng là 324 ha. 

b) Địa điểm: Trên địa bàn xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

2. Đối tượng:     

a) Đối tượng rừng và đất rừng giao: Rừng tự nhiên, rừng trồng và đất lâm 

nghiệp chưa có rừng quy hoạch chức năng sản xuất.   

b)  Đối tượng nhận đất, nhận rừng: Cộng đồng dân cư. 

3. Dự kiến kinh phi thực hiện và nguồn kinh phí: 

a) Dự kiến kinh phí thực hiện: 194.843.000 đồng.  



2 

 

 

b) Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện và ngân 

sách huyện Tu Mơ Rông bố trí 50% kinh phí thực hiện.  

4. Thời gian thực hiện: Triển khai thực hiện từ năm 2021.  

5. Cơ quan thực hiện giao rừng gắn liền với đất lâm nghiệp theo kế hoạch: 

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tổ chức thực hiện theo quy định.   

6. Hiệu quả của Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng:  

a) Về kinh tế: Thông qua hoạt động phát triển rừng cộng đồng vốn rừng 

hiện có sẽ được bảo vệ, tăng chất lượng rừng tự nhiên, giảm các tác động bất lợi 

đến rừng, góp phần nâng cao khả năng phòng hộ của rừng, bảo vệ cảnh quan 

môi trường cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của cộng đồng. 

Việc giao rừng kết hợp với giao đất sẽ nâng cao khả năng khai thác, sử dụng tối 

đa tiềm năng đất lâm nghiệp trong phát triển kinh tế, trồng rừng sản xuất, khai 

thác rừng trồng góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho cộng đồng góp 

phần ổn định an ninh quốc phòng tại địa phương.  

b) Về xã hội: Thu hút được nguồn lao động tại địa phương vào việc sản 

xuất lâm nghiệp và nông lâm kết hợp từ việc trồng rừng, chăm sóc, tu bổ rừng tự 

nhiên, trồng cây dược liệu dưới tán rừng, khai thác rừng trồng và lâm sản ngoài 

gỗ.... Giải quyết được việc làm cho các hộ gia đình trong thôn, ổn định sinh kế 

trong nhiều năm, ổn định dần cuộc sống và giữ gìn trật tự xã hội tại địa phương.  

c) Về môi trường: Bảo vệ được diện tích rừng tự nhiên hiện có trong 

những năm đầu và tăng thêm diện tích rừng mới trồng trong những năm tiếp 

theo, tăng độ che phủ của rừng phát huy tính năng phòng hộ, hạn chế xói mòn, 

điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái. Khi rừng được bảo vệ tốt góp 

phần bảo tồn đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái của rừng.   

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông có trách nhiệm: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện việc giao rừng gắn với giao đất cho cộng 

đồng dân cư theo đúng các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và 

các quy định hiện hành.  

b) Tổ chức công khai kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng đã được phê 

duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã có rừng 

giao, cho thuê trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt. 

c) Tăng cường theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ 

rừng và sử dụng đất lâm nghiệp của cộng đồng dân cư sau khi nhận giao rừng; 

trường hợp diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao sử dụng không hiệu quả 

hoặc sử dụng sai mục đích thì xem xét tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi để 

giao rừng, cho thuê rừng cho đối tượng khác quản lý, sử dụng hiệu quả hơn. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân 
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huyện Tu Mơ Rông triển khai Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao 

đất cho thuê đất trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2021 theo đúng quy định 

Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật liên quan; chịu trách 

nhiệm về thông tin và số liệu thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông và Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan có chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.    
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chi cục Kiểm lâm;  

- Văn phòng UBND tỉnh: PCVPKSX; 

- Lưu: VT, NNTN.NVH. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 
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