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TỈNH KON TUM 

HẠT KIỂM LÂM TU MƠ RÔNG 
 

Số:        /BC-HKL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Tu Mơ Rông, ngày       tháng     năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định hồ sơ hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2022 

đối với các xã trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông  
 

Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 18/6/2022, 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 hồ sơ thuyết minh kỹ thuật và dự toán hỗ trợ 

trồng rừng sản xuất năm 2022 đối với 11/11 xã, kết quả cụ thể như sau: 

I. Kết quả thẩm định hồ sơ  

1. Cơ bản thống nhất với nội dung, bố cục của hồ sơ thuyết minh kỹ thuật và 

dự toán hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2022 do UBND các xây dựng. 

- Về quy mô thực hiện: Hầu hết các xã đã xây dựng hồ sơ thuyết minh kỹ 

thuật và dự toán hỗ trợ trồng rừng trong năm 2022 trên địa bàn xã đã bám sát với 

quy mô về diện tích trồng rừng năm 2022 theo chỉ tiêu cấp trên giao.  

- Về định mức hỗ trợ trồng rừng: Hồ sơ thuyết minh kỹ thuật và dự toán hỗ 

trợ trồng rừng đã đảm đảo đúng định mức hỗ trợ theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg 

ngày 14/9/2016 gồm: Hỗ trợ công tác khuyến lâm 500.000 đồng/ha/4 năm (01 năm 

trồng, 3 năm chăm sóc), hỗ trợ chi phí khảo sát, thiết kế, ký kết hợp đồng trồng 

rừng 300.000 đồng/ha; hỗ trợ số hóa bản đồ và lập Phương án trồng rừng sản xuất 

150.000 đồng/ha theo quy định tại Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14/5/2018 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết 

định 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Một số nội dung của hồ sơ  hỗ trợ trồng rừng sản xuất được đề nghị chỉnh 

sửa, bổ sung: 

- Về căn cứ pháp lý: Cần bổ sung một số văn bản pháp lý cần thiết có liên 

quan đến việc triển khai, thực hiện. 

- Về các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phải thực hiện theo Thông tư số 

29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định 

về các biện pháp lâm sinh. 

- Về mật độ trồng rừng: Tổ thầm định đã yêu cầu UBND các xã điều chỉnh 

mật độ trồng rừng đối với từng loại cây đã xác định để đưa vào hồ sơ thuyết minh 

dự toán hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên địa bàn cho phù hợp với định mức kinh tế 

kỹ thuật theo quy định.  

- Về xác định nguồn vốn hỗ trợ: Tổ thầm định đã yêu cầu đề nghị điều chỉnh 

thành nguồn ngân sách nhà nước; nguồn quỹ dịch vụ môi trường rừng; nguồn vốn 

cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân đóng góp và lồng ghép các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác để thực hiện. 
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- Về nguồn giống gốc cây trồng: Tổ thầm định đã yêu cầu UBND xã chỉnh 

sửa nội dung về nguồn gốc giống trồng rừng: phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng 

theo quy định. 

3. Một số tồn tại trong quá trình thực hiện việc thẩm định hồ sơ thuyết minh 

kỹ thuật và dự toán hỗ trợ trồng rừng sản xuất của một số xã cụ thể như sau: 

- Đối với xã Đăk Na. Theo hồ sơ dự toán thiết kế trồng rừng xã xây dựng 

trong năm 2022 hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho 53 hộ gia đình, với tổng diện tích là 

55,14 ha, tại các thôn Đăk Riếp 1, Đăk Riếp 2, Mô Bành 1, Mô Bành 2 - thuộc xã 

Đăk Na. Tổ thẩm định xác định trên địa bàn xã Đăk Na không có tiểu khu 211 

(Tiểu khu 211 thuộc địa giới hành chính xã Đăk Sao); Đề nghị UBND xã điều 

chỉnh Hồ sơ thuyết minh thiết kế kỹ thuật và dự toán hỗ trợ trồng rừng năm 2022 

trên địa bàn xã từ 55,14 ha xuống còn 42,34 ha (giảm 12,8 ha, lý do diện tích này 

thuộc địa giới hành chính xã Đăk Sao) cho phù hợp với quy định về địa giới hành 

chính.  

- Đối với xã Đăk Hà. Tổ thẩm định xác định trên địa bàn xã không có tiểu 

khu 299 (tại vị trí khoảnh 9, lô 4, diện tích 0,36 ha thuộc hộ Y Hương - Thôn Mô 

Pả), đề nghị chỉnh sửa lại số hiệu tiểu khu cho phù hợp. 

- Đối với xã Măng Ri. Theo hồ sơ thiết kế của xã, diện tích đưa vào dự án hỗ 

trợ trồng rừng chưa đảm bảo kế hoạch (24,2ha/25ha). Tổ thầm định đề nghị UBND 

xã rà soát diện tích trồng rừng (nếu có) để đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch được 

giao.  

* Kết quả diện tích đất để đưa vào hồ sơ thuyết minh dự toán hỗ trợ trồng 

rừng sản xuất năm 2022 của các xã đã xây dựng được 380,99 ha/348 ha (vượt 

32,99 ha theo kế hoạch). Hiện tại Hạt Kiểm lâm đang tham mưu hồ sơ, trình 

UBND huyện phê duyệt  hồ sơ thiết kế dự toán trồng rừng của các xã. 

(Có biểu tổng hợp diện tích trồng rừng kèm theo) 

II. Một số kiến nghị đề xuất: 

- Đề nghị UBND các xã sớm hoàn thiện các nội dung còn thiếu sót đã có ý 

kiến đề xuất trong buổi họp thẩm định và đồng thời gửi hồ sơ về Hạt Kiểm lâm để 

có cơ sở tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt hồ sơ dự toán hỗ 

trợ trồng rừng năm 2022 trên địa bàn xã. 

- Sau khi UBND huyện có Quyết định phê duyệt hồ sơ hỗ trợ trồng rừng sản  

xuất năm 2022, UBND các xã có trách nhiệm triển khai thực hiện nhằm đảm bảo 

tiến độ, mùa vụ trồng rừng. 

Hạt Kiểm lâm báo cáo kết quả thẩm định Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất 

năm 2022 của các xã để UBND huyện Tu Mơ Rông biết, chỉ đạo./. 
 

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

- UBND các xã; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;  

- Phòng Nông nghiệp &PTNT; 

- Lưu: VT, QLBVR. 

                                                                                           Võ Minh Văn 
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