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Kính gửi: Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-ĐGS ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Ban Kinh 

tế - Xã hội, Hội đồng nhân huyện Đăk Tô về việc giám sát triển khai thực hiện 

Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án 

hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn huyện, như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành 

1. Công tác chỉ đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Dự án 

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phát 

triển trồng rừng giai đoạn 2021 - 2025; Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành các 

văn bản triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên địa bàn 

huyện1. Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Uỷ ban nhân dân dân các xã, thị trấn 

tăng cường công tác rà soát diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp dân đang sản 

xuất nông nghiệp cây hàng năm nhưng kém hiệu quả để định hướng phát triển 

trồng rừng sản xuất giai đoạn 2021-2025 theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tăng cường công hướng dẫn về kỹ thuật lâm 

sinh, trồng và chăm sóc, bảo vệ, xử lý thực bì, phòng chống sâu bệnh, đảm bảo 

rừng trồng đạt tỷ lệ sống cao, triển khai thực hiện dự án đảm bảo mục tiêu, tiến 

độ đề ra. 

- Chỉ đạo rà soát nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng còn tồn từ năm 

2016 trở về trước do Uỷ ban nhân dân xã Văn Lem quản lý nhưng chưa có nội 

dung chi để ưu tiên hỗ trợ nhân dân trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn 

xã Văn Lem để đảm bảo hoàn thành mục tiêu tỉnh giao trong năm. 

2. Công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Dự án 

                                        
1 Quyết định số 105/QĐ-UBND, ngày 11/3/2021 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển rừng giai đoạn 2021-

2025; Công văn số 215/UBND-KTTH, ngày 17/3/2021 về việc rà soát, đăng ký khu vực dự kiến khảo sát, lập hồ 

sơ thiết kế kỹ thuật trồng rừng sản xuất năm 2021; Quyết định số 405/QĐ-UBND, ngày 10/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn huyện Đăk Tô... 
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- Để dự án được triển khai có hiệu quả, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến các nội dung dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trong năm 

2021 và giai đoạn 2021 - 2025 giúp người dân hiểu, biết về chủ trương chính 

sách của Nhà nước để tích cực hưởng ứng tham gia trồng rừng và hưởng lợi từ 

trồng rừng nhằm góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân 

và bảo vệ môi trường sinh thái, thông qua nhiều hình thức như tổ chức hội thảo, 

tập huấn đầu bờ, giới thiệu một số mô hình trồng rừng trên địa bàn huyện để 

người dân tham quan học hỏi kinh nghiệm về công tác phát triển trồng rừng. 

- Tăng cường kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh có 

nhu cầu liên kết sản xuất trồng rừng với người dân, phát triển kinh tế nông lâm 

nghiệp dưới tán rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác khảo sát, đánh giá thực trạng đất rừng; Đất cằn cỗi kém 

phát triển, đất trống, đồi núi trọc cần được cải tạo để phát triển trồng rừng 

trên địa bàn huyện 

Trên cơ sở diện tích đất sản xuất lâm nghiệp do Uỷ ban nhân dân các xã, 

thị trấn quản lý, định hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn xã, quỹ 

đất trống, đồi núi trọc; Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các 

xã, thị trấn phối hợp với kiểm lâm địa bàn tổ chức rà soát, tổng hợp đăng ký diện 

tích trồng rừng sản xuất tập trung gửi về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển 

khai thực hiện trồng rừng năm 2021, giai đoạn 2021- 2025 đảm bảo theo đúng 

quy định. Kết quả, qua rà soát tổng diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp do địa 

phương quản lý, dân đang sản xuất nông nghiệp là 10.484ha, trong đó diện tích 

đang sản xuất cây hàng năm kém hiệu quả, đất dốc bạc màu cần tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo tuyên truyền người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng 

rừng sản xuất giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch tỉnh giao là 1.520ha2, trong đó 

ưu tiên trên địa bàn xã Đăk Trăm và Văn Lem để hình thành những vùng trồng 

rừng sản xuất tập trung. 

2. Công tác triển khai thực hiện Dự án trồng rừng sản xuất và giao đất 

rừng cho các hộ gia đình; các thủ tục và quy trình thực hiện Dự án năm 

2021 

2.1. Kế hoạch tỉnh, huyện giao 

                                        
2Diện tích trồng rừng sản xuất giai đoạn 2021-2025 do huyện thực hiện: Năm 2021 là 300ha; năm 2022 là 

450ha; năm 2023 là 400ha; năm 2024 là 370ha. 
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Năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho huyện Đăk Tô trồng mới 300ha 

rừng sản xuất3; ngay từ đầu năm, Uỷ ban nhân dân huyện đã giao Kế hoạch chi 

tiết 300ha đến từng xã, thị trấn để chủ động triển khai rà soát, đăng ký trồng 

rừng năm 2021 đạt mục tiêu đề ra4 (xã Văn Lem 200ha; xã Đăk Trăm 65ha; xã 

Ngọk Tụ 10ha; xã Đăk Rơ Nga 5ha; xã Kon Đào 5ha; xã Tân Cảnh 05ha; xã Pô 

Kô 05ha; xã Diên Bình 05ha). 

2.2. Công tác lập, phê duyệt dự án trồng rừng sản xuất năm 2021 

- Trên cơ sở hướng dẫn liên ngành số 1862/HD-LN ngày 12 tháng 7 năm 
2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục triển khai các Dự án hỗ trợ trồng 

rừng sản xuất; Ủy ban nhân dân huyện đã trình Hội đồng Nhân dân huyện phê 
duyệt chủ trương5 đầu tư dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 theo đúng 

quy định của Luật Đầu tư công năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt dự 
án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn huyện Đăk Tô6 do Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, với cơ chế hỗ trợ là 10 
triệu đồng/1ha trong 03 năm (năm đầu 07 triệu đồng; năm thứ hai là 02 triệu 

đồng; năm thứ ba là 01 triệu đồng) tập trung hỗ trợ cây giống, phân bón, thuốc 
BVTV... cho các hộ dân tham gia trồng rừng. Theo đó: tổng mức đầu tư được 

phê duyệt là 9.307.661.897 đồng, cụ thể: Ngân sách tỉnh hỗ trợ ngân sách huyện 
1.500.000.000 đồng; nguồn tăng thu hàng năm từ ngân sách huyện 

527.347.039đồng; hộ dân tham gia 7.280.314.858 đồng. 

- Phê duyệt Phương án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn 

xã Văn Lem sử dụng nguồn dịch vụ môi trường rừng còn tồn chưa sử dụng, do 

Uỷ ban nhân dân xã Văn Lem làm chủ đầu tư, với cơ chế hỗ trợ là 10 triệu 

đồng/1ha trong 03 năm. Theo đó: Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 

4.991.834.000 đồng, cụ thể: Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 76.947.062 đồng; 

nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng còn tồn từ năm 2016 trở về trước do Uỷ 

ban nhân dân xã Văn Lem đang quản lý 1.063.000.000 đồng; hộ dân tham gia 

đối ứng 3.851.887.000 đồng. 

2.3. Công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán hỗ trợ 

trồng rừng năm 2021 

Chỉ đạo các đơn vị được ủy quyền làm chủ đầu tư hợp đồng với các đơn vị 

tư vấn chuyên ngành và phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân dân 

các xã, thị trấn tổ chức khảo sát, đo đạt và xác định các hộ đủ điều kiện về đất 

                                        
3Công văn số 101/UBND-NNTN, ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chỉ tiêu trồng 

rừng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
4 Quyết định số 105/QĐ-UBND, ngày 11/3/2021 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển rừng giai đoạn 2021-

2025. 
5 Nghị quyết số 215/NQ-HĐND, ngày 30/7/2021 của Hội đồng Nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương 

thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng sản năm 2021 trên địa bàn huyện Đăk Tô 
6 Quyết định số 405/QĐ-UBND, ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô về việc phê duyệt Dự án 

hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn huyện Đăk Tô 
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đai7 để lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 

2021 theo quy định. Trong năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt 02 hồ 

sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán hỗ trợ trồng rừng sản xuất với tổng diện tích 

295,35ha, hỗ trợ cho 223 hộ dân trên địa bàn các xã8. 

Kết quả thực hiện đến năm 2021, tổng diện tích trồng rừng sản xuất do 

huyện thực hiện là 300,35 ha/300 ha đạt 100,12% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, 
xã Văn Lem 169,62/200ha, đạt 84,81% kế hoạch huyện giao; xã Đăk Trăm 

68,21/65ha, đạt 104,94%; xã Đăk Rơ Nga 8,41/5ha, đạt 168,2%; xã Ngọk Tụ 
9,06/10 ha, đạt 90,6%; xã Kon Đào 10,75/5ha đạt 215% (trong đó có 05ha keo 

lá tràm do dân tự trồng); xã Tân Cảnh 8,81/5ha, đạt 176,2%; xã Pô Kô 
10,64/5ha, đạt 212%; xã Diên Bình 14,85/5ha, đạt 297%. 

3. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trồng 

rừng tham gia Dự án 

- Giao đất cho các hộ trồng rừng: Trên địa bàn huyện Đăk Tô không thực 

hiện giao đất cho các hộ dân để triển khai thực hiện các Dự án trồng rừng. 

- Các hộ đăng ký tham gia Dự án trồng rừng năm 2021 đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây hoặc đang sử dụng ổn định không có 

tranh chấp trong vòng 3 năm trở lại khi khảo sát, lập dự án hỗ trợ trồng rừng 

thuộc quy hoạch đất Lâm nghiệp theo chức năng 3 loại rừng được Uỷ ban nhân 

dân tỉnh công bố thì khuyến khích các hộ dân tham gia trồng rừng để từng bước 

nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng theo các Nghị quyết Đại hội của tỉnh, huyện. Do 

đó, trong các Dự án hỗ trợ trồng rừng năm 2021 chưa đề cập rà soát, cấp quyền 

sử dụng đất cho người dân. Uỷ ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, Uỷ ban 

nhân dân các xã, thị trấn rà soát toàn bộ diện tích đăng ký tham gia trồng rừng 

của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đủ điều kiện thì hướng dẫn làm 

hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trong thời gian đến theo 

đúng quy định. 

4. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ 

- Giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: Đã hỗ trợ giống cây 

Mắc ca, Bạch đàn cự vĩ 3329 cho các hộ dân trồng rừng trong năm 2021 trên địa 

bàn huyện, với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ha trồng rừng cây gỗ lớn. Cụ thể: Hỗ 

trợ 07 triệu đồng/năm đầu để hộ dân mua cây giống, phân bón lót, thuốc bảo vệ 

thực vật; 02 triệu đồng/năm thứ hai để mua cây giống trồng dặm, phân bón; 01 

triệu đồng/năm thứ ba để tiếp tục trồng dặm, bón phân để đạt tiêu chí thành 

rừng. Tổng kinh phí ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho các hộ dân mua cây 

                                        
7 đất trống, đồi núi trọc do các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có đất quy hoạch trồng rừng sản xuất 

được cấp có thẩm quyền giao hoặc được thuê và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã sử dụng 

ổn định trong vòng 03 năm trở lên không có tranh chấp. 
8Dự án xã Văn Lem làm chủ đầu tư là 106,3 ha/81 hộ; Dự án Phòng Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư là 

189,05 ha/142 hộ và 01 hộ dân tự trồng 05 ha. 
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giống, phân bón và thuốc thuốc bảo vệ thực vật trồng rừng năm 2021 là 

2.130.670.000 đồng9 (không có vốn vay của người dân đối ứng để trồng rừng). 

- Công tác chuẩn bị cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: Trên cơ sở 
nhu cầu cây giống trồng rừng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo hồ sơ thiết 

kế kỹ thuật-dự toán hỗ trợ trồng rừng được phê duyệt, Uỷ ban nhân dân huyện 
đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân xã Văn 

Lem làm việc với các đơn vị trong và ngoài tỉnh có kinh doanh giống cây Lâm 
nghiệp đảm bảo quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính, công nhận giống và nguồn giống, 

quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính; kinh doanh phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật theo quy định tại Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 

năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón để hướng dẫn, hướng 
dẫn người dân mua cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất 

lượng theo Dự án được phê duyệt. Kết quả năm 2021: 

+ Cây mắc ca do Công ty Cổ Phần Dương Gia Kon Tum - thuộc Hiệp hội 
Măc ca Việt Nam cung cấp cây giống mắc ca đảm bảo các tiêu chuẩn, chất 

lượng, số lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cho người dân trồng rừng. 

+ Cây bạch đàn Cự vĩ 3329 (Bạch đàn Cự vĩ nuôi cấy mô) do Công ty cổ 

phần giống cây trồng Miền Bắc cung cấp đảm bảo các điều kiện cung ứng cây 

giống Lâm nghiệp cho người dân tham gia dự án trồng rừng. 

- Công tác đào tạo tập huấn, khuyến lâm: 

+ Chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

huyện đã tổ chức mở lớp đào tạo nghề trồng cây lâm nghiệp cho các hộ tham gia 

trồng rừng trên địa bàn huyện. Kết quả đã tổ chức đạo tạo 04 lớp kỹ thuật trồng, 

chăm sóc cây bạch đàn trên địa bàn xã Văn Lem với số lượng học viên là 140 

người; 01 lớp trồng, chăm sóc cây mắc ca trên địa bàn huyện với số lượng 31 

học viên tham gia. Ngoài ra Công ty Cổ phần Dương Gia Kon Tum đã tổ chức 

09 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mắc ca trên địa bàn 9 xã, thị trấn. 

+ Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp, Hạt Kiểm lâm phối hợp Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cử công 

chức thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người dân quản lý, bảo vệ và 

chăm sóc cây trồng rừng theo đúng quy trình kỹ thuật trồng rừng của Chi cục 

Kiểm lâm hướng dẫn (như: Làm cỏ, tủ gốc, phòng chống cháy, tưới nước, bón 

phân...)  nhằm đảm bảo cây trồng rừng có tỷ lệ cây sống cao. 

- Tình hình phát triển cây trồng rừng sản xuất; chăm sóc, quản lý bảo vệ 

rừng: Giao Phòng Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đã phối hợp với 

Hạt Kiểm lâm huyện, Uỷ ban nhân dân các xã tăng cường công tác kiểm tra tình 

hình trồng, sinh trưởng, phát triển cây trồng rừng sản xuất. Kết quả đến cuối 

năm 2021 tỷ lệ cây sống đạt trên 80%, tại thời điểm tháng 3/2022 qua kiểm tra 

                                        
9Hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ trồng chính là 2.067.450.000 đồng; hỗ trợ trồng dặm 63.220.000 đồng. 
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thì tỷ lệ cây sống đạt khoảng 60-70%, nguyên nhân do công tác chăm sóc, quản 

lý của một số hộ dân chưa tốt, mối ăn nhiều, trồng xen với cây sắn... Uỷ ban 

nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt 

Kiểm lâm phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã tổ chức rà soát, tổng hợp tỷ lệ 

cây chết của các hộ để xây dựng kế hoạch hỗ trợ cây giống trồng dặm trong năm 

2022 đảm bảo mật độ cây trồng theo quy định; hướng dẫn công tác chăm sóc, 

phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại đối với diện tích rừng đã 

trồng trong năm 2021; đối với diện tích trồng rừng trên đất nương rẫy đang 

trồng mỳ (sắn), hướng dẫn người dân canh tác không làm ảnh hưởng đến cây 

trồng rừng, đặc biệt vào thời điểm người dân thu hoạch sắn làm ảnh hưởng đến 

cây trồng; tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển cây trồng 

nhằm phát hiện sớm tình trạng sâu bệnh hại để xử lý kịp thời. 

III. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại trong quá trình thực 

hiện 

1. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân 

huyện; công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan và sự vào cuộc của cấp 
ủy, chính quyền ở cơ sở đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trồng rừng sản 

xuất trong năm 2021 đạt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. 

- Nhiều hộ dân nhận thức được quyền lợi từ chính sách hỗ trợ trồng rừng 
của huyện nên đã đăng ký tham gia dự án trồng rừng sản xuất năm 2021 và thực 

hiện tốt quy trình kỹ thuật đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn, cây trồng 
sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ cây sống cao (tại các xã Văn Lem, Diên Bình, 

Đăk Trăm, Tân Cảnh...). 

2. Khó khăn, tồn tại  

- Công tác rà soát, đăng ký diện tích trồng rừng còn có chống lấn lên diện 
tích giữa các chủ rừng khác và ngoài lâm phần do thuộc địa giới quản lý của 

huyện nên phải kiểm tra, rà soát ảnh hưởng đến tiến độ lập dự án. 

- Diện tích đất đăng ký trồng rừng của các hộ dân nằm rải rác, manh mún, 
không tập trung, chủ yếu trên các đồi núi dốc, địa hình hiểm trở, đường giao 

thông đi lại khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát, vận chuyển vật tư cây 
giống, hướng dẫn cho người dân triển khai thực hiện trồng rừng. 

- Qua kiểm tra một số hộ dân tại các xã Đăk Trăm, Văn Lem, Ngọc Tụ cây 

trồng sinh trưởng phát triển kém, tỷ lệ cây chết cao (tỷ lệ cây sống dưới 30%). 

- Dự án trồng rừng trong năm 2021 do mới triển khai nên việc tham mưu 

thẩm định, trình phê duyệt dự án từ cấp tỉnh đến cấp huyện còn lúng túng, chậm 
tiến độ. 

3. Nguyên nhân 

3.1. Khách quan 

- Ranh giới đất lâm nghiệp giữa các chủ rừng khác được giao quản lý và 

đất lâm nghiệp do địa phương quản lý chưa rõ ràng và có sự chồng lấn. 
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- Một số diện tích cây Bạch đàn bị mối, dế cắn, côn trùng chích hút, sâu 

cuốn... dẫn đến cây trồng rừng bị chết khô (nhà nước chỉ hỗ trợ một phần thuốc 
chống mối, khi sử dụng hết thuốc nhà nước hỗ trợ các hộ dân không tự mua 
thuốc để phun phòng trừ sâu bệnh hại).  

3.2. Chủ quan 

- Vẫn còn một số hộ dân chưa quan tâm chăm sóc, quản lý bảo vệ, trồng 
xen với cây sắn.  

- Một số xã chưa thật sự quan tâm đến công tác hỗ trợ trồng rừng, thiếu 

kiểm tra, giám sát, đôn đốc các hộ dân tham gia trồng rừng đầu tư, chăm sóc bảo 
vệ rừng trồng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

- Chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn chưa quyết liệt trong công tác 

tham mưu kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai trồng, chăm sóc và bảo vệ 
rừng trồng trên địa bàn huyện. 

IV. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian đến 

  1. Dự án trồng rừng năm 2021 

 - Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân dân các xã tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các hộ dân thực hiện tốt việc 

chăm sóc, quản lý bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh hại để cây trồng sinh trưởng, phát 

triển tốt. 

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã tiếp tục kiểm tra, thống kê số lượng cây 

trồng rừng bị chết của từng hộ dân báo cáo về Uỷ ban nhân dân huyện (qua 

phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, hỗ trợ cây giống trồng 

dặm trong năm thứ 2 theo quy định. Riêng đối với các diện tích trồng rừng của 

các hộ dân có tỷ lệ chết cao, vượt định mức hỗ trợ của Nhà nước thì Uỷ ban 

nhân dân các xã phải tổ chức vận động nhân dân tự đầu tư kinh phí mua giống 

để trồng dặm trong vụ mùa năm 2022 nhằm đảm bảo mật độ cây trên đơn vị 

diện tích vàtỷ lệ cây sống cao. 

2. Dự án trồng rừng sản xuất tập trung năm 2022  

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối với đơn 

vị tư vấn khẩn trương hoàn thành công tác lập và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ 

thuật dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2022. Hoàn thành trong tháng 5 năm 

2022. 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm hoàn thành các 

hồ sơ pháp lý và cung cấp cây giống, phân bón, thuốc thuốc bảo vệ thực vật cho 

người dân tham gia trồng rừng năm 2022 theo quy định. Hoàn thành trong tháng 

6 năm 2022. 

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, hướng dẫn 

nhân dânphát dọn thực bì, chuẩn bị đất, đào hố, xử lý mối...để đảm bảo xuống 

giống cây trồng rừng đồng loạt khi gặp thời tiết thuận lợi. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án trồng rừng sản xuất 

năm 2021 trên địa bàn huyện Đăk Tô./. 
 

Nơi nhận:     
- Đoàn GS Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  
- Phòng NN và PTNT; 
- Hạt Kiểm lâm huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- V.P HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, KTTH, PNN&PTNT. 

   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Đặng Quang Hải 
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