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   ỦY BAN NHÂN DÂN 

      HUYỆN ĐĂK TÔ 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:        /TTr-UBND       Đăk Tô, ngày       tháng     năm 2022 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hỗ trợ trồng 

rừng sản xuất tập trung giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô                         

             

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, kỳ họp chuyên đề 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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

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

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg, ngày 14/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư 

hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các Công ty nông, lâm 

nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của 

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

định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết 

cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-UBDT, ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc 

về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT, ngày 20/9/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số hoạt động về Lâm nghiệp thực hiện 

Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu Quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/ĐH, ngày 30/9/2020 của Đại hội Đại biểu 

tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI; 

Căn cứ Kế hoạch số 451/KH-UBND, ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum về trồng rừng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 



2 

 

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 1862/HD-LN, ngày 12/7/2021 của Liên 

ngành Sở Nông nghiệp và PTNT, 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/ĐH, ngày 12/8/2020 của Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ huyện Đăk Tô lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; 

Căn cứ Công văn số 1942/UBND-NNTN, ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum về thống nhất xử lý 70.241 triệu đồng tiền Dịch vụ Môi trường rừng 

hỗ trợ các địa phương trồng rừng; 

Căn cứ Chương trình số 39-CTr/HU, ngày 10/5/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 về triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 

XVI phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị Quyết 124/2020/NQ-HĐND ngày 05/3/2020 của Hội đồng 

nhân dân huyện Đăk Tô về việc giao Ủy nhân dân huyện quyết định chủ trương 

đầu tư dự án nhóm C; 

Căn cứ Nghị quyết số 232/NQ-HĐND, ngày 18/12/2021 của HĐND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất 

tập trung giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô; 

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-UBND, ngày 02/6/2021 của UBND huyện 

về việc ban hành Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện; 

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-UBND, ngày 03/11/2022 của UBND 

huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển rừng giai đoạn 2021-2025 cho 

UBND các xã, thị trấn; 

UBND huyện Đăk Tô kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết 

định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất tập trung 

giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô, với các nội dung chính sau: 

I. Điều chỉnh phụ lục Dự án: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất tập trung giai 

đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô kèm theo Nghị quyết số 232/NQ-

HĐND, ngày 18/12/2021 của HĐND huyện như sau:  

1. Mục 4: Quy mô đầu tư: Hỗ trợ trồng mới 1.220 ha rừng sản xuất, 

trồng cây gỗ lớn, khai thác sau 10 năm tuổi. Chi tiết theo phụ lục kèm theo. 

Lý do điều chỉnh: Theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐND, ngày 18/12/2021 

của HĐND huyện đã phê duyệt giai đoạn 2022-2025 trồng mới 1.170ha rừng tập 

trung. Tuy nhiên, theo Kế hoạch số 451/KH-UBND, ngày 18/02/2022 của 

UBND tỉnh về trồng rừng giai đoạn 2022-2025 giao cho huyện Đăk Tô 1.220 ha 

(tăng 50ha); UBND huyện đã cập nhật diện tích tăng, tham mưu Ban Thường vụ 

Huyện ủy, trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII ban hành Chương 

trình số 39-CTr/HU, ngày 10/5/2022 về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, giai đoạn 2021-2025 huyện Đăk Tô 

trồng mới 1.520 ha rừng tập trung (Trong đó năm 2021 là 300ha và giai đoạn 

2022-2025 là 1.220 ha). Do đó, HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh tăng diện  

tích từ 1.170 ha lên 1.220 ha cho phù hợp với chỉ tiêu trồng rừng tập trung đến 
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năm 2025 được UBND tỉnh giao và Chương trình số 39-CTr/HU của Huyện ủy. 

2. Mục 6: Tổng mức đầu tư Dự án: 60.355.840.000 đồng. 

Lý do điều chỉnh: Tăng tổng mức đầu tư Dự án do tăng diện tích trồng 

rừng theo chỉ tiêu tỉnh giao. 

3. Mục 7: Nguồn vốn đầu tư:  

- Dịch vụ môi trường rừng nhưng không xác định được hoặc chưa xác 

định được đối tượng nhận còn tồn do tỉnh hỗ trợ; Chương trình phát triển kinh 

tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: Từ 2021-2025; Nguồn tăng thu ngân sách huyện; nguốn vốn thuộc kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 và các nguồn vốn hợp pháp 

khác: 13.385.840.000 đồng. 

- Hộ dân tham gia: 46.970.000.000 đồng. 

Lý do điều chỉnh: 

- Công văn số 1942/UBND-NNTN, ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc xử lý tiền dịch vụ môi trường rừng không xác định được 

hoặc chưa xác định được đối tượng nhận còn tồn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 

UBND tỉnh thống nhất xử lý 70.241 triệu đồng để hỗ trợ các địa phương trồng 

rừng theo kế hoạch hằng năm. 

- Theo Điều 20 của Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT, ngày 20/9/2022 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số hoạt động về Lâm nghiệp 

thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục 

tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ 2021-2025. Theo đó, hàng năm sử 

dụng nguồn kinh phí để hỗ trợ người dân trồng rừng tập trung trên địa bàn các 

xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

II. Các nội dung khác: Vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 232/NQ-

HĐND, ngày 18/12/2021 của HĐND huyện về việc phê duyệt chủ trương thực 

hiện Dự án: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất tập trung giai đoạn 2022-2025 trên địa 

bàn huyện Đăk Tô. 

(Chi tiết nội dung điều chỉnh, không điều chỉnh có phụ lục kèm theo) 

Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Tô kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa 

XIV kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án: Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất tập trung giai đoạn 2022-2025 trên 

địa bàn huyện Đăk Tô (có dự thảo Nghị quyết kèm theo)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện; 

- Lưu VT-KTTH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Nam 
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