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Số:        /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày     tháng 7 năm 2020 

 

BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 và 

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

về chính sách đầu tư ngành lâm nghiệp 

 

Thực hiện Công văn số 4445/BKHĐT-KTNN ngày 13/7/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo rà soát, đánh giá các chính sách đầu tư ngành lâm 

nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng báo cáo theo các nội dung sau: 

 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 

 1.1. Về vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020: Vốn đầu tư Ngân sách nhà nước 

thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 

- 2020 (theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016; Quyết định số 

24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012) là 141.471 triệu đồng, trong đó: 

  - Ngân sách Trung ương: 41.359 triệu đồng (Nguồn đầu tư phát triển 

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 2016-2020 là 35.149 

triệu đồng; nguồn sự nghiệp hỗ trợ bảo vệ rừng, hỗ trợ cộng đồng vùng đệm 

6.210 triệu đồng). 

- Ngân sách địa phương: 17.512 triệu đồng. 

- Vốn ngoài ngân sách: 82.600 triệu đồng (ước tính công lao động của 

người dân chăm sóc rừng). 

(Chi tiết tại phụ lục I  kèm theo) 

1.2. Về tình hình tài chính các khu rừng đặc dụng giai đoạn 2016-2020: 

- Tỉnh Cao Bằng có 08 khu rừng đặc dụng (trong đó: Có 04 khu di tích lịch 

sử văn hóa, 02 khu bảo tồn thiên nhiên, 01 vườn quốc gia, 01 khu bảo tồn loài 

sinh cảnh) nhưng chỉ có vườn Quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên 

Bình được hưởng chính sách đầu tư theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 

01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đầu tư phát triển rừng 

đặc dụng giai đoạn 2011 – 2020 với tổng vốn ngân sách nhà nước đã cấp 10.050 

triệu đồng (nguồn đầu tư phát triển 3.840 triệu đồng; nguồn vốn sự nghiệp 6.210 

triệu đồng), bao gồm các hạng mục được đầu tư như sau:   

+ Đầu tư trồng rừng;   
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+ Đầu tư đường tuần tra rừng;  

+ Hỗ trợ kinh phí cho quản lý bảo vệ rừng đặc dụng, với mức 100.000 

đồng/ha/năm; 

+ Hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm cho 39/42 thôn, trong đó có 21 

thôn có ranh giới liền kề với rừng đặc dụng đã được hỗ trợ, mức hỗ trợ là 40 

triệu đồng/thôn.  

+ Ngoài ra, kinh phí thu từ dịch vụ môi trường rừng được 1.491,95 triệu 

đồng để chi trả cho người dân được khoán bảo vệ rừng đặc dụng. Do hoạt động 

du lịch trong vườn quốc gia chưa phát triển, sở hạ tầng du lịch còn yếu kém, các 

sản phẩm du lịch còn nghèo nàn nên chưa thu hút được khách du lịch tham quan 

khu rừng. 

- 01 khu Bảo tồn loài sinh cảnh Vượn Cao Vít huyện Trùng Khánh có 

doanh thu ngoài ngân sách từ dịch vụ môi trường rừng, với tổng số tiền là 

33,496 triệu đồng. 

- 06 khu rừng đặc dụng còn lại không được hưởng chính sách đầu tư theo 

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

(Chi tiết tại Phụ lục II  kèm theo) 

1.3. Năng lực sản xuất giống công nghệ cao: Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

chưa có cơ sở sản xuất giống công nghệ cao. 

1.4. Năng lực tăng thêm của ngành: Diện tích trồng rừng mới của tỉnh thực 

hiện hằng năm khoảng từ 1.300 – 1.500ha, do đó nhu cầu về lượng cây giống 

không nhiều; hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 06 vườn ươm giống, số lượng cây con 

sản xuất bình quân 1,4 triệu cây/năm và 01 rừng giống hồi chuyển hóa từ rừng 

trồng 3ha (cây hồi), bình quân mỗi năm cho thu hoạch trên 90 kg hạt giống đã 

qua tinh chế, giá từ 1,2 – 1,5 triệu/kg hạt giống. 

(Chi tiết tại Phụ lục IV  kèm theo) 

1.5. Đổi mới công ty nông lâm nghiệp: Tỉnh Cao Bằng không thực hiện sắp 

xếp đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 04 Ban quản lý rừng 

phòng hộ (02 Ban chuyển từ Lâm trường, 02 Ban chuyển từ Ban quản lý dự án 5 

triệu ha rừng), là những đơn vị sự nghiệp công lập có thu, các Ban quản lý rừng 

phòng hộ không được giao đất lâm nghiệp, vì hầu hết đất lâm nghiệp (rừng 

phòng hộ) đã giao cho hộ gia đình, cá nhân quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.   

1.6. Chế biến gỗ: Trên địa bàn tỉnh có 02 nhà máy chế biến gỗ quy mô nhỏ, 

bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thắng Lợi và Công ty TNHH Quang 

Minh (có phiếu điều tra khảo sát Phụ lục VI gửi kèm theo) 
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2. Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 

14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020: 

2.1. Mặt được 

- Các cấp, các ngành ngày càng quan tâm hơn đến công tác bảo vệ và phát 

triển rừng, việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển rừng theo Quyết định 

38/2016/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh đã khuyến khích mọi tầng lớp trong xã hội 

tham gia, từ đó nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của rừng trong 

đời sống xã hội, góp phần cải thiện sinh kế của người dân xóa đói giảm nghèo.  

- Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh 

được nhà nước quan tâm đầu tư, hỗ trợ trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất giai 

đoạn 2016-2020 là 52.661,365 triệu đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương 

35.149 triệu đồng, ngân sách địa phương 17.512,365 triệu đồng), cụ thể: 

+ Đã hỗ trợ trồng rừng phòng hộ 967ha, với mức hỗ trợ là 30 triệu 

đồng/ha/4 năm. 

+ Hỗ trợ trồng rừng sản xuất được 4.129ha, trong đó: hỗ trợ trồng các loài 

cây gỗ lớn (khai thác sau 10 năm tuổi) cây đa mục đích, cây bản địa, mức hỗ trợ 8 

triệu đồng/ha; trồng các loài cây sản xuất gỗ nhỏ (khai thác trước 10 năm tuổi) 

mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ha; trồng rừng tại các xã biên giới được hỗ trợ thêm 2 

triệu đồng/ha. 

+ Hỗ trợ trồng cây phân tán được 383.745 cây. 

+ Hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm là 500.000 đồng/ha/4 năm 

+ Hỗ trợ chi phí khảo sát, thiết kế, ký kết hợp đồng trồng rừng là 300.000 

đồng/ha. 

2.2. Khó khăn: 

- Kinh phí hỗ trợ đầu tư cho cơ sở hạ tầng lâm nghiệp gần như không có mà 

chủ yếu hỗ trợ trồng rừng. 

- Hiện trường trồng rừng phòng hộ nhỏ lẻ manh mún, ở vùng sâu, vùng xa, 

độ dốc lớn, định mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng phòng hộ thấp nên chưa thu hút 

được người dân tham gia trồng rừng.  

2.3. Kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương:  

- Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đầu tư 

trồng rừng sản xuất từ 10 – 15 triệu đồng/ha, đầu tư trồng rừng phòng hộ là 

50 triệu đồng/ha. 
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- Bố trí đủ nguồn kinh phí cho tỉnh Cao Bằng để thực hiện bảo vệ toàn bộ 

diện tích rừng phòng hộ và tăng mức khoán bảo vệ rừng phòng hộ từ 

300.000đồng/ha/năm lên 500.000đồng/ha/năm. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí cho các 

chủ rừng xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng bền 

vững; quan tâm bố trí kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng lâm nghiệp của tỉnh. 

3. Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 

01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020: 

3.1. Mặt được: 

Thực hiện quyết định 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020, 

tỉnh Cao Bằng đã lập quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên 

nhiên Phia Oắc - Phia Đén huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 – 

2020;  xây dựng Dự án đầu tư phát triển rừng đặc dụng Phia Oắc Phia Đén giai 

đoạn 2013-2020 huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Kết quả, trồng rừng đặc 

dụng, phòng hộ được 65,3ha, trồng rừng sản xuất được 58,1ha, chăm sóc rừng 

được 493 lượt ha, trồng 45.977 cây cây phân tán, thực hiện hoàn thành 5km 

đường tuần tra rừng. 

Từ kinh phí bảo vệ rừng hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chuyên 

môn triển khai, thực hiện khoán bảo vệ rừng đặc dụng cho cộng đồng, tổ bảo vệ 

rừng cùng quản lý, chia sẻ lợi ích trong công tác quản lý bảo vệ nên chất lượng 

rừng ngày càng tốt hơn, đa dạng sinh học ngày càng phong phú. 

Về hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm: Đã hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng 

dân cư thôn bản vùng đệm, mức hỗ trợ là 40 triệu đồng/thôn/năm. Tổng số cộng 

đồng đã được hỗ trợ 39/42 cộng đồng, trong đó: 21 cộng đồng có ranh giới liền 

kề rừng đặc dụng được hỗ trợ từ 2 đến 3 lượt, góp phần giảm áp lực cho rừng 

đặc dụng. 

3.2. Khó khăn: Mức hỗ trợ bảo vệ rừng đặc dụng hiện nay là rất thấp 

(100.000, đồng/ha/năm) nên chưa đảm bảo được nhiệm vụ bảo vệ rừng, cơ sở hạ 

tầng rừng đặc dụng chưa được đầu tư. 

3.3. Kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương: 

- Nghiên cứu, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng mức hỗ trợ 

giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng từ 100.000 đồng/ha/năm lên 400.000 

đồng/ha/năm và tăng mức hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm từ 40 triệu 

đồng/thôn lên 50 triệu đồng/thôn. 

- Quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia 

Phia Oắc – Phia Đén huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025. 
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Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện chính sách đầu tư ngành lâm 

nghiệp theo các Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2016/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, kính gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp, tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí thực hiện 

chính sách phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng./.  

 
Nơi nhận: 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp PTNT; 

- UBND các huyện, Thành phố; 

- Lưu: VT, KT (pvT). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thảo 
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