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MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN 
KHAI CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG THAY THẾ 

TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG

Lê Văn Quang
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông

1. Khái quát chung

 Đắk Nông có tổng diện tích chuyển đổi mục đích sử
dụng rừng sangmục đích khác là 3.315,64 ha.

 Các chủ dự án nộp tiền ủy thác vào Quỹ BVPTR là
262.199 triệu đồng, tương ứng với diện tích phải
trồng rừng thay thế (TRTT) là 3.287,89 ha.

 Tổng số tiền Quỹ đã thu từ các chủ dự án chuyển đổi
rừng tính đến ngày 27/7/2016 là 63.912
triệu/262.199 triệu đồng phải thu.

 Tổng số tiền Quỹ đã giải ngân cho các đơn vị chủ
rừng 30 tỷ đã và đang thực hiện thực hiện trồng
rừng thay thế (TRTT) 2.824,3 ha (đã thực hiện
450ha năm 2015).

2. Một số khó khăn khi thực hiện

2.1. Đối với công tác thu

 Do số tiền TRTT phải nộp khá lớn, trong khi đó khi xây
dựng dự toán đầu tư không có chi phí TRTTCác
đơn vị gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí được nguồn
kinh phí để nộp vào Quỹ BVPTR trong thời gian ngắn;

 Một số công trình chưa đi vào hoạt động, do đó chưa có
nguồn thu để bố trí kinh phí TRTT, do khi lập tổng dự
toán đầu tư ban đầu tư ban đầu xây dựng công trình thủy
điện đơn vị không có trong danh sách.

 Các chủ dự án thủy điện chưa nhận thức được trách
nhiệm, nghĩa vụ nộp tiền TRTT.

2. Đối với công tác chi

 Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn về việc quản
lý và sử dụng nguồn kinh phí TRTT, vì vậy tỉnh gặp
rất nhiều khó khăn trong việc quản lý nguồn kinh phí
nói trên;

 Quy định về giải ngân thanh toán, quyết toán
nguồn vốn TRTT chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể

3. Một số giải pháp thực hiện

3.1. Đối với công tác thu

 Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định
phê duyệt danh sách các chủ dự án không tự tổ chức TRTT
nộp tiền vào Quỹ BVPTR quy định rõ về số tiền và thời
gian phải nộp tiền;

 Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên
ngành (Công thương, Cục thuế, Tài nguyên - Môi trường, Kế
hoạch - Đầu tư, NN&PTNT), kiểm tra, đôn đốc việc thực
hiện nghĩa vụ nộp tiền TRTT;

 Thường xuyên có văn bản đôn đốc các chủ dự án chuyển
đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện
đúng nghĩa vụ củamìn;

 Tham mưu cho UBND tỉnh đồng ý củ trương cho phép các
chủ dự án thực hiện việc nộp tiền theo giai đoạn.

3.2. Đối với công tác chi và thực hiện TRTT

 Thường xuyên tổ chức các buổi họp dân, tuyên truyền cho
những hộ dân sống gần rừng nhằm nâng cao nhận thức
của người dân;

 Thực hiện giao khoán cho nhân công địa phương để thực
hiện trồng và chăm sóc quản lý bảo vệ rừng trồng trong
thời gian chưa thành rừng;

 Chủ động xây dựng quy định về trình tự thủ tục giải ngân
thanh, quyết toán TRTT trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh
ban hành làm cơ sở thực hiện.

 Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản đồng ý chủ
trương cho các đơn vị được giao kế hoạch TRTT đồng thời
vừa tiến hành thực hiện trồng rừng vừa hoàn thiện hồ sơ
thiết kế.
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4. Kiến nghị, đề xuất

 Đề nghị Bộ NN&PTNT có văn bản gửi Tập đoàn EVN đề
nghị tập đoàn chỉ đạo các chủ dự án nghiêm túc thực
hiện nộp tiền TRTT theo đúng quy định;

 Nếu các chủ dự án vẫn cố tình chây ỳ đề nghị Bộ
NN&PTNT có văn bản gửi Bộ Công thương tạm thời rút
giấy phép hoạt động điện lực đối với các đơn vị không
thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp
tiền TRTT;

 Đề nghị Bộ NN&PTNT có văn bản hướng dẫn về cơ chế
hưởng lợi khi TRTT đến độ tuổi khai thác.

 Đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét điều chỉnh một số cơ
chế, chính sách để các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi
từ việc khai thác; bổ sung phương án TRTT theo hình
thức nông lâm kết hợp để khuyến khích người dân
tham gia trồng rừng.

 Đề nghị Bộ NN&PTNT có văn bản hướng dẫn về việc
quản lý, giải ngân thanh, quyết toán nguồn vốn TRTT
làm cơ sở thực hiện.
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