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TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ 

THÁCH THỨC TRONG PHÁT TRIỂN 

RỪNG TRỒNG NGUYÊN LiỆU TẠI 

HUYỆN LĂK

Ngày, 13 tháng 12 năm 2017

NỘI DUNG

1. Thực trạng phát triển rừng trồng nguyên liệu tại huyện
Lăk;

2. Các thách thức của phát triển rừng nguyên liệu tại địa
phương;

3. Thực trạng chồng lấn/tranh chấp, xâm lấn đất đai giữa
công ty lâm nghiệp và người dân địa phương;

4. Các giải pháp đối với các diện tích đất rừng thuộc công ty
lâm nghiệp bị người dân/cộng đồng địa phương xâm lấn.

ĐẶT VẤN ĐỀ

- Theo kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2016 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT (quyết định số 1819/QĐ-BNN-TCLN
ngày 16/5/2017). Khu vực Tây Nguyên gồm 5 tỉnh : Đăk
Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kum Tum có tổng diện
tích tự nhiên 5,46 triệu ha, chiếm 16,5 % DT toàn quốc,
với hơn 5,6 triệu dân.

- Có hơn 3,2 triệu ha đất quy hoạch cho phát triển lâm
nghiệp. DT đất có rừng 2,55 triệu ha và rừng trồng 0,32
triệu ha. Độ che phủ rừng bình quân 46,72% (giảm 0,08%
so với cùng kỳ năm 2015).

Đặt vấn đề (tt)

-Huyện Lắk nằm về phía
Đông – Nam tỉnh Đắk Lắk,
cách thành phố Buôn Mê
Thuộc 52 km, Giáp ranh
với tỉnh lâm đồng và tỉnh
Đắk Nông, Huyện có 10
xã, 01 Thị trấn với 124
thôn, buôn, tổ dân phố.

- Có diện tích tự nhiên là
125.604ha. Tổng dân số là
67.877người, trong đó
đồng bào dân tộc dân tộc
thiểu số chiếm trên 63%
dân số toàn huyện, với 14
dân tộc anh em cùng
chung sống.

Đặt vấn đề (tt)

Nhìn chung huyện Lắk
có đặc điểm địa hình và
thành phần dân cư đa
dạng phức tạp, có nhiều
địa bàn vùng sâu, vùng xã,
đời sống nhân dân còn
gặp nhiều khó khăn, hộ
nghèo và hộ cận nghèo
chiếm tỷ lệ cao, nhất là
vùng đồng bào dân tộc
thiểu số. Có nhiều tiềm
năng phát triển rừng
trồng nguyên liệu.

1. Thực trạng phát triển rừng trồng nguyên liệu

* Có nhiều chính sách hỗ trợ trồng rừng như :

- Hỗ trợ vốn trồng rừng; Dự án Flitch; Quyết định
38/2016/QĐ_TTg ngày 14/9/2016;

- Quyết định 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017;

- Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015
của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát
triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh,
bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai
đoạn 2015-2020.

(Từ điều 5 đến điều 8)

../Downloads/RT 12.2017/Quyet_dinh_38_-_2016.signed.pdf
../Downloads/RT 12.2017/Quyet_dinh_886_CTMT.pdf
../Downloads/RT 12.2017/75-2015-nd-cp-09-09-2015.doc
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2015/NĐ-CP

Điều 5. Hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm 

sản ngoài gỗ

1. Diện tích đất lâm nghiệp được quy hoạch phát triển 

rừng sản xuất đã giao ổn định, lâu dài cho hộ gia đình

2. Mức hỗ trợ từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng/ha để 

mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân 

công bằng tiền đối với trồng cây lấy gỗ, cây lâm sản

NG.

3. Quyền lợi và trách nhiệm của hộ gia đình được 

hưởng chính sách về bảo vệ và phát triển rừng theo 

quy định của pháp luật hiện hành.

NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2015/NĐ-CP

Điều 6. Hỗ trợ trồng rừng phòng hộ

• Được Nhà nước cấp kinh phí theo thiết kế - dự toán 

để trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và được hưởng lợi từ 

rừng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát 

triển rừng.

Điều 7. Trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy

• Hộ gia đình nghèo tham gia trồng rừng quy định tại 

Điều 5 và Điều 6 của Nghị định này thì được trợ cấp 

15 kg gạo/khẩu/tháng hoặc bằng tiền tương ứng với 

giá trị 15 kg gạo/khẩu/tháng nhưng tối đa không quá 

7 năm.

NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2015/NĐ-CP

Điều 8. Chính sách tín dụng

1. Căn cứ thiết kế - dự toán trồng rừng, ngoài số tiền được hỗ trợ 

quy định tại Điều 5 của Nghị định này để trồng rừng sản xuất 

phát triển lâm sản ngoài gỗ, hộ gia đình được NH CSXH hoặc 

Ngân hàng NN&PTNT cho vay không có tài sản bảo đảm phần 

giá trị đầu tư còn lại như sau:

- Hạn mức vay: Tối đa là 15.000.000 đồng/ha.

- Thời hạn cho vay: Từ khi trồng đến khi khai thác chính theo chu 

kỳ kinh doanh của loài cây trồng nhưng không quá 20 năm.

• Thời hạn trả gốc và lãi một lần khi khai thác chính.

Nguồn Giống, Kỹ thuật trồng – Chăm sóc RT –
QLBV –PCCCR.

Keo lai giâm hom Thông

2. Các thách thức của phát triển rừng nguyên liệu

Nấm bệnh Đổ gẫy do bão

2. Các thách thức của phát triển rừng nguyên liệu (tt)

Cháy rừng
Lấn chiếm, xâm chiếm 

đất rừng

../Downloads/RT 12.2017/75-2015-nd-cp-09-09-2015.doc
../Downloads/RT 12.2017/75-2015-nd-cp-09-09-2015.doc
../Downloads/RT 12.2017/75-2015-nd-cp-09-09-2015.doc
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3. Thực trạng chồng lấn, tranh chấp, xâm lấn đất
lâm nghiệp…

- Có hơn 20 buôn giáp ranh DT
đơn vị quản lý.

- Giáp ranh 6 xã. Trong đó: 3 xã
Đạ Mrông, Đạ Tông, Đạ Long,
thuộc huyện Đam Rông, tỉnh Lâm
Đồng và 3 xã Đăk Phơi, Đăk Nuê,
Krông Nô, huyện Lăk.

- Có 14 dân tộc anh em cùng
chung sống.

- Dân di cư tự do: DT Tày, Nùng,
Hmông ở phía bắc di cư vào (329
hộ- 1323 khẩu).

3. Thực trạng chồng lấn, tranh chấp, xâm lấn đất lâm
nghiệp (tt)

Chồng lấn/ tranh chấp Chuyển đổi cây trồng không 
theo quy hoạch

3. Thực trạng chồng lấn, tranh chấp, xâm lấn đất
lâm nghiệp (tt)

- Dự án sắp xếp, bố trí dân di cư tự do
chưa hoàn thiện.

- Tập quán canh tác lạc hậu, tình trạng 
thiếu đất sản xuất, áp lực dân số -> 
hàng năm ND vẫn đi phá rừng, lấn 
chiếm đất lâm nghiệp trái phép, ảnh 
hưởng rất lớn đến công tác QLBVR.

- ND sống trong khu vực chủ yếu là 
người đồng bào dân tộc tại chỗ Mnông. 
Một số ít người còn nhận thức chưa 
đúng, còn cho rừng, đất rừng là của 
đồng bào dân tộc, do ông, bà để lại.

3. Thực trạng chồng lấn, tranh chấp, xâm lấn
đất lâm nghiệp (tt)

Phá rừng Xâm chiếm đất lâm nghiệp

4. Các giải pháp

1. Công tác tuyên truyền 
giáo dục nhân dân tham 
gia công tác QLBV-PCCR. 
Tham gia trồng, phát triển 
rừng;

2. Tổ chức lực lượng và 
thực hiện các công trình 
QLBV-PCCR;

3. Xây dựng và thực hiện 
chương trình hành động 
triển khai Chỉ thị số 13-

CT/TW, ngày 12/01/2017 

của BBT TW Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác

QL,BV và PTR

4. Các giải pháp (tt)

4.  Xây dựng quy chế phối
hợp.

5. Trong PCCR luôn quán
triệt phương châm 04 
tại chỗ. 

6.  Tổ chức các đợt kiểm
tra thường xuyên;

7. Tổ chức thi công các
công trình QLBV-PCCR;

8. Thực hiện giao khoán
QLBVR đồng hưởng lợi;
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4. Các giải pháp (tt)

9. HD kỹ thuật, chia 
sẽ lợi ích;

10. Được chi trả dịch 
vụ cung ứng môi 
trường rừng.

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ 

THÁCH THỨC TRONG PHÁT TRIỂN 

RỪNG TRỒNG NGUYÊN LiỆU TẠI 

HUYỆN LĂK

Ngày, 13 tháng 12 năm 2017

LOGO LOGO

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng

nghe


