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BÁO CÁO THAM LUẬT 

TỰ CHỦ TÀI CHÍNH BQL RỪNG PHÒNG HỘ IA LY 

KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC 

 Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly, là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, được thành lập theo Quyết định Số 

03/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 

(chuyển đổi từ Lâm trường Quốc doanh thành Ban quản lý rừng phòng hộ). 

  Đơn vị được giao quản lý tổng diện tích đất Lâm nghiệp là 15.738,49 ha 

(Phòng hộ 5.379,90 ha, sản xuất 10.358,59 ha trong đó đất có rừng 12.623 ha), toàn 

bộ lâm phần của đơn vị nằm trong khu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng, thuộc 

lưu vực sông Sê San, hệ thống sông có nhiều thủy điện lớn trên khu vực Bắc Tây 

Nguyên như (Thủy điện Ia Ly, Thủy điện Sê San 3, thủy điện Sê San 3A và thủy 

điện Sê San 4 và 4A). 

 Để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, hàng năm được Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai, giao cho đơn vị 22 biên chế (trong đó lực lượng bảo vệ rừng chuyên 

trách có 16 người, viên chức lãnh đạo quản lý và phục vụ thực hiện nhiệm vụ quản 

lý bảo vệ rừng của đơn vị  là 6 người) 

1. Các nguồn tài chính để đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển 

rừng hàng năm bao gòm:  

+ Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp: 2.995 triệu đồng (trong đó: Chi tiền 

lương, chi chế độ cho cán bộ viên chức và các khoản chi phí phục vụ, cho các hoạt 

động của bộ máy cho toàn đơn vị là: 2.528 triệu đồng; chi hỗ trợ đơn giao khoán 

quản lý bảo vệ rừng theo Nghị Định 75/NĐ-CP của Chính phủ: 467 triệu đồng).  

+ Nguồn thu Dịch vụ môi trường rừng: 4.684 triệu đồng (trong đó: Chi trả tiền 

khoán QLBVR cho hộ, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng: 2.571 triệu đồng; 

Chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 120 triệu đồng; Chi hoạt động quản lý, bảo vệ, 

đầu tư phát triển rừng: 1.993 triệu đồng). Tuy nhiên nguồn thu từ dịch vụ môi trường 

rừng không ổn định thay đổi theo từng năm.  

2. Hiện trạng tự chủ tài chính của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly: 

 Hiên tại BQL rừng phòng hộ Ia Ly là đơn vị sự nghiệp công lập được giao 

quyền tự chủ do Ngân sách nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động. 

3.  Các khó khăn, thách thức khi tiến hành tự chủ tài chính: 
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Để tiến hành lộ trình tự chủ tài chính đơn vị chưa có nguồn kinh phí để thực 

hiện: 

+  Đợn vị chỉ có nguồn thu duy nhất là nguồn cung ứng Dịch vụ môi trường 

rừng (tuy nhiên khoản thu này hàng năm chi trên 50% là chi trả cho các hộ, cộng 

đồng nhận khoán QLBVR) trong khi đó nhu cầu kinh phí để đảm bảo cho hoạt động 

của bộ máy và đầu tư phát triển rừng là rất lớn. 

+  Việc thu hút các nguồn lực tài chính xã hội hóa như (liên doanh liên kết, cho 

thuê môi trường rừng,…) gặp nhiều khó khăn. Do đó khó tạo ra được một cơ chế tài 

chính bền vững để tăng cường cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. 

 + Bên cạnh đó là vấn đề thiếu đồng bộ trong các hoạt động quản lý nhà nước 

đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác. Việc rà 

soát, bổ sung, xây dựng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt hệ thống các định mức kinh 

tế kỹ thuật áp dụng cho các dịch vụ sự nghiệp công chưa hoàn chỉnh. Nếu không có 

hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật, sẽ không có cơ sở xác định được chi phí, giá 

dịch vụ, không có cơ sở khoa học làm căn cứ giao dự toán ngân sách nhà nước cho 

các đơn vị. Các cơ quan quản lý tài chính không thể giao dự toán ngân sách nhà 

nước, giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với các nội dung chi không thường xuyên, các 

nhiệm vụ đặc thù bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn, cứu hộ, điều tra, thống kê….cho 

các Ban quản lý rừng. 

4. Bảo vệ phát triển rừng phòng hộ trong Chiến lược Phát triển lâm nghiệp 

giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 

- Khái quát hệ thống tổ chức quản lý rừng đăc dụng, rừng phòng hộ: Để 

đảm bảo chức năng bảo tồn đa dạng sinh học và các chức năng phòng hộ của rừng, 

hệ thống Rừng đặc dụng (RĐD) và Rừng phòng hộ (RPH) đã được điều chỉnh cho 

phù hợp trong giai đoạn 2006 - 2019; đến năm 2019, cả nước có 395 Ban quản lý 

RĐD và RPH đang quản lý 6.750.000 ha rừng, chiếm 48% diện tích đất lâm nghiệp, 

đại diện cho hầu hết các hệ sinh thái quan trọng trên cạn, trên biển và đất ngập nước, 

trong đó phần lớn là rừng nguyên sinh với hầu hết các loài động, thực vật quý, hiếm, 

có nguy cơ bị đe dọa, cụ thể: 

+ Rừng đặc dụng: 

Diện tích rừng đặc dụng năm 2006 là 2,203 triệu ha; năm 2019 là 2,162ha 

chiếm 14,8% tổng diện tích rừng cả nước. 

Hiện nay cả nước có 164 BQL RĐD quản lý hơn 2,152 triệu ha rừng chiếm 

99,6% diện tích rừng đặc dụng; Các tổ chức quản lý khác quản lý 0,4% rừng đặc 

dụng gồm các tổ chức khoa học - công nghệ, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp… (Theo 

số liệu Báo cáo công tác quản lý hệ thống RĐD, RPH năm 2019)  

+ Rừng phòng hộ: 
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Diện tích RPH năm 2006 là 5,269 triệu ha; năm 2019 là 4,646 triệu ha chiếm 

31,8% diện tích rừng cả nước 

Hiện nay, cả nước có 231 Ban quản lý RPH, Hệ thống tổ chức quản lý RPH 

tại các địa phương chưa thống nhất: 153 Ban quản lý RPH trực thuộc Sở NN&PTNT; 

55 Ban trực thuộc UBND huyện; 5 Ban trực thuộc UBND tỉnh và 18 Ban trực thuộc 

Chi cục kiểm lâm (Theo số liệu Báo cáo công tác quản lý hệ thống RĐD, RPH năm 

2019)  

- Về đột phá chiến lược bảo đảm chức năng bảo tồn và phòng hộ của rừng 

đối với sự phát triển bền vững của quốc gia thông qua 2 phương án: 

Phương án 1: Bảo đảm chức năng bảo tồn và phòng hộ của rừng đối với sự 

phát triển bền vững của Quốc gia, bằng tăng cường năng lực quản lý và nâng cao 

chất lượng rừng; nâng cao chất lượng và nghiêm cấm, hạn chế tối đa việc chuyển 

đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên; Nhà nước bảo 

đảm đầu tư cho rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, ưu tiên các khu bảo tồn trọng điểm 

Quốc gia, rừng phòng hộ đầu nguồn, ven biển, các đô thị và khu công nghiệp. 

Phương án 2: Bảo đảm chức năng bảo tồn và phòng hộ của rừng đối với sự 

phát triển bền vững của Quốc gia, bằng tăng cường năng lực quản lý và sau năm 

2030 tiến hành rà soát, sáp nhập 2 hệ thống RĐD và RPH thành 1 hệ thống rừng bảo 

vệ (RBV); nâng cao chất lượng và nghiêm cấm, hạn chế tối đa việc chuyển đổi mục 

đích sử dụng RBV là Rừng tự nhiên. 

- Theo ý kiến cá nhân việc áp dụng 2 phương án trên mang lại những thuận lợi 

và khó khăn như sau:  

Thuận lợi: 

+ Đa dạng sinh học có ý nghĩa to lớn, có tầm quan trọng toàn cầu và khu vực, 

có giá trị về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và văn hóa xã hội; góp phần đảm 

bảo an ninh lương thực và an ninh môi trường. Du lịch sinh thái đang trở nên phổ 

biến hơn, khuyến khích giáo dục về bảo vệ thiên nhiên và mang lại lợi ích cho người 

dân địa phương;  

+ Việc xây dựng một mạng lưới RBV thống nhất, góp phần khắc phục các tồn 

tại, hạn chế hiện nay là: hệ thống RPH cần phát triển để đáp ứng tốt hơn yêu cầu 

phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ ven biển, chắn sóng, chống cát bay, bảo vệ đồng 

ruộng, các khu công nghiệp, giảm thiểu tác hại do thiên tai trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu;  

+ Phát triển hệ thống RĐD, RPH nhằm bảo tồn lâu dài, bền vững tài nguyên 

ĐDSH, nguồn gen cây rừng, đáp ứng yêu cầu duy trì cân bằng sinh thái và phát triển 

lâm nghiệp bền vững. Đánh giá, tư liệu hóa tài nguyên ĐDSH phục vụ công tác quản 

lý, bảo tồn và cung cấp nguồn vật liệu cho lai tạo giống, phát triển rừng trồng, tạo 
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sản phẩm mới, thương hiệu mới; nâng cao khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập 

quốc tế. Phát triển hệ thống RĐD, RPH nhằm nâng cao chất lượng rừng, tăng hiệu 

năng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ ven biển, chắn sóng, chống cát bay, giảm thiểu 

tác hại do thiên tai; cải thiện môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Khó khăn 

+ Rừng Việt Nam có địa hình phức tạp, chia cắt mạnh với hệ thống sông suối 

dầy khắp cả nước; khí hậu nhiệt đới thuận lợi cho phát triển cây trồng nhưng cũng 

chịu nhiều rủi ro thiên tai, là một trong những chịu ảnh hưởng nhiều nhất do biến 

đổi khí hậu,…do đó nhu cầu về phát triển RPH, bảo đảm an ninh nguồn nước, an 

ninh môi trường để phát triển bền vững là rất lớn;  

+ Hệ thống RPH, RĐD ở Việt Nam đã hình thành trên toàn quốc. Tuy nhiên, 

2 hệ thống này hầu như được quản lý và hoạt động độc lập, chưa có sự liên kết chặt 

chẽ với nhau, trong khi chức năng của 2 hệ thống này rất tương đồng nên hiệu quả 

thấp, lãng phí tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực; 

+ Hệ thống RĐD chưa tương xứng với nhu cầu, nguy cơ mất sự đa dạng sinh 

học lớn. Việc đánh giá giá trị nguồn gen, khai thác sử dụng nguồn gen cho lai tạo 

giống cây trồng lâm nghiệp còn rất hạn chế; cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và khai 

thác, phát triển ngồn gen cây lâm nghiệp còn bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu phát 

triển. 

+ Việc chuyển mục đích đất, rừng sang trồng các loài cây khác chưa được 

nghiên cứu kỹ, vội áp dụng vào thực tế dẫn đến lãng phí tài nguyên đất, tài nguyên 

rừng, hiệu quả mang lại không cao. 

5. Các đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách đầu tư tài chính cho rừng 

phòng hộ: 

Trong nhiều giai đoạn phát triển Lâm nghiệp, nhà nước có nhiều chế độ chính 

sách đã áp dụng đầu tư tài chính cho bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, tuy nhiên 

việc đầu tư cho con người trực tiếp quản lý bảo vệ rừng chưa tương xứng, lực lượng 

quản lý bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng, chưa được quan tâm đúng mức 

(Công việc bảo vệ rừng rất khó khăn, vất vả, điều kiện lao động ở nơi vùng xa, vùng 

sâu hẻo lánh, nguy hiểm; tính mạng con người luôn bị đe dọa từ lâm tặc và hiểm 

nguy do điều kiện môi trường làm việc ở rừng núi; nhưng ngược lại tiền lương thì 

rất thấp, bình quân lương của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các Ban quản 

lý rừng phòng hộ chỉ từ 3,5 đến 6,5 triệu đồng/tháng, trong khi  đó công việc thì 

nặng nề, vất vả, bình quân mỗi nhân viên bảo vệ rừng chuyên trách, phải đảm nhiệm 

từ 1.000 ha rừng trở lên; mùa khô trực phòng chống cháy rừng 24/24 giờ, kể cả 

ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết; do đó người làm công tác bảo vệ rừng 
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luôn luôn không hoàn thành nhiệm vụ, bị kiểm điểm kỷ luật thường xuyên và tình 

trạng bỏ việc ở các Ban quản lý rừng phòng hộ cũng xảy ra phố biến). 

 Từ những thực trạng nêu trên, xin đề xuất Nhà nước cần có chính sách đãi 

ngộ, có cơ chế tiền lương tương xứng cho lực lượng bảo vệ rừng cuyên trách, của 

các ban quản lý rừng phòng hộ; là những người làm công việc hết sức quan trọng,  

bảo vệ nguồn tài nguyên xanh cho đất nước, nhưng chưa được quan tâm đúng mức 

trong thời gian dài. 

 Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã lắng nghe./. 

  

                                                         Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly, tỉnh Gia Lai 

 

 

 

 

 

 


