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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HOÁ 

BQL QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

 VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH THANH HOÁ 

BÁO CÁO
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI VÀ LỘ TRÌNH

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG 

CỦA CÁC CHỦ RỪNG TẠI TỈNH THANH HÓA

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020 
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 III. Nhu cầu về nguồn tài chính để xây dựng và thực hiện 
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 IV. Lộ trình xây dựng Phương án QLRBV theo Thông tư 

28/2018/TT-BNN tại Thanh Hóa

 V. Khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp
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2



10/14/2020

2

3

I. Khái quát về hiện trạng sử dụng rừng và đất rừng 
tỉnh Thanh Hóa.

THANH HÓA

Có diện tích đất lâm nghiệp

lớn: 689.816 ha, chiếm hơn 60%

diện tích tự nhiên. Trong đó:

- QH rừng PH, ĐD: 245.660 ha

- QH rừng SX: 402.215 ha

- Ngoài 3 loại rừng: 41.915 ha
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I. Khái quát về hiện trạng sử dụng rừng và đất 
rừng tỉnh Thanh Hóa.

Rừng và đất lâm nghiệp cơ bản đã được giao cho

các chủ rừng để quản lý bảo vệ, phát triển rừng,

trong đó:

- Chủ rừng là tổ chức: 223.000 ha / 26 tổ chức, gồm:

+ Ban quản lý rừng PH: 78.966 ha / 8 BQL

+ Ban quản lý rừng ĐD: 86.257 ha / 6 BQL

+ Công ty lâm nghiệp: 12.925 ha / 2 Công ty

+ Đồn biên phòng: 33.886 ha / 11 đơn vị

- Chủ rừng là HGĐ, cộng đồng thôn/bản: 466.816 ha



10/14/2020

3

5

I. Khái quát về hiện trạng sử dụng rừng và đất 
rừng tỉnh Thanh Hóa.

 Diện tích tre, nứa, vầu,

luồng 152.000 ha. Khai

thác hằng năm trên 90 triệu

cây các loại.

 Sản lượng khai thác gỗ

1.200.000 m3/năm, trong

đó có khoảng 80% là gỗ

Keo, đóng góp một phần

không nhỏ cho xuất khẩu.

=> Do đó, thực hiện quản lý rừng bền vững là nội dung

hết sức cần thiết đối với các chủ rừng nói chung, các chủ

rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh nói riêng.
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II. Tình hình triển khai và kết quả xây dựng 
Phương án QLRBV tại tỉnh Thanh Hóa

1. Tình hình triển khai của tỉnh

 Tỉnh đã phê duyệt, ban hành kế hoạch Tăng trưởng

xanh, Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh và tham gia

Đề án Giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ.

 Đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực

hiện đề án QLRBV và cấp CCR theo QĐ: 1288/QĐ-TTg

ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 Đã giao UBND các huyện, thị và các đơn vị có liên

quan triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ

NN&PTNT, trong đó có Thông tư 28/2018/TT-BNN.

 Trước mắt tập trung nguồn lực để xây dựng và phê

duyệt phương án QLRBV cho các chủ rừng là tổ chức.
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 UBND tỉnh đã phê duyệt, hỗ trợ

6.200 triệu đồng từ nguồn vốn CTMT

phát triển LNBV năm 2020 cho 12 đơn

vị chủ rừng là tổ chức xây dựng PA

QLRBV với diện tích là 148.023 ha

(Tại Quyết định số 2642/QĐ-UBND

ngày 07/7/2020).

 Năm 2019: Dự án FCPF2 đã hỗ trợ

cho BQL Rừng phòng hộ Lang Chánh

xây dựng PA QLRBV và đã được cấp

chứng chỉ rừng FSC cho 10.292 ha bao

gồm rừng tự nhiên và rừng trồng.

II. Tình hình triển khai và kết quả xây dựng 
Phương án QLRBV tại tỉnh Thanh Hóa

2. Kết quả thực hiện
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 Dự án Rừng và Đồng bằng

Việt Nam (VFD) đã hỗ trợ cho

10 chủ rừng là tổ chức, trong

đó có 7 Đồn biên phòng xây

dựng Phương án QLRBV

trong lưu vực chi trả DVMTR.

 Năm 2018-2019: Một số

doanh nghiệp đã hỗ trợ chủ

rừng là hộ gia đình xây dựng

PA QLRBV và Chứng chỉ

rừng FSC tại các huyện Quan

Hóa (2.369 ha rừng luồng),

Quan Sơn (3.045 ha rừng nứa

vầu), Thạch Thành (trên 1.000

ha rừng keo).

II. Tình hình triển khai và kết quả xây dựng Phương án
QLRBV tại tỉnh Thanh Hóa
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III. Nhu cầu về nguồn tài chính để xây dựng và thực
hiện phương án Quản lý rừng bền vững

1. Xây dựng phương án:

- Để xây dựng được 01 phương án QLRBV cần nguồn

kinh phí từ 500 triệu – 1 tỷ đồng tùy từng đơn vị (Theo

kinh nghiệm từ các đơn vị đã thực hiện).

- Chủ rừng là tổ chức: 20-25 tỷ đồng/ 223.000 ha

- UBND tỉnh + các dự án đã hỗ trợ: khoảng 7 tỷ đồng

- Còn khoảng trên 400.000 ha của chủ rừng là hộ gia đình,

cộng đồng dân cư hiện chưa có nguồn lực.

2. Thực hiện phương án:

- Phương án QLRBV thực hiện trong 10 năm

- Kinh phí này rất lớn và phải đa dạng nguồn lực: NSNN,

tiền DVMTR, REDD+, Dự án ODA, NGO, nguồn hợp

tác SXKD với doanh nghiệp và tự chủ của Chủ rừng…
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IV. Lộ trình xây dựng Phương án QLRBV theo
Thông tư 28/2018/TT-BNN tại Thanh Hóa

- Năm 2020:

Dự kiến có khoảng 18 đơn vị

Chủ rừng là tổ chức xây dựng

và trình phê duyệt PA QLRBV.

- Năm 2021:

Các đơn vị còn lại (tuy nhiên

ở thời điểm hiện tại chưa xác

định được nguồn lực).

Hiện tại, Ban QLRPH Lang

Chánh đang triển khai thực

hiện Phương án theo Quyết

định phê duyệt của Chủ tịch

UBND tỉnh.
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V. Những thuận lợi, khó khăn trong xây dựng và
thực hiện phương án QLRBV tại Thanh Hóa

 Cơ sở pháp lý vững chắc, hệ thống văn bản quy phạm

pháp luật và các thông tư hướng dẫn khá đầy đủ, chi tiết.

 Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh; sự ủng hộ

của chính quyền và cộng đồng địa phương.

 Mong muốn của doanh nghiệp và chủ rừng/ người dân

trước lợi ích nếu có được Chứng chỉ rừng, đặc biệt khi nhu

cầu về gỗ nguyên liệu có chứng chỉ đang rất cao và thuận lợi

cho xuất khẩu lâm sản (Hiệp hội gỗ và LS Thanh Hóa đã

được thành lập và các DN trong Hiệp hội sẵn sàng tham gia).

 Phương án QLRBV của BQL RPH Lang Chánh và

Chứng chỉ rừng FSC đã tạo nên hình mẫu đầy đủ để các đơn

vị tiếp theo học tập và thực hiện.

1. Thuận lợi.
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V. Những thuận lợi, khó khăn trong xây dựng và
thực hiện phương án QLRBV

 Các chủ rừng hiện tại rất khó khăn về tài chính, kỹ thuật,

trang thiết bị, máy móc và vốn kiến thức, kinh nghiệm để có

thể tự xây dựng phương án QLRBV.

 Chi phí thực hiện phương án QLRBV; việc đánh giá để

cấp chứng chỉ rừng FSC và chi phí duy trì chứng chỉ là một

rào cản lớn đối với các BQL rừng phòng hộ.

 Việc tính toán hiệu quả kinh tế trong phương án QLRBV

đối với các Chủ rừng (khi họ quản lý chủ yếu là diện tích

rừng tự nhiên) hoặc các Đồn biên phòng nhiệm vụ chính là

bảo vệ an ninh biên giới, diện tích rừng chủ yếu là rừng

phòng hộ biên giới, không được khai thác lâm sản sẽ gặp

nhiều khó khăn.

2. Khó khăn.
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V. Một số khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp

KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC ĐỀ XUẤT  GIẢI PHÁP

Diện tích của Hộ gia đình nhỏ lẻ, manh 

mún, thiếu chuyên môn.

Liên kết Nhóm hộ, thành lập HTX

Kết nối doanh nghiệp, dự án hỗ trợ

Hồ sơ, tài liệu, bản đồ thiếu / hoặc không 

đồng bộ với yêu cầu của Thông tư. 

Cần có sự hỗ trợ của các cơ quan 

QLNN về lâm nghiệp/ đơn vị tư vấn

Văn bản góp ý, thẩm định của các Sở, 

ngành là cơ sở trình phê duyệt phương 

án QLRBV đối với các chủ rừng tổ chức

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tổ

chức Hội nghị thẩm định tập trung, 

thống nhất bằng biên bản  

Năng lực chuyên môn của các chủ rừng 

Năng lực tài chính 

Hội nghị, hội thảo, tập huấn

Sự tham gia của doanh nghiệp, dự án
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VI. Vai trò của nguồn tiền DVMTR trong xây dựng
và thực hiện Phương án QLRBV tại Thanh Hóa

- Hàng năm, nguồn thu từ tiền

DVMTR tại Thanh Hóa đạt từ 25-

30 tỉ đồng/năm để chi trả cho

375.806 ha, diện tích này tập

trung tại các huyện miền núi của

tỉnh.

- Tiền chi trả DVMTR đã và

sẽ góp phần tạo nguồn lực cho các

chủ rừng, cộng đồng dân cư trong

công tác QLBV&PTR và

PCCCR, góp phần cải thiện sinh

kế, tạo động lực và nâng cao nhận

thức cho người dân.
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• Tuy nhiên, khả năng tự chủ từ nguồn tiền DVMTR

của các Ban quản lý rừng Phòng hộ, đặc dụng tại Thanh

Hóa là rất thấp:

- Hiện tại, có 11 chủ rừng là BQL rừng phòng hộ, đặc

dụng được nhận tiền chi trả DVMTR hằng năm. Năm 2019:

+ Đơn vị cao nhất 4,4 tỷ đồng/ năm

+ 02 đơn vị trên 1 tỷ đồng/ năm

+ Các đơn vị còn lại khoảng 150-300 triệu/ năm

- Đơn giá bình quân khoảng 55.000 đồng/ha/năm.

Với mức chi trả thấp như vậy thì việc thực hiện tự chủ ở

các BQL rừng Phòng hộ, đặc dụng tại tỉnh Thanh Hóa là

không khả thi từ nguồn tiền này.

VI. Vai trò của nguồn tiền DVMTR trong xây dựng
và thực hiện Phương án QLRBV tại Thanh Hóa
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VII. Đề xuất, kiến nghị

1. Đề nghị Chính phủ, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh:

- Quan tâm, hỗ trợ kinh phí (bao gồm kinh phí xây dựng

phương án và thực hiện phương án QLRBV)cho các chủ rừng

- Có cơ chế ưu tiên ngân sách hoặc điều tiết tiền DVMTR

giữa các tỉnh có nguồn thu cao cho các tỉnh có nguồn thu thấp

để đảm bảo nguồn lực cho công tác QLBVR. Tiếp tục quan

tâm thúc đẩy thực hiện Dịch vụ hấp thụ các bon của rừng (C-

PFES) để gia tăng nguồn lực cho các chủ rừng hướng tới việc

tự chủ cho các Ban quản lý rừng;

- Có chính sách đãi ngộ đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên

trách như: Chế độ thâm niên nghề, ưu đãi nghề… Nâng cao

mức khoán bảo vệ rừng hàng năm cho chủ rừng để phù hợp

với mức sống và tình hình giá cả hiện nay, đảm bảo đời sống

những người làm công tác bảo vệ và phát triển rừng.
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VII. Đề xuất, kiến nghị

2. Đề nghị các Ban quản lý rừng:

- Tăng cường tính chủ động, sáng tạo, phát huy thế mạnh và

các loại hình dịch vụ để gia tăng nguồn thu;

- Tăng cường mối quan hệ hợp tác cùng có lợi với các doanh

nghiệp và người dân trong quá trình xây dựng và thực hiện

phương án QLRBV.

3. Đề nghị các tổ chức, các đơn vị tư vấn:

- Hỗ trợ các Ban quản lý rừng thông qua các dự án ODA,

NGO để xây dựng và thực hiện phương án QLRBV

- Hỗ trợ các hoạt động hội thảo, tập huấn, chia sẻ kinh

nghiệm giữa các tỉnh về QLRBV và chứng chỉ rừng.
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Xin chân thành cảm ơn 

các quý vị đã lắng nghe !
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