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Số:            /UBND-NNTN               Kon Tum, ngày        tháng       năm 2022 

V/v trả lời nội dung chất vấn của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ 

họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh 

 
Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại biểu Võ Thanh Chín, Tổ đại biểu Đăk Hà. 

 

Sau khi nghiên cứu nội dung ý kiến chất vấn của đại biểu Võ Thanh Chín, 

Tổ đại biểu Đăk Hà gửi kèm Văn bản số 128/TTHĐND-TH ngày 06 tháng 12 năm 

2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phụ trách khối có ý kiến như sau: 

1. Nội dung chất vấn của đại biểu:  

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh; kế hoạch trồng mới rừng tập trung và trồng cây phân tán 

năm 2021 và năm 2022 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết cho từng đơn 

vị, địa phương để triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các điều 

kiện cần thiết để trồng mới rừng. Theo số liệu báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh(1), 

kết quả thực hiện kế hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: 

* Về trồng rừng tập trung: 

- Năm 2021: Trồng được 4.829,1 ha, đã nghiệm thu là 4.807,6ha; tỷ lệ sống 

bình quân đạt 82,8%. 

- Năm 2022: Đã trồng được 4.687,8 ha rừng, đạt 104,2% kế hoạch. 

* Về trồng cây phân tán:  

- Năm 2021: Đã trồng được 701.723 cây, đạt 116,6% kế hoạch. 

- Năm 2022: Đã trồng 941.614 cây, đạt 156,5% kế hoạch; ước thực hiện đến 

hết năm 2022 toàn tỉnh trồng được 01 triệu cây phân tán. 

Tuy vậy, qua giám sát thực tế tại một số khu vực thuộc các địa phương(2) thì 

tỷ lệ cây sống của các dự án trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán đạt thấp, có 

nơi đạt dưới 40%(3). Đồng thời, công tác lập, phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán 

                                                 
(1) Tại báo cáo số 283/BC-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
(2) Tại các huyện: Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Plông, Kon Rẫy. 
(3) Huyện Tu Mơ Rông: (1) tại xã Đăk Hà: Tại khoảnh 13-tiểu khu 265-thôn Mô Pả: Hộ Y Thi trồng 2,41ha cây sơn 

tra tại lô 6 có tỷ lệ sống khoảng 30-40%, Hộ Y Nga trồng 1,06 ha cây sơn tra nhưng tỷ lệ cây sống dưới 10%. Tại 

tiểu khu 266-thôn Tu Mơ Rông: khoảnh 6 Hộ A Dãi trồng 1,04ha cây sơn tra có tỷ lệ cây sống khoảng 10%; hộ A 

Bút trồng 0,76ha cây sơn tỷ lệ sống dưới 40%; A HRec trồng 0,37ha cây sơn tra tại khoảnh 7, tỷ lệ sống khoảng 

70%. (2) tại xã Đăk Sao:  Hộ A Si trồng 3,37ha cây sơn tra tại khoảnh 11, tiểu khu 213 tỷ lệ sống dưới 10%; Hộ A 
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trồng rừng tập trung còn có sai sót, dẫn đến có nơi người dân thực hiện dự án 

trồng rừng trên đất có rừng tự nhiên(4). 

Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và cho biết 

giải pháp bảo đảm tỷ lệ cây sống để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 năm 

2022 và trồng rừng thành rừng? Trách nhiệm của các cấp chính quyền, địa phương 

trong việc triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng tập trung, trồng cây 

phân tán như thế nào? Giải pháp nào để phát huy hiệu quả sử dụng các nguồn vốn 

ngân sách nhà nước, xã hội hoá trồng rừng tại các địa phương? Việc xảy ra tình 

trạng thực hiện dự án trồng rừng mới trên hiện trạng đất có rừng tự nhiên, ngoài 

quy hoạch 3 loại rừng ở một số địa phương thì trách nhiệm đó thuộc về ai, giải 

pháp xử lý theo quy định như thế nào? 

Có địa phương có đơn vị trồng rừng tỷ lệ sống 40%. Vậy cây chết 60% thì 

trách nhiệm thuộc về ai? và sắp tới khắc phục như thế nào? 

2. Về nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối 

có ý kiến trả lời như sau: 

2.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trồng rừng, 

trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh: 

 Triển khai chủ trương trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán của Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 

thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc cây trồng, rừng trồng trên địa bàn 

tỉnh; phân bổ chỉ tiêu trồng rừng và trồng cây phân tán cho từng địa phương và 

đơn vị chủ rừng; phân công trách nhiệm đối với các Sở, ban ngành liên quan triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ công tác trồng rừng theo quy định và có Chỉ thị 

số 12/CT-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 về trồng rừng tập trung và cây phân 

tán trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các 

đơn vị chủ rừng tăng cường các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác 

trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán và đảm bảo mục tiêu đề ra. 

Ngoài ra, đã thường xuyên kiểm tra thực tế, đôn đốc và chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố khắc phục các khó khăn trong công tác trồng rừng và 

trồng cây phân tán phấn đấu đạt mục tiêu đề ra; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, 

vận động người dân chăm sóc tốt diện tích rừng trồng đảm thành rừng, tổ chức 

trồng dặm đối với các diện tích có cây rừng bị chết đảm bảo mật độ theo quy định. 

Để có nguồn kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện các dự án trồng rừng, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo xin ý kiến và được Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương 

sử dụng nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng chưa có đối tượng chi trả còn tồn 

                                                                                                                                                            
Khai trồng 0,32 ha cây sơn tra tại khoảnh 1 tiểu khu 213 tỷ lệ sống khoảng 40-50%; hộ A Noa trồng 0,35 ha cây 

sơn tra tại khoảnh 4 tiểu khu 213 tỷ lệ sống khoảng 40-50%. 
(4) Hộ Y Thi, Y Nga trồng rừng tại khoảnh 13-tiểu khu 265 - thôn Mô Pả - Xã Đăk Hà-huyện Tu Mơ Rông (hiện tại 

không còn rừng);... 
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năm 2011 - 2012 (số tiền 70.186,513 triệu đồng bao gồm tiền lãi tạm tính đến 

ngày 27 tháng 4 năm 2022) để kịp thời hỗ trợ thực hiện các dự án trồng rừng5. 

2.2. Về nguyên nhân diện tích rừng trồng và trồng cây phân tán chưa 

đạt, bị chết: 

Qua kiểm tra, nguyên nhân trồng rừng, trồng cây phân tán một số nơi có tỷ 

lệ sống thấp, chưa được chăm sóc tốt sau khi trồng được xác định như sau: Theo 

quy định về chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất tại Nghị định số 75/2015/NĐ-

CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ và Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg 

ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ thì Nhà nước chỉ hỗ trợ tối 

đa 10 triệu đồng/ha (đối với trồng rừng tập trung) và 07 triệu đồng/ha (đối với 

trồng cây phân tán), mức hỗ trợ này chỉ dùng để hỗ trợ cây giống, phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật, kỹ thuật...; năm 2021 – 2022 điều kiện thời tiết không thuận lợi, 

ảnh hưởng đến sinh trưởng  và phát triển cây trồng dẫn đến tỷ lệ cây trồng sống 

qua mùa khô ở một số nơi không cao; nhiều hộ dân không có điều kiện để chăm 

sóc tốt diện tích rừng đã trồng, nhất là vào mùa khô. 

2.3. Về trách nhiệm đối với công tác trồng rừng và trồng cây phân tán: 

- Trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương các cấp trong việc quản 

lý bảo vệ và phát triển rừng nói chung và việc trồng rừng nói riêng đã được quy 

định cụ thể tại Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính 

sách trồng rừng, trồng cây phân tán. Cụ thể, khi chính quyền địa phương được 

giao vốn thực hiện trồng rừng và trồng cây phân tán thì phải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc sử dụng hiệu quả vốn. 

Như vậy, đối với trường hợp trồng rừng chưa đạt yêu cầu, công tác chăm 

sóc không hiệu quả để cây bị chết thì trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư dự án được 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn và các tổ chức, cá nhân tham gia trồng 

rừng; theo đó các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm sử dụng cây trồng 

dặm theo tỷ lệ đã được quy định và huy động vốn trồng lại rừng (không được sử 

dụng vốn ngân sách).  

- Đối với tình trạng thực hiện trồng rừng mới trên hiện trạng đất có rừng tự 

nhiên, ngoài quy hoạch 3 loại rừng ở một số địa phương: Việc hỗ trợ người dân 

trồng rừng mới trên hiện trạng đất có rừng tự nhiên và nằm ngoài Quy hoạch 3 

loại rừng thì trách nhiệm thuộc về các đơn vị thẩm định (Phòng Nông nghiệp cấp 

huyện, Hạt Kiểm lâm cấp huyện...) đã rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng chưa đảm bảo theo quy định. Giải pháp khắc 

phục là rà soát kiểm tra và chỉnh sửa dự án trồng lại nơi khác theo đúng quy hoạch 

lâm nghiệp. 

 

                                                 
5 Văn bản số 1716/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 547-CV/TU 

ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo số 23/TB-TTHĐND ngày 27 tháng 5 năm 

2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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2.4. Một số giải pháp trong thời gian tới: 

Để khắc phục công tác trồng rừng, trồng cây phân tán chưa đạt yêu cầu và 

phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các 

đơn vị, địa phương triển khai một số nội dung chính như sau: 

- Rà soát, đánh giá lại toàn bộ diện tích trồng rừng năm 2021, 2022 và xây 

dựng kế hoạch trồng dặm những diện tích có tỷ lệ sống thấp, trồng lại rừng những 

diện tích đã trồng không đảm bảo mật độ theo theo quy định; sử dụng cây trồng 

dặm theo tỷ lệ đã được quy định và các nguồn xã hội hoá để trồng dặm, trồng lại 

rừng (không sử dụng ngân sách). 

- Triển khai thực hiện công tác chăm sóc rừng sau khi trồng theo quy định, 

tăng cường kiểm tra phòng cháy chữa cháy rừng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung đảm bảo rõ ràng, đầy 

đủ và dễ hiểu đối với từng đối tượng cụ thể, mục tiêu là để nhân dân hiểu rõ quyền 

lợi, lợi ích của mình khi được nhà nước hỗ trợ trồng rừng sản xuất;  

- Kinh phí nhà nước ưu tiên hỗ trợ cho người dân nghèo thật sự có nhu cầu 

trồng rừng để phát triển kinh tế hộ.  

- Sử dụng giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giống có năng suất chất 

lượng cao, chống chịu với sâu bệnh đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định về 

giống cây trồng.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau khi hỗ trợ trồng rừng, đôn đốc 

hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc đến khi thành rừng;  

- Kêu gọi thu hút đầu tư các doanh nghiệp chế biến lâm sản trên địa bàn 

tỉnh, tạo thị trường đầu ra cho sản phẩm trồng rừng. 

Trên đây là trả lời của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối 

đối với nội dung chất vấn của Đại biểu Võ Thanh Chín, Tổ đại biểu Đăk Hà; trân 

trọng cảm ơn đại biểu đã quan tâm đến sự phát triển của lĩnh vực phát triển rừng; 

trân trọng gửi nội dung trả lời chất vấn đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để biết, theo dõi./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- VP UBND tỉnh: CVP (t/d); 

- Lưu: VT, NNTN.NTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 
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