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T TRINII 
Dir thão Ngh quyt Quy djnh mt s chinh sách dc thu h trçv cong tác 
quail I, bão v rfrng trên dja bàn. tinh Quãng Tr  giai doin 2023 - 2025 

KInh g1ri: Hi dng than dan tinh Khóa VIII, K' h9p thir 16 

Th%rc hin Lut Ban hành Van bàn quy phm pháp lut nàm 2015 và Nghj 
quyêt so 106/NQ-HDND ngày 09/12/2022 cüa HDND tinh v vic thông qua k 
hoach to chüc các k' hçp thu&ng 1 cüa Hi dông nhân dan tinh näm 2023. 
ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dông nhân dan tinh Khóa VIII, k' h9p 16 dir 
thâo Nghj quyêt Quy djnh mt so chInh sách dc thu h trq cong tác quân l', bão 
v rung trên dja bàn tinh Quâng Trj giai doan  2023 - 2025, vri các ni dung chInh 
nhtr sau: 

I. SII CAN THIET BAN HANH NGH! QUYET 

Hin nay, trên dja bàn tinh Quãng Trj cOn thiu din tIch rimg tir nhiên, thng 
trông phOng h chua giao, hin do UBND xã quán 1 hoc dã giao cho cong dông 
dan cu, h gia dInh quãn l, báo v và huâng 1çi. Giao thng là mt chü trixcing lan 
cüa Dâng và Nba nuac trong thirc hin các chInh sách lam nghip, gop phãn xâ 
hi hóa cong tác bâo v rung, htrci cho nguai dan xóa dói giãm nghèo, on djth 
d?:ii song và tao  dng 1rc phát triên kinh té dja phuang, tuy nhiên nguôn kinh phi 
ngân sách bô trI dê giao dat giao r1rng van chua duqc quan tam chü trçng. Ben 
canh do, trong giai doan  hin nay chInh sách ho trq quãn 1 bâo v thngcho dôi 
tuçing thng dtc diing vth müc trung bInh 100.000 dông/halnàm tInh trên tong din 
tIch duçic giao theo Chucrng trInh phat triên Mm nghip ben vrng giai doan 2021: 
2025, giai doan  I: tü näm 2021 den nãm 2025 duçic phê duyt tai  Quyêt djfth 
809/QD-TTg ngày 12/7/2022 cUa ThU tuàng ChInh phU, nguôn ho trçl nay dê Ban 
quãn l rung d.c diing chU dng to chüc thuê, khoán, hcip dông cong dông dan cu 
tai ch& mua sam trang thiêt bj dê quàn l bão v rirng. Tuy nhiên, trong thirc tê, 
thu câu giao khoán báo v thng cho cong  dông dan cu, h gia dInh song trên dja 
bàn dôi vài din tich thng dc ding là rat l6n, can thiêt dê tao  sinh kê cho ngu.thi 
dan song gân thng. Trong khi do, djnh müc dê giao khoán báo v thng theo khu 
vrc II, III là 400.000 dông/halnam (quy djnh tai Nghj djnh so 75/2015/ND-CP 
ngày 09/9/20 15 cUa Chinh phU ye c ché, chInh sách bâo v và phát triên thng, gan 
vài chInh sách giãm ngheo nhanh, ben vtmg và ho trçi dông bào dan tc thiêu so giai 
doan 2015-2020). Néu thrc hin giao khoán bão v rung thI toàn b kinh phi tr 
ngân sách Trung uong bô tn chi dáp frng duqc khoàng 15.000 ha (dat 68% so vâi 
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Phxcmg an quàn l thng ben v1tng cüa 2 Ban quân l rt'rng dc diing discic UBND 
tinh phê duyt v6i din tIch là 22.000 ha). 

VI 4y, tinh c.n ban hành chInh sách và b tn ngãn sách h trq b sung cho 
nhüng din tIch r&ng dc diing là thng tir nhiên can giao khoán ma vn con thiu 
kinh phI tü' Chucing trInh phát triên lam nghip ben vUng. 

Ben c?nh  do hrc hrçmg chuyên trách bâo v thng là lirc hrqng nOng c&, chü 
dao trong cong tác quãn 1 bâo v rfrng cüa chü thng, tnrc tiêp barn rung, lam 
nhim vi tuãn tra, kiêm tra, quãn 1 bão v rfrng. Day cUng là hrc li.rcing trirc tiêp 
dâu tranh, ngän chn các dôi ti.rçmg vi phm ye khai thác, vn chuyên lam san, phá 
thng, lan chiêm dat lam nghip nên gp rat nhiêu rOi ro, nguy hiêm. Nhim vii 
kiém tra, tuân tra bâo v thng cüa liic krçcng chuyên trách báo v thng ti.rong tr 
nhis cong chüc, viên chüc Kiêm lam nhtrng chua duçic hu&ng các ch d ixu dAi, 
ph cap. Vi vy, can bô tn kinh phi dé mua sam trang phiic và ho trçY mt phân 
kinh phi tao  diêu kin cho lirc krqng chuyên trách bão v rirng yen tam cong tác, 
hoàn thành tôtnhim vi duqc giao thI can xem xét Co chInh sách h trq cho cong 
táctuãn tra, kiêm tra thng cho lirc luçmg chuyên trách bão v thng (Co báo cáo cy 
the dInh kèm). 

II. MIJC DICH, QUAN DIEM xAY DuNG DV THAO NGH! QUYET 

1. Miic dIch 

Nghj quyt duçic xây dirng nhm mi1c dich ban hành mt s chinh sách dc 
thu h cong tác quãn 1 bâo v thng trén dja bàn tinh Quãng Trj giai doin 2023 - 
2025; dam bão tInh hçip hiên, hçip pháp, tInh thông nhât cUa h thông pháp lu.t; 
tang cithng hiu 11rc, hiu qua quãn l Nhà nrn9c. 

2. Quan dim 

Xây dirng cci ch, chInh sách phü hçp, khuyn kIch, h trçi tao  diu  kiin 
thun igi dê lirc krçing chuyên trách bâo v thng, các to chüc, h gia dInh, cá 
nhan, tham gia thrc hin tOt nhim vi quàn l, báo v rmg, dâu tranh ngän chn 
các hãnh vi xâm hai  thng nhäm dam bão quãn l, bào v hiu qua nguôn tài 
nguyen thng, dac  bit là thng t1r nhiên trên dja bàn tinh. Dông thai tao  dng lrc 
phát trin kinh te cho h gia dInh và cong dông thông qua hoat dng bâo v và 
phát triên rung, tao sij gän kêt giüa ngtrâi dan song gân thng vâi nhau, chia sé igi 
Ich hài hOa giüa Nhà nucc và Nhân dan, tao  vic lam và tang thu nhp, nâng cao 
müc song cho ng.thi lam nghê rirng. 

III. QUA TRINH XAY DING DIJ THAO VAN BAN 

Dirthào Nghj quyt dà dugc däng tài trên Cng Thông tin din tü cüa tinh; 
lay kiên cüa Uy ban MTTQ Vit Nam tinh, cac cci quan chuyên mOn thuc Uy 
ban nhân dan tinh, UBND các huyn, thj xä, thành phO và dã duçic tong hgp hoãn 
thin theo dung quy djnh Lut Ban hành van bàn quy phm pháp lut 2015. 

IV. BO CVC  VA NQI DUNG C BÀN CUA D THAO NGH4 QUYET 

1.Bciic: 
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B cic cüa Nghj quyt gm: 02 Chucing, 07 Diu: 

- Chiro'ng 1: Nhü'ng quy djnh chung (gm 2 Diu) 

+ Diu 1: Pham vi diêu chinh 

+ Diu 2: Dôi tuvng áp dung 

- Chuong 2: Mt s chInh sách dc thu h trçr côn tác quail 1 bão v rfrng 
trên dja bàn flnh Quãng Trj giai doin 2023 - 2025 (gom 5 Diu) 

+Diu3: 

+ Di&u 4: ChInh sách h trçr kinh phI cho 1irc krcing chuyên trách bâo v thng. 

+ Diu 5: ChInh sách h thy kinh phi giao dt, giao thng tir nhiên cho h gia 
dInh, cá nhãn và cong  dông dan cu 

+ Diu 6: Quy djnh h trçi kinh phi cho các t ch& chn bâo v rrng. 

+ Diu 7. Ngun kinh phi thrc hin 

2. Ni dung co bàn cüa dir thão Nghj quyt 

2.1. Phtm vi diu chinh, di ttrçrng áp diing 

2.1.1. Phim vi diu chinh 

a) MOt  s chInh sách dc thu h trcl cong tác quân l, bâo v rrng trén dja bàn 
tinh Quàng Trj giai doan 2023 - 2025. 

b) Ngoài chInh sách h trçl ti Quy djnh nay, các di tuqng duçic huâng các 
chinh sách h trçi theo các van bàn quy djnh cüa Trung ung và cüa tinh con hiu 
hrc. Tru&ng hqp các van bàn có cUng ni dung ho trq thl dôi tuqng th huâng 
duqc 1ra ch9n áp diing mrc h trq Co 1çi nhât. 

2.1.2. Di tirçing áp diing 

a) UBND các xã, các t chtrc, h gia dInh, cá nhân, cong dng dan cu tham 
gia các hoat  dng bâo v và phát triên thng trên dja bàn tinh. 

b) Lrc luqng chuyên trách bâo v rung cüa chü thng là các Ban quân l rung 
dc diing, rung phOng h. Các co quan, t chüc, cá nhân khác có lien quan trong 
vic thirc hin Nghj quyêt nay. 

- A 9 9 A 2.2. Chinh sach dc thu ho trçrcong tac quan ly bao vç rirng 

2.2.1. ChInh sách h trç kinh phI quãn 1 bão v rung dc diing 

a) Di tuçmg h trçl: Các Ban quân 1 thng d.c diing; cong dng dan cu, h 
gia dInh, Ca nhãn duçcc các Ban quãn 1 rung dtc dung giao khoán dé báo v thng 
dc ding. 

b) Diu kin h trçr: Di vâi nhctng din tIch thng dc diing dtrqc giao cho 
Ban quân 1 r&ng dc diing quân l dir kiên giao khoán báo v rung tü nguôn 
ngân sách nhà nuâc theo kê hoach hang näm. Chü thng ducic sr diing kinh phi 
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nay d thirc hin khoán bâo v rimg theo djnh mrc, co ch, chInh sách di vâi các 
khu virc tiwng 1rng. 

c) Mirc h trci: 95.000 dng/haInàm. 

d) Ngun kinh phi: Tü ngãn sách tinh. 

2.2.2. ChInh sách h trçr kinh phi cho 1trc hrçing chuyên trách bão v rung 

a) D6i ttrçmg h trçi: Lirc luqng chuyên trách báo v thng cüa các chü rung. 

b) Diu kin h trq: Lirc luçing chuyên trách bão v ri'rng cüa các chü thng 
theo quy djnh ti khoân 2, Dieu 16, Nghj djnh so 01/2019/ND-CP ngày 
01/01/2019 cüa ChInh phü ye Kiêm lam và Lirc luçing chuyên trách báo v rirng, 
dê thuc hiên cac nhiêm vu theo Diêu 14, Nghi drnh 01/2019/ND-CP H trci môt 
so chê d phii cap tuân tra, kiêrn tra thng, mua sm trang phiic cho 1irc hrçing 
chuyên trách bão v rf.rng. 

c) Müc h trg: 1.500.000 dng/nguii/tháng. 

d) Ngun kinh phi: Ti'x ngãn sách tinh. 

2.2.3. ChInh sách h trçr kinh phi giao dat, giao rung tir nhiên cho h gia 
dInh,cánhânvàcngdngdâncff 

a) Di tuçing h trçY: H gia dInh, cá nhân và cong dng dan cix. 

b) Diu kin h trg: Các cong dng dan cix, CáC h gia dInh, cá nhãn thi.thng 
trü ti dja phixcing duqc giao dat, giao rrng tr nhiên do UBND xã quãn l. 

c) Müc h trçY: 1.332.000 dng/ha 

Trong do: 

- H trçl kinh phI giao rrng tir nhiên cho h gia dInh, cá nhân và cong dng 
dan cix: 870.000.000 dônglnäm 

- H trq kinh phi giao dt cho h gia dInh, cá nhân và cong dMg dan cix: 
462.000.000 dông/näm 

d) Ngun kinh phi: Tü ngân sách tinh 70%, tr ngãn sách huyn 30% 

2.2.4. Quy djnh h trq kinh phi cho các cht chn bão v rfrng 

a) [Mi tuqng h trq: Lirc krcing tham gia các t ch& chn bâo v rung dizçic 
thành 1p  theo quyêt dljnh cüa cci quan có thâm quyên. 

b) Diu kin h trg: Lrc hiçing chuyên trách báo v rung cüa các chU rung 
theo quy djnh ti khoàn 2, Diêu 16, Nghj djnh 01/20191ND-CP và các lirc luqng 
khác duçic thành 1p theo quyét djnh cüa cci quan co thâm quyén. 

c) Müc h trçi: 150.000 dngIngiRii/ngày. 

d) Ngun kinh phi: Ti ngun kinh phi hçip pháp cüa chü thng và các ngun 
kinh phi hçp pháp khác. 
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2.3. Ngun kinh phi thire hin 

2.3.1. Hang nãm ngãn sách tinh can di b tn ti thiu 3,87 tS dng d thirc 
hin ôhInh sách theo quy djnh nay. 

2.3.2. Di v&i chmnh sách h trci kinh phI giao dat, giao rirng tr nhiên cho h 
gia dInh, cá nhãn và cong ding dan cu, hang nàm UBND CaC huyn, thành phô, 
thj xä can di b tn ngãn sách cp huyn dôi ng theo t) l ngãn sách tinh 70%, 
ngân sách huyn 30% d thc hin chinh sách dam báo mic tiêu dê ra. 

2.3.3. Các chü thng huy dng các nguon von hcip pháp khác; lng ghép 
ngun vn tü các chuang trinh, d an; nguôn dóng gop cüa các t chüc, cá nhãn. 

Trén day là Dir tháo Nghj quyt Quy djnh mt s chIth sách dc thu h trçv 
cong tác quãn 1 bâo v thng trên dja bàn tinh Quãng Trj giai doan 2023 - 2025. 
KInh trinh HDND tinh xem xét, quyét djnh. 

Tài lieu gzi kern theo: Báo cáo d xuàt xáy dwng rn5t s chmnh sách dc thu 
ho trcf cOng tác quán 1)5 báo v rfrng trên dja bàn tinh Quáng Trj giai doan 2023 - 
2025; Dy tháo Nghj quyêt cta HDND tinh; Các tài lieu khác có lien quan.t #. 

Noi nhn: 
- Nhu trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KThS-HDND tinh; 
- Sà NN&PTNT; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Ltru: VT, TH, KT. 4 



CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p -  Ttr  do - Htnh phüc  

BAO CÁO 
Thirc trang quãn 1 bão v rirng, bão tn thiên nhiên và d xut xây dirng 

mt s chInh sách dc thi h trq cong tác quail 1 bão v rung trên da bàn 
tinh Quàng Tr giai doin 2023 — 2025 

(Kern theo T& trInh so  39  /7Tr-UBND ngày  '/0  /3/2023 cza UBND tinh) 

I. THC TRNG QUAN L BAO V RG VA BAO TON TIIIEN NHLEN 
a A 1. H.çn trng rung va dat lam ngh.çp 

- Theo Quyt djnh s 599/QD-UBND ngày 25/02/2022 cüa UBND tinh 
Quãng Tn ye vic cong bô hin trng thng nàm 2021 tinh Quãng Tn, toàn tinh hin 
có tOng din tIch ri'mg và dat quy hoch phát triên thng là 285.878,0 ha; trong do: 
din tIch rirng 245.996,0 ha (rung tr nhiên 126.62 1,77 ha, rirng trông 119.374,23 
ha), dat quy hoach phát triên thng 39.882,0ha; T 1 che phü rrng toàn tinh duy 
tn on djnh, dat  49,9,0%. 

- Phán theo chz-c náng rInig nhw sau. 

+ Rung dc diing có 6 1.580,77 ha, trong do: Rung tr nhiên 56.186,99 ha; 
thng trông 5.393,78 ha. Rung dc dicing dâ và dang thrc hin tot vai trO chü yêu là 
bão ton h sinh thai thng tr nhiên, h dng thirc vt phong phü, dc thü, qu hiêm, 
là ncii giao luu cüa nhiêu luông thirc 4t, nguôn gen sinh vt thng, nghiên ciru khoa 
h9c, báo ton di tIch ljch si:i - van boa, tin nguOng, danh lam thãng cãnh két hçip du 
ljch sinh thai; nghi duông, giái trI, cung üng djch v  môi tnrung thng. Dôi vói rung 
dc ding can bão v và phát triên các din tIch rl'rng tr nhiên hin cO, dông thOi 
thic hin giái pháp phát triên thng, khoanh nuôi xüc tiên tái sinh thng nhäm dua 
các din tIch näm trong quy hotch dat  tiêu chI thng dc diing. 

+ Rung phOng h có 62.999,80 ha, trong do: Rrng tir nhiên 43.98 1,98 ha; thng 
trong 19.017,82 ha. Trên dja bàn tinh nhiêu loai hlnh thng phOng h, tir phông h dâu 
nguôn, phOng h chan gió chän cat, bào v môi tru0ng sinh thai,... h thông thng 
phOng hO dA và dang dóng vai trO hêt sirc quan trQng trong bào v nguôn nithc, bào v 
dat, chông xói môn, sat  Ri, lü quét, lii ông, chông sa mac  hóa,  h?nchê  thiên tai, diêu 
hOa khI hu, gop phân bâo v mOi tru?ing, quôc phOng, an ninh, két hçip du ljch sinh 
thai, nghi di.röTlg, giãi tn; cung üng djch vi.i môi tnrung thng,... 

+ Rung san xut có 121.415,43 ha, trong do: Rimgtr nhiên 26.452,80 ha; 
thng trông 94.962,63 ha. Rrng san xuât dang diiçic chuyên djch theo huâng dâu 
tu thâm canh, áp dicing các tiên bO k5' thut nhäm tang näng suât, chat luqng rung 
trng, chuyn di ci cau cay trOng, chçn nhUng loài, giông cay có nàng suât, hiu 
qua cao nhix keo lai các dàng BV1O, BV16, BV32, BV33, BV71, BV73, BV75; 
keo tai tixçing... dua vào trông rung tham canh. Näng suât tang no ret, tnróc day 
bInh quân 60 - 70 m3/ha!l chu k' 7 näm, den nay dã dat  bInh quân 120 - 160 
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rn3/hali chu k' 6-7 näm. Giá trj doanh thu trên mi chu k' len dn hang tram triu 
dông/ha (tth chi phi con lài khoãng 50- 60 triu dông/ha). 

+ Dt quy hoach  phát trin rirng trén dja bàn tinh là 39.882,0 ha, trong do: 
Quy hoach phát triên rrng dc diing: 3.685,3lha, quy hotch phát triên rrng 
phông h 11.170,14 ha; quy hooch phát triên rrng san xuât 25.026,55ha; 

- Phân theo logi chá quán l): 

+ Các Ban quãn 1 rrng dc diing (Khu BTTN DaKrông, Khu BTTN cánh 
quan Di.thng Ho ChI Minh huyên thoai, Khu BTTN Bäc Huàng Hóa) quãn l: 
63.943,69 ha; trong dO: Rirng tr nhiên 55.862,79 ha; thng trông 4.692,23 ha; dat 
quy hoich phát triên thng 3.388,67 ha. 

+ Các Ban quàn l rimg phOng h (Hisàng Hóa- DaKrông, hiu vrc song Bn 
Hái, lu'u vrc sOng Thch Han) quán l: 49.424,08 ha, trong dO: Rirng tr nhien 
28.143,46 ha; thng trOng 15.418,05 ha; dat quy hoch phát triên thng 5.862,57 ha. 

+ Các Cong ty lam nghip NIià nuâc (Bin Hái, Triu Hãi, Dung 9) quàn l: 
20.750,7 ha, trong dO: Rrng tr nhiên 1.670,62 ha; rirng trOng 18.079,89 ha; dat 
quy hoch phát triên rung 1.000,19 ha. 

+ Các t chüc khoa h9c, nghiên cüu, giáo diic,...: 797,1 ha, trong do: Rrng tr 
nhiên 0,0 ha; rung trông 797,1 ha; dat quy hoach phát triên rung 0,0 ha. 

+ Lirc krçing vu trang: 4.440,68 ha, trong do: R'irng tr nhiên 489,25 ha; rmg 
trông 3.097,86 ha; dat quy hoch phát triên thng 853,57 ha. 

+ HO gia dInh, cá nhân: 68.972,08 ha, trong dO: Rfrng tij nhién 4.787,9 1 ha; 
thng trông 58.927,05 ha; dat quy hoach  phát triên rirng 52.57,12 ha. 

+ Cong  dông, UBND xâ: 77.63 1,88 ha, trong do: Rrng tir nhiên 35.667,74 
ha; rimg trOng 18.444,26 ha; dat quy hoach  phát triên thng 23,519,88 ha. 

2. Thirc tring quãn I, bão v rung và bão tn thiên nhiên 
2.1. Quy hoch ha Ioi rung 

Tinh Quàng Tn dã l.p quy hoach ba loti thng cüa tinh Va dA dixqc Bô Nông 
ng1iip và PTNT thâm djnh, UBND tinh phê duyt ti Quyet djnh so 8551QD-
UBND ngày 27/4/2007, trong qua trinh thirc hin, ngânh lam nghip dä có nhiêu 
thay dôi, diêu chinh ye quy hotch ba lo,i rirng dê phiic vi cho các diii an phát 
triên kinh te xã hi cüa tinh, UBND tinh dã quyêt djnh chuyên miic dIch sü dicing 
rung sang mvc  dIch khác. Mt so diêu chinh ciic b các loti thng nhu diêu chinh 
ranh gifci các khu rimg phOng h, dc ding, thành 1p them khu rüng dc diing,... 
Ben canh  do, có mt sO sai khác ye hin trng giva thc te và bàn do can phãi 
hiu chinh. 

Tnrâc thirc t do, UBND tinh ban hành Quyt djnh s 205 7/QD-UBND ngày 
08/8/2019 triên khai rà soát, diêu chinh ba 1oi rl'xng trên dja bàn tinh Quáng Trj. 
Ket qua sau rà soát ha loai thng, din tich thng và dat lam nghip dà duçcc quy 
hoach theo 3 chüc nàng phOng h, dc diing và san xuât, dircic djnh vj trén bàn dO 
và thrc dja theo mt h thông quân l thông nhât tu tinh dêntmg huyn, xâ, tiêu 
khu. Hin trtng thng nam 2021 dã dirçic TJBND tinh cong bO theo Quyêt ctjnh sO 
599/QD-UBND ngày 25/02/2022 cUa UBND tinh Quãng Trj; day là co sâ dt !iu 
quan trpng dê 1p quy hoch, kê hoch phát trien lam nghip, to chirc h thông 



3 

quàn 1 thng phü hqp. K& qua rà soat, diu chinh ba loai r&ng cho dáng vói hin 
trng và phü hqp vói miic dIch thirc té sir diing da duqc UBND tinh thông nhât tti 
Van bàn so 1961 /UBND-TN ngày 20/5/2021, kêt qua rà soát së duçic tIch hqp vào 
quy hoach phát triên kinh tê-xA hi tinh, quy hoch hoach lam nghip quôc gia. 

2.2. Bão v rtrng Va phông cháy chila cháy rung 

Thirc hin Chisang trInh hãnh dng s 175-CTHD/TU ngày 02/7/2020 cüa 
Ban Thung vi Tinh üy và Kê hoach so 4650/KH-UBND ngày 12/10/2020 cüa 
UBND tinh thirc hin Chi thj 13-CT/TW ngày 12/01/2017 cüa Ban BI this Trung 
isang Dãng ye tang cuôn s1r lãnh do cüa Dáng dôi vai cong tác quàn l, bâo v 
và phát triên thng, các cap üy, tO chüc dáng, chInh quyên, can bO,  dàng viên và 
nhân dan dã nâng cao nhn thi.'rc, thirc và trách thim ye cong tác quân 1, báo 
v và phát triên thng. 

2.2.1. Bão v rtrng 

Trong nhUng näm qua, duçic sr quan tam lãnh d.o, chi do cüa các cp, s1r 
phôi hqp hiu qua cüa các ngành chirc nang, sir chü dng thirc hin cüa các chü 
rirng và sr tham gia tIch c1rc cüa nhán dan nên cong tác quãn l, báo v rrng trên 
dja bàn dt discrc kêt qua cao, t 1 d che phu r1rng ngày mt tang và n djnh. 
Toàn b din tich ri'rng trén dja bàn duqc to chirc quãn l, bão v tot, trong do: 
Din tIch khoán bâo v thng phOng h, dc diing disçc ho trq von ngân sách, các 
chucnig trInh, dir an trong giai do?n 2016-2021 bInh quân 60.000 lisçit halnàm, vuçlt 
chi tiêu ice hoach dê ra. Thông qua cong tác khoán bâo v thng dã gop phân tang 
them nguOn thu nhp và giái quyêt vic lam cho khoãng 2.000 h gia dInh, 24 cong 
dông, tInh trng phá r&ng, lan chiêm dat rirng giám di dáng kê. 

Di vâi ri'rng phOng h, dc diing disçc dAu tu chü yu t cac ngunvn ngàn 
sách, von vay chinh phü, vOn tài trçY, vin trq. HInh thüc quãn l chü yêu là giao 
cho các Ban quãn l thng phông h, dc ding bão v có h trq von khoán quãn l 
bâo v; din tIch cOn li dirge bão v theo trách nhim quán l Nba niróc cüa 
UBND các cap. NhIn chung din tIch thng phOng h, d.c ding dang dirge to chüc 
quãn l bào v chat chê. DOi vài thng san xuât trách nhim quãn l bão v thng chü 
yeu thuc ye các chü r1rng, các co quan Nhà nithc có trách nhim hisng dan, kiêm 
tra, don dôc cong tác quãn l bão ye thng, phOng cháy, cha cháy rrng. 

Trén dja bàn tinh nhu cu giao khoán bão ye thng là rt lan (khoãng 145 
nghIn ha) nhimg chi có nguôn kinh phi chi trà djch vi mOi tru&ng rung dê tiêp tçic 
duy trI cong tác bào ye rtrng vâi din tich dirge chi trâ khoâng 42.000 ha/näm. 
Trong khi do, lrc lugng báo v rung cüa các chü rirng rat mOng, rat khó dê darn 
bào duy tn, bâo v hiu qua trên toàn bO din tIch rung dirgc giao, d.c bit là dôi 
vói din tich thng tir nhiên, din tich thng do UBND xà quãn l, nguy co rung bj 
xâm hi là rat lan do thiêu hrc luçmg tuân tra, kiêm tra thu&ng xuyên. 

2.2.2. PhOng cháy, chüa cháy rfrng 
PhOng cháy chüa cháy rimg là mOt  trong nhng nhim vI quan trçng hang 

du dà dirge các cp, cac ngành, các chU nirng quan tam. Trong nhüng nàm qua, 
tInh hInh th&i tiêt cO nhiêu diên biên phüc tp do tác di)ng cUa biên dOi khI hu, 
nng nóng kéo dài, gay khó khàn cho cOng tác PCCCR. Trirac tInh hInh trén, Ban 
chi do 886 tinh và UBND tinh dà ban hành các Quyêt djnh: SO 1673/QD-UBND 
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ngày 18/7/2016 v phê duyt Phrnmg an phOng cháy, chüa cháy thng giai don 
2016-2018; So 1723/QD-LTBND ngày 10/7/2019 cüa UBND tinh Quãng Trj xây 
drng phuong an huy dng lirc hrçing, phucing tin, may móc, thit bj tham gia 
chüa cháy thng; So 1490/QD-UBND ngày 15/6/2020 cüa UBNID tinh Quâng Trj 
phé duyt Phixong an phông cháy chüa cháy thng tinh Quãng Trj, giai doin 2020-
2025. Tü 11am 2011 den 2021 UBND tinh dà ban hành 8 Chi thj ye tang cu?mg 
cac bin phap cap bach B\TR&PCCCR; 03 Cong din tang cu&ng các bin pháp 
cap bach ye PCCCR; 16 cong van ye tang cu&ng cong tác PCCCR. 

Hang närn rà soat b sung phucmg an PCCCR; kin toãn BCD 886 các cap; 
cüng cO các tO, di quân chüng báo v rung; dau tu xay dirng các cong trInh (chOi 
canh, du&ng ranh), trang thiêt bj PCCCR; kiêm tra cong tác PCCCR các cap, các 
chü thng; ra soát các vüng tr9ng diem có nguy ci cháy rl'rng cao; thu?mg xuyên 
theo dôi diên biên than tiêt, dr báo cap cháy thng, to chüc trirc PCCCR; sn sang 
1irc lucing, phuong tin chüa cháy thng t?i  ca sâ; tham mini BCE) 886 xay drng 
Kê hoach kiêm tra cong tác PCCCR. Phôi hcip Cong an tinh kiêm tra an toàn 
PCCCR cüa 10 chü thng lan; to chüc lap huân 1uyn nghip vii chüa cháy rung 
bang phuong tin cci giâi cho 100 hrçit nguii. Rà soát các vüng trong diem có 
nguy ca cháy thng, 1p bàn do PCCCR hang näm cüa tinh; kjp thii thông báo cap 
dir báo cháy rung hang ngày cho các dja phuong, don vj, chü thng. 

Mc dü dà tich c1rc thirc hin dng b các bin pháp d PCCCR nhimg do 
tInh hInh thai tiét khãc ng1iit tr 2011 den 2021 trén dja bàn tinh xãy ra 53 vi 
cháy rfrng, din tIch ri'mg bj cháy 583,3 ha, uâc tInh giá tn thit hai  7.124,6 triu 
dông, huy dng 6.402 luçit nguai tham gia chta cháy. Hâu hêt các v11 cháy dêu 
disgc phát hin sam và chi dto huy dng 1%rc luçing, phucmg tin dp tat kjp thtyi, 
h?n chê tôi da thit hai ye thng nên trong thii gian qua tinh Quãng Trj không xây 
ra các vi cháy ian nhu các dja phuang trong khu virc. 

3. Cong tác thira hành pháp 1ut trong Iinh vtyc lam nghip 
Cong tác thüa hành pháp lut trong linh virc Lam nghip duqc quan tam chi 

dto thirc hin bang nhiêu bin pháp cii the và quyêt 1it. Tinh üy, UBND tinh, Sâ 
Nông nghip &PTNT, cac dja phuing ban hành nhiêu van bàn chi dao  tAng ciRmg 
các bin pháp cap bach dâu tranh, ngAn chn các hành vi xâm hai  rirng; chi dao  các 
don vi trirc thuc chü dng tang cu&ng kiêm tra và phôi hçip vài các con quan chuc 
näng trên dja bàn, d.c bit COng an, Quãn di, Bién PhOng, Chinh quyên dja 
phuong, chü thng. . .tô chüc nhiêu dçit truy quét, tuãn tra BVR, ngàn ch.n các hành 
vi xâm hi rrng cO hiu qua; vi 4y tInh hInh vi phm lut Lam ng1iip trén dja bàn 
tinh qua các nàm dã giám dan cá ye so vi cüng nhu khôi lucing lam san bAt giü. 

T näm 2011 dn nay, trên dja bàn tinh dA kim tra bt giU và 1p  biên bàn 
3.939 vi vi phm, xü l vi phim hành chInh 3.907 vii, TOng tiên pht: 
20.414.096.000 dông; lam san tich thu gO các loai  quy trOn 7.109,092 m3, dng 
vt rung các l°ai tjch thu 6.361,0 kg; san phâm dng 4t rung tjch thu 568,5 kg 
khôi to hInh sir 24 vi lien quan den 1Inh vrc Lam nghip, vic xü 1 nghiêm các 
vii vi phm có tac ding tIch circ trong vic rAn de, giáo dic chung. 
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4. Cong tác quãn 1, bão t1n da ding sinh hçc 
D quail i, bâo tn, phát trin bn vUng các h sinh thai tr nhiên và tâi 

nguyen thng tai  các khu rirng dc diing, phông h, dông th?ji khai khác sir dung 
hçip 1 tài nguyen thiên nhiên, tang cuxng phic hôi h sinh thai rung, bâo v da 
dtng sinh h9c, bão ton và phát triên các nguôn gen dng thirc 4t thng qu hiém 
phiic vi nghién cfru khoa hçc, du ljch sinh thai, báo v cãnh quan môi tru&ng, 
UBND tinh dâ phe duyt và triên khai thrc hin các dé an, quy hoach,  k hoach 
ye linh vrc báo ton thiên nhiên và da dtng sinh h9c nhr: Quy hoach  báo ton và 
phát triên ben vmg Khu BTTN Dakrông, Khu BTTN Bäc Hixàng Hóa den näm 
2020, djnh hu&ng den näm 2030; Xác 1p khu rfrng dc diing nghiên cüu cüa 
Trung tam khoa h9c lam nghip Bäc Trung b; Dé an thành 1p hành lang báo ton 
cta dng sinh h9c kêt nôi Khu BTTN Dakrông và Bäc Huàng Hóa; Kê hoach  chi 
tiêt quán l hành lang bão ton da dng sinh h9c kêt nôi Khu BTTN Dakrông và 
Bäc Hi.ràng Hóa; Kê hoach bâo ton loài Chà vá chân nâu trên dja bàn tinh Quáng 
Trj den näm 2025, djnh hithng den näm 2030. 

Mt s loài dng, thirc vt qu him dã dixçic dira vào danh sách bâo v 
nghiêm ngt tai  hai Khu báo ton thiên nhiên nhu: BO Tot, Voçc ,Hà linh, Ga lôi 
lam mao tràng, Sao la, Mang lan, Vun ma yang Trung b, Gâu, Chà vá chân 
nâu, Lan kim tuyên, Bay lá mt hoa, Vu hirong, Gii mit,  Gu lau, ... UBND tinh dã 
ban hành Chi thj 13/CT-UBND ngày 11/9/2019 ye vic tAng ci.rông cong tác quãn 
1, bâo v dng 4t hoang dA trên dja bàn tinh. Cong tác quân 1, bâo v dng vt 
hoang dâ th1rc hin thu&ng xuyên, quyêt liit,  gop phân báo ton nguOn gen, bâo ton 
da dng sinh h9c; hoat  dng gay nuôi dng vtt hoang dã duqc giám sat ch.t chë, 
dáng quy djnh và tio diêu kin thun lçii cho các ca sâ nuôi trong vic gay nuOi 
phát triên kinh tê. Qua trinh triên khai thirc hin theo dung các quy djnh hin hành 
cüa Nhà niiâc. 

II. fflN TRNG yE BQ MAY cAc BAN QUAN L RUNG PHONG 
HQ, DJLC DUNG  VA LIJ'C LUNG CHUYEN TRACH BAO V R1NG 

Hin nay, trên dja bàn tinh Quãng Trj cO 02 Ban quãn l rfrng dc diing là 
Ban quán l Khu Bão ton thiên nhien Dakrông và Ban quân l Khu bào ton thien 
nhiên BAc Hixàng Hóa quân l trên dja bàn hai huyn Huàng Hóa và Dakrông, 
vâi din tIch giao quán l báo v là 66.375,11 ha thng và dat lam nghip và 03 
Ban quàn 1 rfrng phOng h là Ban quân l ri'rng phOng h hru vrc song Ben Hài, 
Ban quãn l thng phông h liru virc song Thach Han yà Ban quân l rfrng phOng 
h Huang Hóa - DakrOng di.rçic giao quàn 1 bào v là 55.330,53 ha n'rng và dat 
lam nghip, träi dài tren dja bàn 22 xA, thj trãn thuc 07 huyn, thj xã (huyn Hái 
LAng, Triu Phong, VTnh Linh, Gio Linh, Hi.râng Hóa, Dakrông và Thj xã Quãng 
Trj). Ci the nhi.r sau: 

1. Ban quãn 1 Khu Bão tn thiên nhiên Dakrông 
1.1. V din tIch quãn 1 
Ban quân l Khu Bâo tn thiên nhiên Dakrông dang dirçic giao quán l 02 

Khu Bào ton gOm: Khu BUN DakrOng và Khu cãnh quan dir?ing Ho ChI Minh 
vài tong din tIch tir nhiên là 42.903,51 ha (trongdó: rr'rng tir nhiên 35.179,38 
ha; rimg trông 1.177,02 ha, dat quy hogch phát triên rirng 6.547,01 ha ha). Khu 
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BTTN Dakrông có din tIch 37.666,01 ha (trong do: rung tic nhiên 33.044,15 ha; 
ri'cng trông 1.177,02 ha,' dat quy hoqch phát triên rung 3.444,84 ha). và Khu 
B1'TN di.ring Ho ChI Minh huyên thoai có din tIch 5.23 7,4 ha (trong dO: rImg tr 
nhiên 2.135,23 ha; rfrng trông 0,0 ha,' dat quy hoçzch phát friên rf-ng 3.102,7 ha). 
Giáp ranh vâi 07 huyn thi. (Hái Lang, Triu Phong, Cam L, Dakrông, Hithng 
Hoá, A Luci, Phong Diên - TT Hue) và näm trén dja bàn hành chInh cüa 07 xâ có 
dja giói hânh chinh (Ba Lông, Triu Nguyen, Dakrông, Ba Nang, Ta Long, Hüc 
NghI, A Bung). 

1.2. V t chüc b may 
- Khu Bão tn thiên nhiên Dakrông &rcYc UBND tinh thành 1p theo Quyt djnh 

so 4343/2002/QD-UBND, ngày 05/7/2002. Biên chê cüa BQL Khu Bão ton hin có 
17 nguäi, trong do: Biên chê sr nghip: 16 ngu?yi, hqp dông 68 (lái xc): 01 ngi.thi. 
Gôm 01 Giám dôc, 01 Phó giám dôc, 02 Phông chuyén mon nghip vi, gôm: 

+ Phông k hoch - Tng hçip: 04 ngi.thi 

+ Phông K hoach k thut và hqp tác quc t: 11 ngithi 

- Hat Kim lam Khu Bâo tn thiên nhiên Dakrông &rçrc UBND tinh thành 
1p theo quyêt djnh so 2552/QD-UBND ngày 03/12/2002. Biên chê hin cO 12 
nguOi. Bao gOm: 01 Hat  tnrOng, 02 phó Hat  truâng và 03 Tram  Kiêm lam khu 
vrc, gôm: 

+ Tram Kim lam khu vrc Ta Long: 03 nguâi 

+ Tram Kiêm lam khu vrc Hng Thüy: 04 ngrâi 

+ Tram Kim lam khu vijc Hâi Phüc: 02 ngui 

2. Ban quãn 1 Khu Bão tn thiên nhiên Bc Hir&ng Hóa 

2.1. V din tIch quãn 1 

Ban quãn 1 Khu báo tn thiên nhiên Bc Hirâng Hóa duqc giao quãn 1 din 
tIch 23.456,72ha (trong do: rItng tic nhiên 21.437,8 ha,' rfrng trOng: 248,84 ha,' dat 
quy hogch phát triên rung 1.045,68 ha). 

2.2. V t chfrc b may 
Khu bão tn thiên nhiên Bc Htrâng Hóa &rçvc UBND tinh thành 1p ti 

quyêt djnh so ii 83/QD-UBND ngày 07/7/2010 nhsng chua thãnh 1p Hat  Kiêm 
lam. Biên chê hin có 13 nguäi, trong do Van phOng: 08 ngu&i, viên chirc bâo v 
thng phi trách các khu virc: 05 ng&i. Hin tai  chi.ra thành 1p các Tram quân 1 
bâo v rung, ma chi bO trI 05 viên chüc bâo v thng và 02 vienchtc cüa 
PhOng Kê hoach  - K thut kiêm nhim phii trách khu virc các xã, cii the: 

+ Khu vi7rc Cuôi xã Hi.r&ig Lap: 01 viên chirc báo v thng. 

+ Khu virc Cup xã Huàng Lip: 02 viên chüc báo v rrng. 

+ Khu vrc xã Huàng Sen: 03 viên chüc (02 viên chüc bâo v thng và 01 
vien chIrc cüa PhOng Kê hoach - K thut kiêm nhim). 

+ Khu vrc xã Hurng Linh: 01 viên chüc cüa PhOng K hoach - K5' thut 
kiêm nhim. 

3. Ban quãn 1 rung phông h Itru vtyc Song Bn Hal 
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3.1. V din tIch quãn 1 
Ban quán 1 thng phông h itru virc song Ben Hái di.rçic giao quãn 1 

21.106,04 ha (trong do: ri'eng tu nhiên 11.990,57 ha; rfrng trOng: 7.178,78 ha; dat 
quy hogchphát trién rImg: 1.801,71 ha, dat khác 134.98 ha ha). 

A 3.2. Ve to chirc b9 may 

Ban quãn 1 thng phông h lixu vrc song Bn Hãi di.rçic UBND tinh thành 1p 
theo quyêt djnh so 23771QD-TJBND ngày 12/12/2006. Biên chê hin có 28 ngthi, 
trong do Van phOng: 11 ng.thi, Tram  quãn 1 báo v rfrng: 17 nguii. Hin tai  Ban 
quán 1 có 03 Trim quãn l bão v rirng, ci the: 

+ Tram  QLBVR Linh Tht.rqng: 4 ngithi viên chi'rc báo v rung. 

+ Trtm QLBVR tiu khu 604T: 5 ngui viên chirc bâo v rrng. 

+ Tram QLBVR VTnh Hà-Vinh O: 8 ngu?i, trong do: 5 viên chüc báo v 
rung, 3 hçp dông chuyên trách báo v rrng. 

4. Ban quãn 1 rIrng phông h liru vijc song Thach Han 

4.1. V din tIch quãn 1 
Ban quãn 1 thng phOng hO itru vrc song Thach Han dtrqc giao quân 1 

7.713,7 ha (trong do: ritng tw nhiên 4.078,03 ha; ri'rng trông: 3.020,43 ha; dáz' quy 
hoqchphát triên rfrng 435,43 ha). 

4.2. V t churc b may 
Ban quân l rung phOng hO km virc song Thach Han di.rçic UBND tinh 

Quâng Trj thành 1p theo Quyêt djnh so 2376/QD-UBND ngày 12/12/2006. Biên 
chê hin cO 14 ngu&i, trong do van phOng 8 ngtthi, viên chüc lirc ltrqng chuyên 
trách bão v thng 06 ngi.thi (Tram quán l bâo v rung Nam song Thach Han 
03 ngui; Tram  quán l bâo v thng Bäc sOng Thach Han 03 ngthi). 

B trI khu virc báo v thng: 

- Tram quân l bão v rung Nam song Thach Han 03 ngui: Quán l và 
bâo v thng khu virc virc xa Hãi Sen, Hâi Lam thuOc  huyn Hâi Lang. 

- Tram quân l báo v rung Bc song Thach Han 03 ngtthi: Quân 1 và 
báo v rung khu virc virc xã Hâi L - thj xã Quáng Trj, xã Triu Thtrcing - 
huyn Triu Phong. 

Can ct'r Quy& djnh s 1917/QD-UBND ngày 26/7/202 1 cüa UBND tinh 
Quáng Trj ye vic phê duyt Lirc krqng chuyên trách bâo v rung thuc Ban 
quán 1 rung phOng hO liru virc song Thach Han. Theo Quyêt djnh thI so hrçing 
viên chüc và ngtthi lao dng hçip dông là 19 ngtthi, trong dO 14 chuyên trách bâo 
v ri'rng. Lrc hrçmg chuyên trách bâo v rung Ban quán l thng phông hO km 
vijc song Thach Han dtrçrc bô trI tai  các Tram quán l bâo v rung Bäc sOng 
Thach Han và Tram QLBVR Nam song Thach Han 

5. Ban quãn I9 rirng phông hO Hirng HOa - Dakrông 
5.1. V din tIch quail 1 
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Ban quán l rfrng phóng h Hiiing Hóa - Dakrông giao quãn 1 23.163,11 ha 
(trong do: r?tng tu- nhiên 12.156,32 ha; rfsng trông: 4.662, 4lha, dat quy hogch 
phát triên rirng, dat khác 6.334,38 ha). 

AX , A 5.2. Ye to chtrc b9 may 

Ban quãn l ri'mg phông h Hu&ng Hoá - Dakrông di.rçic dtrcic UBND tinh 
Quáng Trj thành 1p theo Quyêt djnh so 2378/QD-UBND cüa UBND tinh Quàng 
Trj ngày 12/12/2006. Tong so can bt viên chi'rc, hçip dOng lao dng trong dcTn vj 
den thi diem hin tti là 31 ngixâi, duçic bô trI tai  02 Phông chuyên mon (Phông 
Kê hoach - Tong hçvp, Phông Quán l báo v thng - K5 thut) và 04 Tram quãn l 
bào v rrng. Ci the nhu sau: 

- Van phông Ban quán 1: 10 ngithi. 

- Tram Quãn 1 bão v nrng rfrng: 21 nguäi, gm: 

+ Tram quàn ly' bâo v r&ng Khe Sanh: 05 ngi.thi. 

+ Tram quân l bâo v rtmg Hithng Phüng: 06 ngithi. 

+ Tram quàn l bâo v thng Krông Kiang: 05 ngu1i. 

+ Tram quán l báo v thng Ta Long: 05 ngui. 

III. MQT sO CHUONG TRI1H, CHINH SACH HO TRq CONG TAC 
QUAN LY BAO V1 RUNG GIAI DOAN 2016 — 2020, GIAI DOAN 2021 — 2025 

1. Kt qua thtyc hin các chirong trjnh, chInh sách h trçr cong tác quãn 
1, bão v rung giai doin 2016 - 2020 

Trong giai doan 2016 - 2020, trên dja bàn tinh Quâng Trj dâ có 7 chü rung, 
17 UBND các xã (chuong trInh djch vi mOi tnr?mg thng) dã to chüc giao, khoán 
bão v rfrng vâi din tich là 73.529 krçt/haJnàm. Dôi tucmg duçrc giao khoán là 
cong dông (24 cong dong), 1irc luçing chuyên trách bão v rrng, nhóm h gia dInh 
và hin 1.700 h gia dmnh ti'r các nguôn von Chuong trInh mvc  tiêu phát triên lam 
nghip ben vt'rng, nguôn von djch vi môi tru&ng ri'rng, dir an JICA2. DOi vd rung 
phông h, dc diing duqc dâu tu chU yêu tü các nguôn von ngân sách, von vay 
chInh phü, von tài trg, vin trq. HInh thIrc quân 1 chü yêu là giao cho các Ban 
quân l rung phông h, dc diing báo v có ho trçl vOn khoán quãn l bão 4; din 
tIch con lai  duçic bào 4 theo trách nhim quãn l Nhà nuOc cüa UBND các cap. 
NhIn chung din tich rfrng phOng h, d.c diing dang duqc to chüc quán l báo 4 
cht chë. Dôi vfci rt'rng san xuât trách nhim quãn l báo 4 thng thu yêu thuc ye 
các chü rung, các co quan Nhà nuâc có trách nhim hiRing dan, kiêm tra, don dôc 
cong tác quãn 1 bào 4 thng, phOng cháy, chüa cháy thng. Cii the: 

- ChInh sách giao khoán bão 4 rung theo Chucmg trinh mi1c tiêu phát trin 
lam nghip ben vcrng giai doan  2016-2020: Dã to chüc giao, khoán bâo 4 r1mg 
tong cong 30.995 luçit/halnàm. 

- Chi.rcing trinh giao khoán báo 4 rmg ngun chi trá DVMTR: Dâ t chüc 
giao, khoán bâo 4 thng tong cong 40.084 luçit/halnäm. 

- Dir an phiic hi và quãn l bn ving thng phOng h (dir an JICA2): Dä t 
chüc giao, khoán báo 4 thng tong cong 2.500 luqtlhalnäm. 
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2. Các chiro'ng trinh, chInh sách h trçr cong tác quãn 1, bão v rtrng 
giai doin 2021 - 2025 

2.1. Chirong trinh miic tiêu quc gia phát trin kinh t xã hi vüng ding 
bào dan tc thiu s và min niii giai don 2021-2030 duçic phê duyt tai  Quyêt 
djnh so 1719/QD-TTg ngày 14/10/2021 cüa Thu tthng ChInh phü. 

- Di tuçing thng: Din tIch thng duçic Nhà nithc giao cho Ban quàn 1 rrng 
phông h; rung dc diing, rlrng phèng h duqc Nhà nuâc giao cho to chüc kinh tê 
quãn l; din tich rung ti nhiên do Uy ban nhân dan cap xã trrc tiêp quán l. 

• Di tixqng duqc h tra: 

+ Hi gia dInh dng bào dan tc thiu s, h gia dInh ngix?i Kinh nghèo dang 
sinh sOng on djnh tti các xã có diêu kin kinh té - xã hi khó khän (khu vrc II và 
III) thuc vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nUi theo tiêu chI do ThU tuâng 
ChInh phU quy djnh di.rçic nhn khon bâo v thng; 

+ Cong dng dan cu thôn ti các xâ Co diu kin kinh t - xã hi khó khän 
(khu vrc II và III) thuc vUng dOng bào dan tc thiéu so và mien nUi theo tiêu chI 
do Thu tuàng ChInh phU quy djnh (sau day gi tat là cong dông dan cu) dixçic 
nhn khoán bão v thng. 

2.2. Chuong trInh phát trin lam nghip bn v&ng giai don 2021-2025 
theo Quyêt djnh so 809/QD-TTg ngày 12/7/2022 cUa ThU tithng ChInh phU. 

Di ti.rçlng thng rUng duqc h trçr là din tIch rrng duqc Nhà nuóc giao cho 
Ban quãn l rung dc ding, Ban quân l rung phOng h; din tIch ri'rng dc diing, 
rirng phOng h dizçic Nhà nithc giao cho To chUc kinh tê, các don vj vU trang quán 
l; din tIch thng chua giao, chua cho thuê do Uy ban nhân dan xâ, phithng, thj 
trân quân l. 

2.3. Chirong trInh giao khoán bão v rIrng ngun chi trã dlch  vii môi 
trLrong rirng: 40.084 lu.rçitlhalnäm. 

Di tirqng duçic hithng là các chU thng gm các t chi'rc, h gia dlnh, cá 
nhân, cong dông dan cu, Uy ban nhân dan cap xä và các to chüc khác duqc Nba 
nrntc giao trách nhim quân l thng có din tIch rung cung rng Djch vii môi 
trizing rung. Hang näm có khoáng 42.000 ha duçic hithng chInh sách chi trà 
DVMTR. 

iv. S1 CAN THIET xAY DUNG CH!NH SACH CUA DjA PHIXNG 
Trong nhüng näm qua, tinh Quãng Trj dâ ban hành và trin khai thirc hin 

hiu qua các chInh sách dê h trq phát triên kinh té lam nghip; huy dng nhiêu 
nguôn lrc dâu ttr, day mnh xà hi hóa san xuât lam nghip,... Do do, kinh tê lam 
nghip cUa tinh dà phát triên khá rO net. Ca câu các san phâm lam nghip trong 
GRDP cUa tinh näm 2010 là 3,79%, den näm 2020 là 6,25%; tôc d tang truâng 
cUa ngành lam nghiêp näm 2010 là 2,45%, näm 2019 d.t 6,93%; giá trj san xuât 
lam nghip tU 3 63,4 t dông näm 2010 dã dt 1.103,7 t' d6ng nàm 2020, vfii tOe 
d tang bInh quân 8,34%/näm trong giai don giai don 2010-2021. T' l che phU 
rung cUa tinh tü 47,1% nãm 2011, dã dt 49,9% nam 2022. 

Hin nay, tren dja bàn tinh Quâng Trj cOn nhiu din tIch thng t%r nhien, rUng 
trông phOng h chi.ra giao, hin do UBNID xà quân l hoc dä giao cho cong dông 
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dan cu, h gia dInh quân 1, bâo v va hu&ng lçii. Giao rung là mt chü tnrcing lan 
cüa Dâng và Nhà nithc trong thrc hin các chInh sách lam nghip, gop phãn xä 
hi hóa cong tác báo v thng, htrq cho nguäi dan xóa dói giãm nghèo, on djnh 
diii song và tao  dng lirc phát triên kinh tê dja phuong, tuy nhiên nguOn kinh phi 
ngân sách bô trI dê giao dat giao rfrng van chua duçic quan tam chü tr9ng. Ben 
cinh do, trong giai dotn hin nay, chInh sách ho trçi quàn 1 bâo v thngcho dôi 
tng thng dc dumg vài mirc trung bInh 100.000 dông/ha/näm tInh trên tong din 
tich dtrqc giao theo Chtrrng trInh phát triên lam nghip ben vUng giai don 2021-
2025, giai doan I: tü 11am 2021 den nàm 2025 dtrçic phé duyt tai  Quyêt djnh so 
809/QD-TTg ngày 12/7/2022 cüa Thu tuóng ChInh phü dê Ban quàn l thng dc 
duung chü dng tO chirc thuê, khoán, hçip dOng cong dOng dan cu tai  chô, mua sam 
trang thiêt bj dé quãn l bâo v thng. Tuy nhiên, trén thirc té, nhu câu giao khoán 
bâo v rrng cho cong  dông dan cu, hO gia dInh song trên dja bàn dôi vâi din tIch 
thng dc diing là rat ion, can thiêt dé tao  sinh kê cho nguthi dan song gân rung. 
Trong khi do, djnh muc dê giao khoán bào v rung theo khu virc II, III là 400.000 
dông/halnam(quy djnh tai  Nghj  dinh so 75/20 151ND-CP ngày 09/9/2015 cüa Chinh 
phü ye ca chê, chInh sách báo v và phát triên thng, gän vOi chinh sách giâm nghèo 
nhanh, ben vüng và h trçl dOng bào dan tOc  thiêu so giai don 20 15-2020). Nhis v.y, 
sr can thiêt phâi ban hành chInh sách và bo fri ngân sách ho trçl bô sung cho nhUng 
din tIch thng dc dmg là rung tur nhiên can giao khoán ma van con thiêu kinh phi tü 
Chuong trmnh phát triên lam nghip ben vUng. 

Ben canh dO lirc krqng chuyên trách báo v rung là 1urc luçing nOng c&, thu 
dao trong cong tác quãn i bâo v rung cüa chü thng, trrc tiêp barn thng, lam 
nhim vui tuan tra, kiêm tra, quàn 1 bào v thng. Day cüng là 1urc krcing trrc tiêp 
dâu tranh, trân ap các dôi ttrclng vi phm ye khai thác, vn chuyên lam san, phá 
rung, lan chiêm dat lam nghip nên gtp rat nhiêu rCii ro, nguy hiem. Nhim vi 
kiêm tra, tuân tra bâo v rOn cüa iirc luçing chuyén trách bão v thng tirong tr 
nhu cOng chOc, viên chuc Kiêm lam nhung lai  khOng duçic huOng các chê dO ixu 
dài, phu cap nên rat thit thOi. VI 4y, can bô tn kinh phi dê mua sam trang phiic 
và ho trq mOt  phan kinh phi tao  diêu kin cho 1rc krqng chuyên trách bâo v thng 
yen tam cOng tác, hoàn thành tOt nhim vii duxc giao thI can xem xét có chInh 
sách hO trçl cho cOng tác tuân t, kiêm tra rung cho lirc luçing chuyên trách báo vO thng. 

V. CJ S XAY DUNG CHINU SACH 
- Lut Lam nghip ngày 15/11/2017; 

- Lut Da dng Sinh hçc ngày 13/11/2008; 

- Chi thi. s 13-CTI1'W ngày 12/01/2017 cüa Ban BI thu Trung ucmg Dãng v 
thng cung s1r iãnh dao  cüa Dãng dôi vOi cOng tác quãn i, bâo v và phát triên thng; 

- Ngh djnh s 75/20151ND-CP ngày 09/9/20 15 cüa ChInh phü v co ch, chinh 
sách báo v và phát triên rung, gän vOi chInh sách giãm nghèo nhanh, ben virng và 
ho trq dông báo dan tOc thiêu sO giai don 2015-2020; 

- Nghj quyt s 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 cüa Chinh phü v ban hành 
chucmg trInh hành dng thirc hin Chi thj so 13-CT/lw ngày 12/01/20 17 cüa Ban 
BI thu Trung uang Dãng; 
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- Nghj quyt s 84/NQ-CP ngày 05/8/202 1 cüa ChInh phü phê duyt chü 
trtxang dâu tir Chucmg trmnh phát triên lam nghip ben vfthg giai don 2022-2026; 

- Nghi djnh s 156/201 8/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü Quy djnh 
chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Lam nghip; 

- Nghj djnh s 83/2020/ND-CP ngay 15/7/2020 cüa Chmnh phü v sCra dôi, 
bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 156/2018/ND-CP ngày 16/11/20 18 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiét thi hành mt so diêu cüa Lut Lam nghip; 

- Nghj djnh s 01/2019/ND-CP ngày 01/01/2019 cüa ChInh phü v Kim 
lam và hrc krçing chuyên trách bão v thng. 

- Quyt djnh s 1976/QD-TTg ngày 30/10/2014 cüa Thu tuOng Chinh phñ 
vic phê duyt quy hoach h thông rung dc dicing câ nixàc den näm 2020, tam 
nhIn den nàm 2030; 

- Quyt djnh s 38/2016/QD-TTg ngày 14/9/2016 cüa Thu ttxàng ChInh phü 
ye vic ban hành mt so chInh sách bão v và phát triên rrng và dâu tir ho trçi két 
câu h tang, giao nhim vi cong Ich dôi vâi các cOng ty nông lam nghip; 

- Quyt djnh s 128 8/QD-TTg ngày 01/10/2018 cüa Thu tu&ng ChInh phü ye 
phê duyt Dê an quán 1 rung ben vüng và cap chfrng chi thng; 

- Quyt djnh s 523/QD-TTg ngày 01/4/2021 cüa Thu tixàng ChInh phu phê 
duyt chiên luçic phát triên lam nghip Vit Nam giai dotn 2021-2030, tam nhIn 
den näm 2050; 

- Chi thj s6 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 cüa Thu ttiàng ChInh phU quy 
djnh ye vic tang cithng chi dao  thirc hin các bin pháp bão v thng, ngän chn 
tInh trng phá thng vâ chông ngtri thi hành cOng vi; 

- Quyt djnh s 861/QD-TTg ngày 04/6/2021 cüa Thu tung ChInh phü v 
Phê duyt danh sách xã khu virc III, khu virc II, khu virc I thuc vüng dông bào 
dan tc thiêu so và mien nñi giai do?n  202 1-2025; 

- Quyt djnh s 1719/QD-TTg ngày 14/10/2021 cüa Thu tuóng ChInh phü v 
phê duyt Chtro'ng trinh mi1c tiêu quOc gia phát triên kinh tê xã hi vüng dOng bào 
dan tc thiêu so và mien nüi giai don 202 1-2030; 

- Quy& djrih s 809/QD-TFg ngày 12/7/2022 cüa Thu ttthng Chmnh phü v vic 
phê duyt Chucing trmnh phát triên lam nghip ben vCtng giai do?n 202 1-2025; 

- Quyt djnh s 3458/QD-BNN-TCLN ngày 03/8/2021 cüa B Nông nghip 
và PTNT ban hãnh Kê hoch thçrc hin Quyêt djnh so 523/QD-TTg ngày 
01/4/202 1 cüa Thu tuàng ChInh phu phê duyt chiên luçic phát triên Lam nghip 
Vit Nam giai don 202 1-2030, tam nhIn den nàm 2050; 

- Thông tir s 02/2022/TT-UBDT ngày 3 0/6/2022 cua Uy ban Dan tc v& 
hithng dn thrc hin rnt so dr an thuc Chucing trInh m11c tiêu quOc phát triên 
kinh té - xã hôi vüng dôngbào dan toe thiêu so và mien nüi giai doin 202 1-2030, 
giai do?n I: tu näm 2021 den näm 2025; 

- Thông tu s 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 cua Bô Nông nghip 
và PTNT ye hr6ng dk mt so hot dng ye lam nghip thrc hin Chixang trInh 
phát triên lam nghip ben v&ng và Chng trinh mvc  tieu quôc gia phát triên kinh 



12 

t - xä hi vüng dng bao dan tc thiu s và min nüi giai dotn 2021- 2030, giai 
do?n I: tü nàm 2021 den näm 2025; 

- Thông tu s 1 5/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 cüa B Tài chInh quy djnh 
quãn 1 va sü ding kinh phi sir nghip th%rc hin Chucrng trinh mic tiêu quôc gia 
Phát triên kinh té - xã hi vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi giai don 
202 1-2030, giai doan  I: ti'r näm 2021 den näm 2025; 

- Thông tu s 07/2005/IT- BNV ngày,  05/01/2005 cüa Bô Ni vi,i v hu&ng 
dan thic hin phii cap ctc hi, nguy hiêm dôi vi can b, cong chüc, viên chüc; 

- Thông tu 1 1/2020/TT-BLDTBXFI ngày 12/11/2020 cüa Bô Lao dng, 
Thucing binh và Xâ hi ye ban hãnh Danh miic nghê, cOng vic nng nh9c, &)c 
hai, nguy hiêm và nghê, cong vic dc bit nng nh9c, dc hai,  nguy hiêm; 

- Chiscing trinh hành dng s6 1 75-CTHC/TU ngày 02/7/2020 cUa Ban 
Thu&ng vti Tinh üy Quân Trj ye thrc hin Chi thj so 13-CT/TW ngày 
12/01/2017 cüa Ban BI thu ye tang cithng sir lânh dio cüa Dãng dôi vri Cong tác 
quãn 1, báo v và phát triên rung; 

- Quyt djnh s 599/QD-UBND ngày 2 5/02/2022 cüa UBND tinh Quãng Tn 
ye vic cong bô hin trng rirng nãm 2021 tinh Quãng Tn; 

- Quyêt djnh so 19/2021/QD-UBND ngày 23/8/2021 cüa UBND tinh Quãng 
Trj ye vic Quy djnh müc chi cho nguM không hithng krcing tr ngân sách nhà nu6c 
duçic huy dng tham gia chüa cháy rt'mg trén dja bàn tinh Quãng Trj; 

- Quyt cljnh s 1 706/QD-UBND ngày 3 0/6/2022 cüa UBND tinh v vic ban 
hãnh kê hoach  thirc hin Chrnmg trInh miic tiêu quOc gia phát triên kinh te - xã hi 
vüng dông bào dan tc thiêu sO và mien nüi tinh Quáng Tn giai don 2021-2025; 

- Van bàn s 1961/UBND-TN ngày 20/5/2021 cüa UBND tinh Quãng Tn v 
vic thông nhât kêt qua rà soát, diêu chinh ba loai  rung trên dja bàn tinh; 

- Nghj quyt s 01-/NQ-DH ngày 16/10/2020 Nghj quyt Dai  hi  dai  biu 
Dáng b tinh Quáng Trj lan thu XVII, nhim k' 2020-2025; 

- Nghj quyt s 731NQ-FIDND ngày 25/6/2021 cUa I-IDND tinh Quãng Tn ye 
vic phê duyt chütnrGng dâu tu dirán: Trông, báo v phát triên thng và cci sâ ha 
tng phvc vti bâo tOn và phát triên ben v&ng các Khu bâo ton thiên nhiên DakrOng 
và Bàc Huâng Hóa, tinh Quãng Trj; 

- Nghj quyt s 162/202 1/NQ-HDND ngày 09/12/2021 cüa Hi dng nhãn dan 
tinh Quãng Tnj v yjéc quy djnh chInh sách h trq phát trien mt sO cay trông, yât 
nuôi to sr phâm chü lirc có lqi the canh tranh trên dja bàn tinh Quãng Trj; 

- K hoach s 4650/KH-UBND ngày 12/10/2020 cüa UBND tinh Quãng Trj 
y thirc hin Chucing trInh hành dng sO 175-CTI-ID/TU cüa Ban Thtthng vi Tinh 
üyvê tang cuäng sir lãnh dao  cüa Dãng dOi vâi cOng tác quàn 1, bão ye yà phát 
triên thng; 

- K hoach s 1 57/KH-UBND ngày 23/9/2021 cüa UBND tinh Quáng Trj y 
thirc hin de an trOng 1 t) cay xanh cüa Chinh phü giai ctoan 2021-2025 tren dja 
bàn tinh Quãng Tn; 
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VI. oE XUAT MQT sO CH!NH SACH BAC THU CUA OTA  PHTf(YNG 
HO TR1 CONG TAC QUAN L' BAO V RUG GIAI BOi.N 2023-2025 

1. Chinh sách h trq kinh phi khoán bão v rñ'ng dc diing 

1.1. Bi tuçYng rIrng dirçrc h trçr: 
Các Ban quãn 1 thng dc diing; cong ctng dan cu, h gia dInh, cánhân 

dixçvc các Ban quàn 1 rfrng dc diing giao khoán dê bão v thng dc diing dôi vâi 
nhüng din tIch rfrng dc diing dixçic giao cho Ban quân 1 thng ctc diing quãn 1 
dr kiên giao khoán báo v thng tü nguôn ngãn sách nhà nilâc theo kê hoach hang 
näm. Chü thng &rqc si:r ding kinh phi nay dê thirc hin khoán bão v thng theo 
dlnh müc, cci chê, chInh sách dôi vth các khu vrc tlxclng 1rng. 

1.2. Bjnh mfrc h trçr: 

H trq b sung kinh phi quàn 1$' bão v thng trên toàn b din tIch 22.000 ha 
theo Phixcng an quãn 1 thng ben vUng can giao khoán bâo v thng tü nguôn ngân 
sách cüa 2 Ban dà duçrc UBND tinh phê duyt tai  Quyêt djnh so 40321QD-UBND 
ngày 31/12/2020 và Quyêt djnh so 4033/QD-UBND ngày 31/12/2020 (trong do, 
Ban quàn 1 Khu BTTN Dakrông: 12.000 ha, Ban quãn l Khu BTTN Bäc Huàng 
Hóa: 10.000 ha). Müc bInh quân là 95.000 dông/halnäm. 

1.3. Tng kinh phi: 6.270 triu dng (ttrcrng irng 2.090 triu dong/näm). 

2. ChInh sách h trçr kinh phi cho 1irc ltrçrng chuyên trách bão v rfrng 

2.1. Bi ttrçrng rung duçrc h trq: 

Là 1rc krqng chuyên trách bâo v rtrng cüa các chü rfrng theo quy djnh ti 
khoàn2, Diêu 16, Nghj djnh so 01/2019/ND-CP ngày 01/01/2019 cüa ChInh phü 
ye Kiêm lam và Lirc hxqng chuyên trách báo v r&ng, dê thic hin các nhim vii 
theo Diêu 14, Nghj djnh 01/2019/ND-CP. 

2.2. Dinh mü'c h trçr: 

Ngân sách tinh h trg mt s ch d phii cp tu.n tra, kim tra thng, mua 
sam trang phc cho 1irc luçmg chuyên trách bào v rt'mg là 1.500.000 
dông/ngu?ii/tháng. 

- S nguiñ chuyên trách bào v nrng 1i các Ban quãn l rtrng dc ding, 
phông h dê xuât h trq là 73 ngu&i. 

a 2.3. Tong kinh phi: 3.942 triçu dong (tircmg iing 1.314 triçu dong/nam). 

3. Chinh sach h trç kinh phi giao dat, giao rung tir nhiên cho h gia 
dinh, ca nhan va cçng dong dan cu 

3.1. Bi tirçrng h trçr: H gia dInh, cá nhân và cong dng dan ci.r thu&ng trü 
tai dja phrnmg duçic giao dat, giao rmg tr nhiên do UBND xã quãn l. 

3.2. Blnh  mire h trç': Din tIch dua vào chinh sách h trçi là 1.500 ha vâi 
mtrc kinh phi ho trçl là: 1.332.000 d/ha. Trong do: kinh phi giao rimgbInh quãn: 
870.000 dong/ha; kinh phi giao dat binh quân: 462.000 dông/ha. Nguôn kinh phi 
thirc hin dr kiên dixçic bô fri ttr nguôn ngân sách tinh và huyn bô trI hang nám 
(ngân sách tinh 70%, ngân sách huyn 30%). 

- Din tIch d xuat h trçi là 500 ha/nãm. 
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x •A A 3.3. Tong kinh phi: 1.998 triçu dong 

Trong do: 
+ Ngãn sách tinh: 1.398,6 triu dng (tuong irng: 466,2 triu dng/näm). 

+ Ngân sách huyn: 599,4 triu dng (ti.rcmg üng: 199,8 triu dng/näm). 

4. Chinh sách h trçr kinh phi cho các t cht chn bão v rung 
D nãng cao hiu qua quân l bão v thng va du tranh ngàn chn hành vi 

xâm h,i rung thI vic thành 1p các to cong tác chôt chn nhUng khu virc dê xây 
ra phá rung, cháy rfrng, 4n chuyên lam san trái phép là hêt süc can thiêt, hin nay 
các B ngành Trung i.rong cling nhu dja phi.rang chira có quy djnh cii the dê thirc 
hin, do do tinh can quy djnh ci the dê h trçr kinh phi cho các to chôt chn bão 
v thng dê các chü thng có can ccr thrc hin hO trg kinh phi là hêt süc can thiêt. 

4.1. Mfrc kinh phi h trçr: 150.000 dngInguOi/này (dir kin hang näm trên 
dja bàn tinh 1p khoáng 39 to chôt chn, môi tO tü 6 den 10 ngi.thi; th?ji gian hot 
&3ng khoáng 3 tháng/näm). 

4.2. Nguin kinh phi: Tlr ngun kinh phi hqp pháp cüa chü thng và các 
nguôn kinh phi hçp pháp khác. 

P A P A . - * Tong kinh phi tir ngan sach de ngh ho trçi cho cac chinh sach dic thu 
neu trén giai don 2023-2025 là: 12.210 triu dIng (Ttro'ng frng: 4.070 triu 
dingInàm). Trong do, Ngân sách tinh: 11.610,6 triu dông (tlrang irng: 3.870,2 
triu dong/nam); Ngân sách huyn: 599,4 triu dông (tuclng rng: 199,8 triu 
dông/näm). UBND tinh báo cáo HDND tinh bô tn kinh phi hang näm (phân ngân 
sách tinh dam bão) dê thirc hin theo quy djnh. 

VII. KET LU4N, KI]tN NGH4 
KInh d nghj Hi dng than dan tinh Khóa VIII, k' hçp 16 xem xét, quyêt 

djnh ban bath chInh sách dê triên khai thirc hin./. 
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