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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển lâm nghiệp năm 2022  

và xây dựng kế hoạch phát triển lâm nghiệp năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 1247/SNN-KL ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình 

thực hiện kế hoạch phát triển lâm nghiệp năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện 

Tràng Định báo cáo tình hình thực hiện như sau: 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Phần 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022 

I. HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ ĐẤT QUY HOẠCH CHO PHÁT 

TRIỂN RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG SẢN XUẤT 

Tràng Định là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Bắc của tỉnh Lạng 

Sơn, cách thành phố Lạng Sơn 67 km theo đường quốc lộ 4A. Nằm giữa thung 

lũng bên bờ sông Bắc Khê, thị trấn Thất Khê là đầu mối của các tuyến giao 

thông sang Trung Quốc, lên Cao Bằng, nối với đường 1B từ huyện Bình Gia đi 

tỉnh Thái Nguyên, đường quốc lộ 3B nối với tỉnh Bắc Kạn và đường về thành 

phố Lạng Sơn. Tổng diện tích tự nhiên là: 101.671,31 ha. Diện tích đất lâm 

nghiệp: 83.386,43ha. Sản xuất lâm nghiệp có vai trò, vị trí quan trọng trong 

công tác phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đây là tiềm năng, thế mạnh của 

địa phương. Chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng 

triển khai trên địa bàn được người dân hưởng ứng tham gia, trong đó phát triển 

Quế, Hồi là tiền đề quan trọng trong cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp của địa phương. 

1. Hiện trạng đất quy hoạch cho phát triển rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ, rừng sản xuất 

- Diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 83.386,43ha, trong đó: Phòng 

hộ 12.454,80 ha; sản xuất 70.931,63ha. 

- Diện tích đất có rừng năm 2021 (Tính đến 31/12/2021) 63.207,3 ha.  

+ Rừng phòng hộ: 9.727,4 ha . 

+ Rừng sản xuất: 53.480 ha. 

( Có phụ lục biểu 01 kèm theo) 

2. Hiện trạng rừng (Chia theo nguồn gốc, loại rừng; chia theo khu 

vực quản lý,...)  

* Tổng diện tích có rừng: 63.207,34 ha, trong đó: 
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- Các xã khu vực I: 21.077,19 ha. 

+ Rừng Đặc dụng: không có. 

+ Rừng Phòng hộ: 4.529,95 ha (Rừng tự nhiên 4.335,19 ha; Rừng trồng 

194,76 ha) 

+ Rừng Sản xuất: 16.547,24 ha (Rừng tự nhiên 14.524,92 ha; Rừng trồng 

2022,32 ha). 

- Các xã khu Vực II, III: 42.130,15 ha. 

+ Rừng Đặc dụng: không có. 

+ Rừng Phòng hộ: 5.197,43 ha (Rừng tự nhiên 4.822,44 ha; Rừng trồng 

374,99 ha). 

+ Rừng Sản xuất: 36.932,72 ha (Rừng tự nhiên 32.537,79 ha; Rừng trồng 

4.394,93 ha). 

( Có phụ lục biểu 02,03 kèm theo) 

3. Các nguồn lực hiện có 

- Quỹ đất lâm nghiệp: Tràng Định là huyện miền núi, biên giới của tỉnh 

Lạng Sơn có địa hình chủ yếu là đồi núi, vì vậy diện tích đất dành cho phát triển 

lâm nghiệp tương đối lớn, diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp trên 

80 nghìn ha, chiếm trên 82% tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện. Diện tích 

đất lâm nghiệp lớn là một điều kiệu hết sức cần thiết để thúc đẩy các hoạt động 

sản xuất, thu hút vốn đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp, tạo ra tiềm năng lớn 

trong việc phát triển kinh tế lâm nghiệp của huyện nhà trong những năm tới đây. 

- Lao động: Trên 70% số người trong độ tuổi lao động hoạt động trong 

lĩnh vực nông lâm nghiệp, đây là nguồn nhân lực dồi dào phục vụ cho phát triển 

lâm nghiệp, là nguồn lực quan trọng quyết định tốc độ tăng trưởng của ngành 

lâm nghiệp. 

- Nguồn vốn: các chương trình tín dụng từ Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội giúp cho nhân dân trên địa 

bàn dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển kinh 

tế nói chung và phát triển kinh tế lâm nghiệp nói riêng. Chi nhánh Ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã và đang triển khai kênh vay vốn 

dành cho các hộ trồng rừng trên địa bàn huyện với lãi suất tương đối thấp. Bên 

cạnh đó, thông qua các tổ chức hội như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến 

binh, Đoàn Thanh niên... Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội huyện đã triển 

khai giải ngân các nguồn vốn vay đến tất cả các xã trên địa bàn huyện, mức vay 

lên đến 100 triệu đồng/hộ với mức lãi suất 0,5% dành cho hộ nghèo và hộ cận 

nghèo, 0,75% dành cho các hộ còn lại. Ngoài nguồn vốn đầu tư đến từ các 

chương trình tín dụng của các ngân hàng, nguồn vốn đầu tư cho phát triển lâm 
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nghiệp đến từ nội nhân dân trên địa bàn tương đối lớn, một số bộ phận nhân dân 

đã ý thức được giá trị của kinh tế lâm nghiệp từ đó đã mạnh dạn hơn trong việc 

sử dụng các khoản tiền tiết kiệm sẵn có để đầu tư trồng rừng. Nhận thức thay đổi 

theo hướng tích cực kết hợp với việc mạnh dạn huy động các nguồn vốn từ bên 

ngoài kết hợp sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn sẵn có để đầu tư đổi mới góp 

phần quan trọng trong việc thúc đẩy, tạo đà cho kinh tế lâm nghiệp phát triển 

theo hướng bền vững. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  

II.1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI CÁC CƠ 

CHẾ, CHÍNH SÁCH 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các cơ chế chính sách tại 

địa phương 

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 

26/01/2022 về phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Tràng Định 

giai đoạn 2021 - 2030; 07 văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ, phát triển rừng và 

PCCCR trên địa bàn. Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao, chỉ đạo Hạt 

Kiểm lâm xây dựng và ban hành Quyết định số 29/QĐ-HKL ngày 26/01/2022 

giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận chuyên môn bám sát kế hoạch để 

thực hiện, đồng thời chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn chủ động tham mưu cho UBND 

các xã trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR tại cơ sở; phối hợp với 

Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân 

thực hiện trồng rừng phát triển kinh tế. 

2. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ 

rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật 

Ngay sau khi Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn 

chiếm đất rừng trái pháp luật được ban hành. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp 

với UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân trên địa bàn 

huyện thông qua các cuộc hội nghị xã, các cuộc họp thôn … 

II.2. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch  

a) Về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng và phát triển rừng phòng hộ kết hợp 

làm tốt bảo vệ nguồn gen của các giống thực vật hiện có. 

- Tổ chức quản lý, bảo vệ rừng theo quy chế quản lý rừng phòng hộ; bảo 

vệ nghiêm ngặt toàn bộ diện tích rừng phòng hộ là rừng tự nhiên; kiểm soát chặt 
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chẽ quy trình khai thác đối với rừng phòng hộ là rừng trồng; trồng rừng mới trên 

toàn bộ diện tích đất rừng phòng hộ chưa có rừng tại các vị trí phòng hộ xung 

yếu; cắm mốc đầy đủ ranh giới đất lâm nghiệp quy hoạch cho rừng phòng hộ. 

- Thực hiện khoán bảo vệ rừng phòng hộ cho hộ gia đình, cộng đồng tại 

địa phương đảm bảo thiết thực, phù hợp đặc thù thực tiễn ngành lâm nghiệp, 

hiệu quả, đúng quy định. 

- Kiểm tra việc thực hiện quy ước BVR thôn bản: 80 thôn, bằng 120% so 

với cùng kỳ, đạt 114%. 

- Việc thực hiện chế độ trực cháy rừng: thường xuyên theo dõi cảnh báo 

cháy rừng trên trang mạng www.kiemlam.org.vn, bản tin trên kênh truyền hình 

tỉnh Lạng Sơn và tin nhắn từ ảnh vệ tinh.  

b) Phát triển rừng và nâng cao năng suất, chất lượng rừng 

- Trồng rừng tập trung: Kết quả trồng rừng tập trung do nhân dân tự bỏ 

vốn trên địa bàn huyện tính từ đầu năm đến ngày 27/6/2022 đã trồng được 

951,68 ha. 

- Trồng cây phân tán ngân sách của tỉnh (Chi cục Kiểm lâm) là 178.440 

cây (40 cây Dổi; 2.400 cây Lát; 176.000 cây Quế); nhân dân tự trồng 19.560 cây. 

- Trồng rừng gỗ lớn: Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ, dự án mô hình trồng rừng 

gỗ lớn tại xã Đào Viên thực hiện năm 2021 do Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu 

tư, diện tích trồng 24,0 ha, loài cây trồng là cây Keo. Năm 2022 đang triển khai 

thực hiện dự án mô hình kinh doanh gỗ lớn trồng rừng năng suất cao diện tích 

75,44 ha, loài cây trồng là cây Keo tại xã Đào Viên. 

- Đối với rừng tự nhiên: Tiếp tục đôn đốc các hộ gia đình bảo vệ tốt 

45,9ha diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung cây lâm nghiệp thực 

hiện năm 2017. 

- Phát triển lâm sản ngoài gỗ: Phát triển cây lâm sản ngoài gỗ các loại: Cát 

sâm 4,5 ha, Sa nhân 13,5 ha, Ba kích 02 ha, Địa liền 05 ha. 

Tổng khối lượng gỗ khai thác 6 tháng đầu năm 9.698/30.000 m3, tăng 

257% so với cùng kỳ, đạt 32% KH. 

( Có phụ lục biểu 4 kèm theo) 

c) Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng đối với rừng sản xuất là 

rừng trồng 

Xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng và diện tích rừng được 

cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững: Hiện nay huyện Tràng Định đang trong 

quá trình rà soát diện tích rừng trồng đủ điều kiện để triển khai thực hiện trong 

năm 2023. 
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d) Nhiệm vụ khác: Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ triển khai Chiến lược 

phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; kế hoạch cơ cấu lại lĩnh vực lâm nghiệp; các đề 

án, dự án liên quan. 

- Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác 

quản lý bảo vệ và phát triển rừng. 

- Đẩy mạnh công tác khoán bảo vệ rừng việc giao cho các hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư thôn, xã. Trong đó chú trọng rà soát diện tích rừng do 

UBND các xã, thị trấn đang quản lý, nhất là các xã có diện tích rừng manh mún, 

nguy cơ xâm hại cao.  

- Thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập phối hợp giữa các lực lượng trong 

công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng các cấp. 

2. Tình hình huy động, phân bổ kinh phí 

- Trồng rừng mới, rừng sản xuất (không trồng rừng phòng hộ và rừng đặc 

dụng): Mỗi năm trồng mới 500 ha, không phân bổ vốn. 

- Khoanh nuôi tái sinh rừng: Nhà nước khoanh nuôi tái sinh rừng trong 

rừng đặc dụng là 60 ha, kinh phí được cấp 30 triệu đồng/năm. 

- Thực hiện nguốn vốn sự nghiệp lâm nghiệp tỉnh giao tổng số vốn 

468.000.000 triệu thực hiện xây dựng mô hình Hồi hữu cơ 421.200.000 đồng. 

II.3. TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 3 

Tại thời điểm chưa triển khai tiểu Dự án 1, Dự án 3. 

III. ĐÁNH GIÁ 

1. Kết quả đạt được 

Công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR luôn được các cấp 

các ngành và sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND các xã, các cơ quan chức năng 

nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế 

hoạch được giao. Kiểm lâm cơ động và PCCCR thường xuyên kiểm tra, nắm bắt 

thông tin, tình hình khai thác, vận chuyển, mua bán kinh doanh lâm sản trên địa 

bàn tham mưu cho lãnh đạo xử lý kịp thời các vi phạm về lâm nghiệp. 

2. Hạn chế 

- Trồng rừng mới chỉ tập trung phát triển chủ yếu một số loại cây trồng 

truyền thống, các giống mới mọc nhanh có giá trị kinh tế cao chưa được mở 

rộng, nghiên cứu trồng thành vùng sản xuất hàng hóa lớn. Việc đầu tư các nguồn 

vốn còn hạn chế chưa chú trọng các biện pháp thâm canh tăng năng suất, chất 

lượng rừng trồng. 
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- Rừng tự nhiên trên địa bàn huyện phần lớn là rừng phục hồi sau nương 

rẫy, sau khai thác. Giá trị kinh tế thấp, hiệu quả về nâng cao đời sống nhân dân 

trực tiếp quản lý rừng chưa đáp ứng được. 

- Rừng, đất rừng tuy đã được giao cho các hộ gia đình, nhưng phần lớn 

các hộ gia đình khó khăn về kinh tế chưa có đủ khả năng, nguồn lực để tự đầu tư 

phát triển bền vững trên đất đã được giao. Các doanh nghiệp đầu tư trồng rừng 

và các chủ rừng chưa thống nhất được phương án liên doanh, liên kết hợp đầu tư 

trồng rừng, tình trạng tranh chấp đất rừng ở một số nơi đang diễn ra chưa đuợc 

giải quyết dứt điểm gây ảnh hưởng đến sản xuất lâm nghiệp. 

-Trình độ nhận thức pháp luật của nhân dân trên địa bàn một số xã còn 

nhiều hạn chế, đặc biệt là ở một số xã vùng cao; ý thức chấp hành pháp luật của 

một số hộ gia đình, cá nhân chưa cao dẫn đến tình trạng chặt phá rừng, vận 

chuyển lâm sản trái pháp lật trên địa bàn vẫn xảy ra. 

3. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Nhận thức về phát triển kinh tế đồi rừng của một bộ phận nhân dân còn 

thấp, tồn tại tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư của ngân sách Nhà nước. 

+ Các dự án trồng rừng tập trung hàng năm phân bổ nguồn vốn chậm, gây 

lúng túng trong việc triển khai thực hiện như sản xuất cây giống, ký hợp đồng 

gieo ươm, thiết kế công trình lâm sinh. 

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Sản xuất lâm nghiệp có chu kỳ kinh doanh lâu dài, rủi ro lớn. Mùa vụ 

trồng rừng cũng chính là thời vụ sản xuất nông nghiệp, do đó, người dân tập 

trung vào sản xuất nông nghiệp chưa chú trọng về khâu chuẩn bị hiện trường 

trồng rừng. 

+ Hiện trường để trồng rừng ngày càng vào khu vực xa khu dân cư, diện 

tích nhỏ lẻ manh mún, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, trình độ dân trí còn thấp. Do 

đó việc triển khai công tác trồng rừng còn gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ đặc 

biệt là khâu kiểm tra, đôn đốc. 

+ Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, kinh phí quản lý dự án 

còn thấp, tiến độ giải ngân còn chậm, chưa đáp ứng cho các hoạt động của Dự án. 

4. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết 

- Cải thiện và nâng cao nhận thức của nhân dân trong huyện về phát triển 

kinh tế lâm nghiệp trong giai đoạn mới. Hiện nay một số bộ phận lớn nhân dân 

vẫn chưa có tinh thần tự chủ trong việc phát triển kinh tế lâm nghiệp, vẫn mang 

nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước dẫn đến nhiều diện tích đất lâm 

nghiệp được sử dụng không có hiệu quả. 
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- Giải quyết được mâu thuẫn giữa bảo tồn rừng tự nhiên và mở rộng diện 

tích trồng rừng mới, cần thực hiện việc rà soát đánh giá lại chất lượng hệ thống 

rừng tự nhiên trên địa bàn, từ đó phân tách ra được những diện tích có trữ lượng 

giàu cần được bảo vệ nghiêm ngặt và những diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt 

không có khả năng phục hồi hướng đến chuyển đổi để thực hiện trồng rừng. 

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho các dự án lâm nghiệp. 

- Xây dựng hệ thống rừng trồng theo hướng thâm canh tập trung, hướng 

đến hình thành vùng nguyên liệu kết hợp với việc phát triển các cơ sở chế biến 

gỗ trên địa bàn. 

Phần 2. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH,  

TIỂU DỰ ÁN 1 NĂM 2023 

I. BỐI CẢNH, DỰ BÁO 

Công tác phát triển lâm nghiệp sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các 

cấp ủy đảng, chính quyền, ngày càng thu hút được sự tham gia của các tầng lớp 

nhân dân, ngành lâm nghiệp của huyện trong những năm tới có các yếu tố thuận 

lợi để phát triển bên cạnh đó vẫn tồn tại những thách thức, khó khăn cần tháo gỡ. 

Các diện tích rừng trồng bắt đầu bước vào kỳ thu hoạch là yếu tố quan 

trọng làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức của dân cư vùng nông thôn trong việc 

tiếp tục đầu tư phát triển rừng. 

Nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách thông qua các dự án phát triển 

rừng chậm, tuy nhiên nguồn vốn tín dụng, nguồn đầu tư từ các thành phần kinh 

tế khác tiếp tục tăng là điều kiện thuận lợi để phát triển rừng. 

Với bối cảnh và dự báo trên, ngành lâm nghiệp của huyện Tràng Định cần 

được tổ chức sản xuất theo hướng tạo ra vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng 

chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững và sản xuất 

hữu cơ, đảm bảo các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất và có giá trị 

sử dụng thân thiện với môi trường. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Quản lý bảo vệ, phát triển sử dụng rừng có hiệu quả và bền vững diện 

tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có theo mục tiêu quy hoạch và quy chế quản lý 

rừng; thúc đẩy sinh trưởng, nâng cao chất lượng và giá trị đa dạng của rừng; 

nhằm đảm bảo chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với 

biến đổi khí hậu, góp phần giảm nghèo và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. 

- Ưu tiên bảo vệ và phát triển rừng sản xuất, rừng phòng hộ hiện có nhằm 

bảo tồn các nguồn gen động, thực vật rừng và phát triển bền vững các hệ sinh 
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thái rừng; nâng cao chất lượng và giá trị các loại rừng; giảm thiểu các vi phạm 

vào tài nguyên rừng; xây dựng các vùng nguyên liệu từ rừng sản xuất gắn với 

phát triển các cơ sở khai thác, chế biến lâm sản. 

- Đảm bảo có sự tham gia của các thành phần kinh tế và tổ chức xã hội 

vào các hoạt động lâm nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh 

học, cung cấp dịch vụ môi trường rừng, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống 

cho người dân vùng rừng và góp phần giữ vững an ninh quốc phòng. 

2. Mục tiêu cụ thể (về kinh tế - xã hội; về môi trường; về an ninh, 

quốc phòng) 

- Kinh tế  xã hội phát huy được tiềm năng, thế mạnh, những sản phẩm lợi 

thế để tạo động lực phát triển kinh tế, giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định 

đời sống. Duy trì ổn định việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, cải 

thiện sinh kế cho người làm nghề rừng, gắn với xây dựng nông thôn mới. Để 

phát huy thế mạnh, nâng cao giá trị cho các sản phẩm, địa phương cũng đã đẩy 

mạnh thu hút đầu tư, liên kết với các doanh nghiệp, mục tiêu là áp dụng khoa 

học kỹ thuật, mở rộng vùng trồng hữu cơ, đầu tư cơ sở hạ tầng, dây chuyền công 

nghệ chế biến các sản phẩm Quế, Hồi..  

- Quy hoạch vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi, coi trọng phát triển kinh tế 

nông - lâm nghiệp kết hợp; xây dựng các mô hình tiêu biểu trong chuyển dịch cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi, trên cơ sở đó, lựa chọn giống cây, giống con thích hợp 

để nhân ra diện rộng. 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho nông nghiệp, nông thôn; khuyến 

khích phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển kinh tế trang trại với quy mô và 

hình thức phù hợp. 

- Thực hiện mục tiêu lấy kinh tế rừng làm mũi nhọn phát triển nhằm phát 

huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, đến năm 2025, huyện chủ trương 

chuyển từ khai thác rừng tự nhiên sang đầu tư khai thác rừng nguyên liệu Quế, 

Hồi đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng phục vụ xuất khẩu… 

- Về môi trường góp phần thúc đẩy xóa bỏ những tập quán canh tác lạc 

hậu như: đốt nương làm rẫy, chăn thả rông gia súc là những tập quán lạc hậu, 

vừa  kém hiệu quả kinh tế, vừa gây hại cho môi trường sinh thái. 

- Quốc phòng an ninh thông qua các hoạt động lâm nghiệp sẽ thu hút lao 

động, giải quyết công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi, củng cố niểm tin cho 

nhân dân nhằm góp phần ổn định quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.  

Giai đoạn 2021 - 2025: Tăng trưởng giá trị của ngành lâm nghiệp đạt 7,0-

7,1%/năm; năng suất gỗ rừng trồng đạt 14-16m3/ha/năm; sản lượng khai thác gỗ 

đạt 20.000m3/năm; sản lượng hoa Hồi khô đạt 500 tấn/năm; sản lượng vỏ Quế 

đạt 600tấn/năm; sản xuất cây giống lâm nghiệp đạt 20 triệu cây/năm; trồng rừng 
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mới 6.000ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn 300 ha; trồng dược liệu dưới tán rừng 

270ha; xây dựng 01 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lâm sản; độ che 

phủ rừng đạt 66,1% vào năm 2025. 

III. NHIỆM VỤ 

III.1. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG 

a) Về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng 

Bảo vệ và phát triển bền vững đối với diện tích rừng hiện có. Tiếp tục 

thực hiện nghiêm Luật Lâm nghiệp, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác, đặc biệt là rừng tự nhiên và thực hiện nghĩa 

vụ trồng rừng thay thế theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện của Trung ương.  

Phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực bảo vệ rừng, đặc biệt là các hành vi khai thác, vận chuyển, chế biến lâm 

sản các loại lâm sản quý hiếm nằm trong diện cần bảo vệ nghiêm ngặt. 

Tổ chức quản lý, bảo vệ rừng theo quy chế quản lý của từng loại rừng, 

bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; các Ban Quản lý rừng 

đặc dụng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn theo quy chế rừng đặc dụng, 

kiểm soát chặt chẽ quy trình khai thác đối với rừng phòng hộ là rừng trồng. 

Thực hiện khoán bảo vệ rừng phòng hộ cho hộ gia đình, cộng đồng tại địa 

phương đảm bảo thiết thực, phù hợp đặc thù thực tiễn ngành lâm nghiệp, đúng 

theo quy định. 

b) Phát triển rừng và nâng cao năng suất, chất lượng rừng 

- Công tác trồng rừng: Xác định công tác trồng rừng tập trung là trọng 

tâm, tận dụng tối đa sự hỗ trợ vốn từ ngân sách Nhà nước, huy động mọi 

nguồn lực đầu tư cho trồng rừng, tạo vùng nguyên liệu gắn với thị trường tiêu 

thụ sản phẩm; rà soát quỹ đất trống, xác định diện tích rừng đến tuổi khai thác 

theo từng giai đoạn; xác định sự phù hợp về đặc tính sinh thái loài cây trồng 

cho mục tiêu trồng rừng gỗ lớn, thực hiện các chỉ tiêu diện tích trồng rừng 

bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng (cả trồng mới và trồng lại sau khai 

thác) giai đoạn 2021-2025 là 6.000ha, giai đoạn 2026-2030 là 8.000 ha. Đẩy 

mạnh phát động “Tết trồng cây” hằng năm, thúc đẩy phong trào trồng cây 

xanh sâu, rộng trong các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn toàn 

huyện. Hướng dẫn người dân trồng và chăm sóc rừng đúng kỹ thuật, tuân thủ 

các biện pháp kỹ thuật lâm sinh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; trồng rừng theo hướng thâm canh tăng năng suất, chất lượng 
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thông qua các biện pháp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát 

triển cây giống có chất lượng.  

- Phát triển vùng nguyên liệu gỗ: Quy hoạch và phát triển vùng nguyên 

liệu gỗ rừng trồng tập trung và các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của huyện đối 

với các loài cây Quế, Hồi…. Căn cứ vào quỹ đất, tình hình sản xuất thực tế xác 

định cụ thể về diện tích trồng và sản lượng khai thác từng giai đoạn, từng năm 

làm cơ sở để phân khai đến các xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tái 

cơ cấu ngành lâm nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực 

cạnh tranh và giá trị bằng biện pháp sử dụng giống chất lượng cao, quy trình, kỹ 

thuật thâm canh rừng trồng; tăng diện tích trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng 

trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn, hạn chế khai thác sử dụng gỗ từ rừng 

trồng đang trong thời kỳ sinh trưởng mạnh, chưa đủ tuổi thành thục công nghệ. 

- Phát triển trồng dược liệu dưới tán rừng: Lựa chọn địa điểm cho phát 

triển các loài lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng theo hướng mở rộng 

diện tích trên địa bàn, nhằm bảo tồn và khai thác bền vững các loại dược liệu 

dưới tán rừng là cây bản địa phù hợp với đặc tính sinh thái, tiểu khí hậu của địa 

phương; xây dựng các mô hình dược liệu dưới tán rừng áp dụng kỹ thuật trồng, 

chăm sóc, để làm điểm trình diễn và học tập nhân rộng. Định hướng loài cây trồng 

chính như: Giảo cổ lam, Sa nhân... và các loài cây trồng có giá trị khác trồng dưới 

tán rừng Hồi và rừng phòng hộ trên địa bàn bảo đảm diện tích trồng dược liệu 

dưới tán rừng toàn huyện giai đoạn 2021 - 2025 đạt 270 ha/năm, giai đoạn 2026 

- 2030 đạt 400 ha/năm.  

- Năng suất rừng trồng bình quân khi khai thác chính: 14 - 16 m3/ha/năm.   

- Sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng: 20.000 m3/năm. 

- Sản lượng khai thác hoa Hồi khô đạt trên 500 tấn/năm. 

- Sản lượng vỏ Quế ước đạt 600 tấn/ năm. 

c) Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng đối với rừng sản xuất là 

rừng trồng 

- Xây dựng và thực hiện phương án sử dụng hiệu quả diện tích đất nương 

rẫy bỏ hoang để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng năng suất, giá trị trên đơn 

vị diện tích nhằm giảm áp lực vào rừng, hạn chế tình trạng phát, đốt rừng làm 

nương rẫy trái pháp luật. 

 - Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; phấn đấu 

đến năm 2023 diện tích rừng được cấp chứng chỉ đạt từ 20 ha. 

d) Hoạt động khác 

- Tổ chức quản lý, bảo vệ rừng theo quy chế quản lý rừng phòng hộ; bảo 

vệ nghiêm ngặt toàn bộ diện tích rừng phòng hộ là rừng tự nhiên; kiểm soát chặt 
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chẽ quy trình khai thác đối với rừng phòng hộ là rừng trồng; trồng rừng mới trên 

toàn bộ diện tích đất rừng phòng hộ chưa có rừng tại các vị trí phòng hộ xung 

yếu; cắm mốc đầy đủ ranh giới đất lâm nghiệp quy hoạch cho rừng phòng hộ. 

III.2. TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 3 

a. Khoán bảo vệ rừng: 1.948,4 ha. 

b. Hỗ trợ bảo vệ rừng: 13.600 ha. 

c. Trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ. 

Trồng rừng sản xuất: 400 ha. 

d. Trồng rừng phòng hộ: 30 ha. 

e. Trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng: Không có. 

IV. NHU CẦU VỐN 

IV.1. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG 

1. Tổng dự toán nhu cầu vốn thực hiện Chương trình, chia theo nguồn 

vốn: Khoán bảo vệ rừng: 3.729 ha, với kinh phí là: 1.197.000.000đ. 

2. Cơ chế huy động vốn: từ nguồn ngân sách Trung ương hoặc ngân sách tỉnh. 

IV.2. TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 3 

- Trồng rừng mới và trồng lại sau khai thác. Mỗi năm trồng 430 

ha/1.200ha, trong đó: 

+ Trồng rừng sản xuất năm 2023: 400ha, với kinh phí 4.400.000.000 đồng. 

+ Hỗ trợ phát triển lâm sản ngoài gỗ khoảng 10ha, với kinh phí: 

3.150.000.000 đồng. 

+ Trồng rừng phòng hộ năm 2023: 30ha, với kinh phí: 990.000.000 đồng. 

- Khoán bảo vệ rừng: 5.677 ha, kinh phí nhà nước hỗ trợ cho việc bảo vệ 

khoảng 2.030.924.200 đồng. 

- Bảo vệ rừng phòng hộ: 13.300 ha, kinh phí nhà nước hỗ trợ cho việc bảo 

vệ khoảng 1.000 triệu đồng. 

Bảo vệ rừng phòng hộ: 2.000 ha, kinh phí nhà nước hỗ trợ cho việc bảo vệ 

khoảng 5.692.400.000 đồng. 

- Lâm sản ngoài gỗ: 3.150.000.000 đồng. 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách 
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Tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 

số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND, ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học 

đầu tư nghiên cứu phát triển cây lâm nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững. 

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật 

Tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân được biết, 

hiểu và thực hiện Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp nói riêng và 

ngành nông nghiệp nói chung, bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép tuyên 

truyền qua các buổi hội nghị, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, trên sóng phát thanh. 

- Tuyên truyền thông qua các hình thức như: Tham quan học tập mô hình, 

trao đổi, hội thảo, nhân rộng các mô hình thành công, hiệu quả tới nông dân, hợp 

tác xã, doanh nghiệp về sự cần thiết phải liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi, 

thay đổi nhận thức về tái cơ cấu, hội nhập thị trường. 

3. Quản lý quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, quản lý quy hoạch ngành theo 

hướng phát huy lợi thế sản phẩm của từng vùng, nâng cao chất lượng hiệu quả, 

quản lý tốt tài nguyên đất đai và phát triển an toàn, bền vững, thích ứng với biến 

đổi khí hậu. 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng, xác định để duy trì 

hợp lý diện tích rừng phòng hộ, chuyển một phần diện tích rừng phòng hộ sang 

rừng sản xuất để phát triển vùng rừng nguyên liệu tập trung phục vụ cho công 

nghiệp chế biến gỗ. 

4. Khoa học, công nghệ và khuyến lâm 

- Tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp khoa học công nghệ nông nghiệp 

được hưởng tối đa các ưu đãi, hỗ trợ khi đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, 

tham gia liên kết sản xuất quy mô lớn, hình thành vùng nguyên liệu, bao tiêu sản 

phẩm đầu ra, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao trong 

nông nghiệp. 

- Khuyến khích, tạo thuận lợi để doanh nghiệp và các tổ chức đào tạo thực 

hiện hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong đào tạo, nâng cao kỹ năng cho lao động 

của doanh nghiệp. Mở rộng hình thức đào tạo nghề gắn với chuyển giao công 

nghệ mới, chuyển giao kỹ thuật và quy trình sản xuất mới cho nông dân. 

- Tiếp tục duy trì thực hiện các dự án lâm nghiệp, hỗ trợ các hộ tham gia 

xây dựng nên những mô hình kinh tế trong lâm nghiệp nhằm tạo ra sức lan tỏa 

góp phần làm thay đổi nhận thức của nhân dân trong vùng dự án cũng như của 

nhân dân trên toàn địa bàn. 
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5. Hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại 

- Chủ động hội nhập, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế. Xây dựng 

quan hệ đối tác, dựa trên tiềm năng, lợi thế của huyện, tổ chức thu hút viện trợ 

công nghệ và đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Mở rộng 

hợp tác quốc tế, đẩy mạnh tiếp thị thương mại, mở rộng thị trường quốc tế. 

- Kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc đầu tư 

phát triển rừng theo đúng quy định của pháp luật. Chú trọng đến ưu đãi đầu tư 

đối với các nhà đầu tư trong việc bảo vệ và phát triển rừng, song song với việc 

phát triển các cơ sở chế biến lâm sản. 

6. Huy động các nguồn vốn 

Huy động từ nguồn ngân sách nhà nước và ngồn đối ứng của nhân dân và 

các nguồn khác. 

7. Lồng ghép, phối hợp với các Chương trình khác 

Lồng ghép, phối hợp thực hiện các chương trình dự án phát triển lâm nghiệp.  

8. Quản lý, điều hành thực hiện Chương trình, Tiểu Dự án  

Giao phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo thực hiện các chương trình, 

dự án có hiệu quả. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các phòng 

ban chuyên môn liên quan và Ủy ban nhân dân các xã có rừng triển khai thực 

hiện. Thực hiện cơ chế báo cáo định kỳ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

2. Hạt Kiểm lâm huyện 

Tổ chức, thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa 

cháy, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; theo dõi tình hình 

thực hiện nhiệm vụ và phát triển rừng, phát hiện và xử lý kịp thời các trường 

hợp vi phạm luật Lâm nghiệp và các văn bản có liên quan. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân huyện bố trí kế hoạch vốn hằng năm, kịp thời phân 

bổ và giải ngân vốn đầu tư cho các công trình dự án lâm nghiệp được phê 

duyệt...đảm bảo đúng tiến độ, giám sát việc sử dụng nguồn vốn theo quy định 

của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện. 
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4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân huyện trong việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân..; thực 

hiện các chính sách về đất đai. 

5. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Phối hợp với Hạt Kiểm lâm xây dựng quy chế phối hợp để thực hiện có 

hiệu quả công tác bảo vệ và phòng chống chặt phá rừng; phối hợp và hỗ trợ 

thường xuyên với lực lượng Kiểm lâm trong việc điều tra, triệt phá các đối 

tượng, đường dây buôn bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép; kiên quyết 

ngăn chặn triệt để và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến tài nguyên rừng. 

6. Các Ngân hàng 

Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và các ngân hàng khác trên địa bàn huyện tạo điều kiện cho các tổ chức, cá 

nhân được vay vốn vay ưu đãi, vốn vay tín dụng để phát triển sản xuất lâm nghiệp. 

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện 

Tham gia phối hợp với các phòng, ban liên quan thực hiện công tác tuyên 

truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện giám sát, phản biện công tác triển 

khai thực hiện chương trình. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn quản lý. Tập trung 

thực hiện công tác tuyên truyền, quản lý bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có. 

Kịp thời ngăn chặn, báo cáo khi phát hiện các hành vi chặt phá rừng trên địa bàn 

xã quản lý. 

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Trung ương 

- Tiếp tục hỗ trợ đầu tư cho phát triển lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 - 2025 và các năm tiếp theo. 

- Xem xét, cho phép cải tạo, chuyển đổi diện tích rừng tạp là rừng sản 

xuất sang trồng rừng kinh tế với những cây có giá trị (Quế, Hồi...). 

2. Đối với tỉnh 
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- Ban hành văn bản hướng dẫn về đầu tư phát triển một số loài cây dược 

liệu dưới tán rừng, cây lâm sản ngoài gỗ để tăng thêm tính bền vững và đa dạng 

sinh học.  

- Xem xét hỗ trợ, đầu tư nguồn kinh phí để thực hiện chương trình 

trồng cây gỗ lớn. 

Kiến nghị cấp có thẩm quyền rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn 

cho phép việc cải tạo, chuyển đổi diện tích rừng sản xuất là tự nhiên có trạng 

thái nghèo kiệt sang rừng sản xuất là rừng trồng để nâng cao giá trị sử dụng đất 

lâm nghiệp. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển lâm nghiệp 

năm 2022 và xây dựng kế hoạch phát triển lâm nghiệp năm 2023 của UBND 

huyện Tràng Định ./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, các PC VPHĐND và UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 
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