BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số:5160

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/BC-BNN-TCLN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO
Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị định về một số chính sách đầu
tư trong lâm nghiệp
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị
định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp của các Bộ, ngành, địa
phương, tổ chức, cá nhân có liên quan. Tính đến ngày 10 tháng 08 năm 2021, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được 99 văn bản tham gia ý kiến
của 17 Bộ, ngành, 51 địa phương và 31 tổ chức, cá nhân khác. Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu nghiêm túc các ý kiến tham gia, báo cáo
Chính phủ kết quả giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị định như sau:
I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

Đại đa số ý kiến tham gia thống nhất về sự cần thiết, các nội dung quy
định trong dự thảo Nghị định đã bám sát quy định của Luật, bảo đảm tính thống
nhất trong hệ thống pháp luật, thống nhất với kết cấu dự thảo Nghị định và phần
lớn nội dung quy định tại các điều của dự thảo Nghị định.
Tuy nhiên, còn có một số ý kiến sau:
1. Về tên gọi của Nghị định
Có 2 loại ý kiến:
- Loại ý kiến thứ nhất: Đề nghị giữ nguyên tên dự thảo Nghị định.
- Loại ý kiến thứ hai: Đề nghị lấy tên là “Nghị định về chính sách đầu tư,
hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong
lâm nghiệp”, hoặc "Nghị định về chính sách đầu tư về bảo vệ và phát triển
rừng, chế biến lâm sản trong lâm nghiệp", hoặc “Nghị định về một số chính
sách đầu tư trong lâm nghiệp”.
Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị
lấy tên của Nghị định là: "Nghị định về một số chính sách đầu tư trong lâm
nghiệp".
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Vì tên gọi ngắn gọn, bao quát nội dung chính của dự thảo Nghị định, phù
hợp với nội dung Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết tại Luật Lâm nghiệp
(Điều 66-Chính sách phát triển chế biến lâm sản; Điều 94-Chính sách đầu tư bảo
vệ và phát triển rừng).
2. Bộ Tài chính đề nghị không đưa ra nhiều chính sách với nhiều định
mức chi hỗ trợ khác nhau như dự thảo đảm bảo tổng kinh phí thực hiện tất cá
các chính sách không vượt quá kinh phí ngân sách Trung ương đã hỗ trợ trong
giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt cần giải trình rõ cơ sở pháp lý đối với việc tăng
mức hỗ trợ ngân sách nhà nước cho công tác bảo vệ và phát triển rừng đảm bảo
phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin giải trình như sau:
- Nghị định này quy định về chính sách đầu tư đối với các hoạt động được
quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp (Nghị
định 156/2018/NĐ-CP). Đây là các biện pháp lâm sinh có đối tượng rừng, thời
gian tác động, biện pháp kỹ thuật và chi phí khác nhau, như: bảo vệ rừng,
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có
trồng bổ sung, trồng mới rừng, làm giàu rừng.... Mặt khác, theo Luật Lâm
nghiệp, rừng được phân thành 3 loại theo mục đích sử dụng, theo đó, rừng đặc
dụng, rừng phòng hộ do Nhà nước bảo đảm đầu tư; rừng sản xuất với mục đích
kinh doanh nên Nhà nước chỉ hỗ trợ cho một số trường hợp, nên hình thành các
mức hỗ trợ đầu tư khác nhau.
- Pháp luật hiện hành quy định mức hỗ trợ quá thấp và đã thực hiện được
5 năm (từ năm 2016), đặc biệt có mức hỗ trợ thực hiện từ năm 2012, trong khi
chi phí vật tư, giống, công lao động đều tăng so với thời điểm ban hành chính
sách này.
- Tăng mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất là do diện tích đất còn lại
dành cho trồng rừng sản xuất ở vùng sâu, vùng xa, đất xấu, cách xa khu dân cư,
nên chi phí vận chuyển cây trồng, chi phí nhân công cao; hơn nữa, đối tượng
được hỗ trợ là hộ gia đình, cá nhân thuộc xã khu vực II, III, phần lớn là gia đình
nghèo. Chi phí 1 ha rừng trồng khoảng 50-60 triệu/ha. Nếu được hỗ trợ quá ít,
phần vốn còn lại hộ gia đình, cá nhân phải tự huy động sẽ gặp nhiều khó khăn
hoặc không có. Trên thực tế, ở một số địa phương, đất lâm nghiệp giao cho hộ gia
đình nhưng canh tác cây nông nghiệp vì hộ gia đình không có vốn để trồng rừng.
- Bảo đảm tiền công của người tham gia bảo vệ và phát triển rừng tương
ứng với mức tiền công nếu tham gia sản xuất nông nghiệp trên cùng địa bàn.
Vì vậy, đề nghị được giữ nguyên các mức hỗ trợ như dự thảo Nghị định.
3. Bộ Tài chính đề nghị không quy định cụ thể mức hỗ trợ đối với các xã
khu vực II, III bằng khoảng 1,2 lần so với các xã còn lại tại Nghị định này mà
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thực hiện theo Quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ tướng Chính
phủ. Trường hợp quy định tại Nghị định này, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn phối hợp với Ủy ban Dân tộc xác định mức hỗ trợ để đảm bảo
kinh phí thực hiện trong tổng mức cho nội dung này của Chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy Nghị định này quy
định về chính sách đầu tư nên thực hiện theo Luật Đầu tư, trong đó có ưu tiên
cho các xã thuộc khu vực II, III (hỗ trợ đầu tư theo địa bàn). Mặt khác, Nghị
định cũng quy định các mức hỗ trợ trong lĩnh vực lâm nghiệp áp dụng trong
phạm vi toàn quốc, nên các dự án/tiểu dự án lâm nghiệp (nếu có) thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi sẽ áp dụng các mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này và trong
điều kiện cần thiết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy
ban Dân tộc điều chỉnh nhiệm vụ để đảm bảo kinh phí thực hiện trong tổng mức
đầu tư cho các hoạt động lâm nghiệp của Chương trình này.
4. Bộ Tư pháp nêu rõ nhiều dự án/tiểu dự án trong các Chương trình mục
tiêu quốc gia (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền
vững giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 –
2025) có thể có các nội dung hỗ trợ đầu tư, phát triển lâm nghiệp. Vì vậy, đề
nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, đảm bảo tránh trùng lặp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy Nghị định này quy
định về chính sách đầu tư áp dụng trong toàn quốc đối với lĩnh vực lâm nghiệp,
nên các dự án/tiểu dự án về lâm nghiệp (nếu có) thuộc Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 sẽ thực hiện theo mức hỗ trợ quy định tại
Nghị định này, nên đảm bảo tính thống nhất, không trùng lặp mức hỗ trợ.
5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến Dự thảo Nghị định chưa có ưu tiên về
phát triển vùng nguyên liệu (chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất tại các vùng
khác, ưu tiên phát triển trồng cây gỗ lớn..).
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy trong dự thảo Nghị
định, Điều 17 quy định chính sách hỗ trợ xây dựng đường lâm nghiệp và đường
băng cản lửa tại những khu rừng sản xuất nếu các chủ rừng liên kết hình thành
vùng nguyên liệu trên 500ha. Điều 18 quy định chính sách khuyến khích doanh
nghiệp liên kết với chủ rừng trồng rừng sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ
lâm sản hình thành vùng nguyên liệu tập trung; Điều 21 quy định chính sách
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khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư trồng rừng gỗ lớn, phát triển
LSNG
Như vậy, dự thảo Nghị định đã có các quy định trực tiếp hoặc gián tiếp
khuyến khích phát triển hình thành vùng nguyên liệu lâm sản.
6. Bộ Tư pháp cho rằng dự thảo Nghị định có nhiều quy định dẫn chiếu áp
dụng quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý đầu tư
công trình lâm sinh có thể phát sinh thủ tục hành chính. Tuy nhiên, theo quy
định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Thông tư của Bộ
trưởng không được quy định thủ tục hành chính, trừ trường hợp được giao trong
Luật. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại các quy định nêu trên
theo hướng quy định trực tiếp trình tự, thủ tục hành chính về quản lý đầu tư
công trình lâm sinh tại dự thảo Nghị định này.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu, đã bổ sung quy định về
lập, thẩm định, phê duyêt thiết kế, dự toán công trình đầu tư lâm sinh, bảo vệ
rừng tại Mục 1 Chương IV dự thảo Nghị định.
II. VỀ CÁC Ý KIẾN CỤ THỂ

1. Chương 1: Quy định chung
1.1. Phạm vi điều chỉnh ( Điều 1)
Bộ Tư pháp nêu rõ Luật Lâm nghiệp không giao Chính phủ quy định chi
tiết về hỗ trợ sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp (Điều 15 dự thảo Nghị định);
Bộ Công thương đề nghị bỏ cụm từ "thương mại lâm sản", vì dự thảo Nghị định
không quy định nội dung này; đề nghị bỏ cụm tử "trong lâm nghiệp".
- Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi
Điều 1 như sau:
"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định một số chính sách về đầu tư bảo vệ và phát triển
rừng, chế biến lâm sản".
- Về vấn đề hỗ trợ sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn giải trình như sau:
+ Luật Lâm nghiệp (Khoản 4 Điều 4- Chính sách của Nhà nước về lâm
nghiệp; điểm d, khoản 3, Điều 94- Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng)
quy định Nhà nước hỗ trợ giống cây trồng lâm nghiệp và có chính sách ưu đãi
đầu tư cho các hoạt động phát triển giống cây lâm nghiệp công nghệ cao.
+ Nghị định 156/2018/NĐ-CP (khoản 3, khoản 4 Điều 87- Chính sách đầu
tư; điểm a, khoản 2, Điều 88-Chính sách hỗ trợ đầu tư) quy định chọn, tạo, nhân
giống cây trồng thân gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ; nhân giống cây bằng công nghệ
nuôi cấy mô, phôi sinh dưỡng; tạo giống mới bằng công nghệ biến nạp gen, công
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nghệ đột biến gen, công nghệ tế bào, công nghệ di truyền phân tử; xây dựng trung
tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao, vườn ươm giống cây rừng.
+ Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ
về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (Điều 5) quy định Nhà nước đầu tư cho
các hoạt động bảo vệ và phát triển vườn cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống.
1.2. Đối tượng áp dụng ( Điều 2)
Có ý kiến đề nghị sửa lại, như: bổ sung cụm từ "trong nước" sau cụm từ "
cộng đồng dân cư"; bổ sung đối tượng: “chủ rừng là các tổ chức kinh tế" hoặc
“doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để trồng
rừng sản xuất”; “nhóm hộ” trong các điều khoản của Nghị định, vì trên thực tế,
nhóm hộ triển khai nhiều hoạt động quan trọng trong công tác bảo vệ rừng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị giữ nguyên như dự thảo,
vì Nghị định này áp dụng cho cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân,
cộng đồng dân cư có liên quan đến hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, chế biến
lâm sản trên lãnh thổ Việt Nam; cụm từ "tổ chức" đã bao hàm "tổ chức kinh tế"
và "doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để
trồng rừng sản xuất”. Mặt khác Luật Lâm nghiệp không quy định đối tượng áp
dụng là nhóm hộ và trên thực tế nhóm hộ được hình thành trên cơ sở các hộ tự
nguyện liên kết để bảo vệ và phát triển rừng, nên không cần thiết phải quy định
tại Nghị định này.
1.3. Giải thích từ ngữ ( Điều 3)
a) Có ý kiến đề nghị bổ sung giải thích cụm từ "đầu tư", "vùng đất ven
biển"; sửa lại khái niệm về "hỗ trợ đầu tư", "hỗ trợ sau đầu tư", "khu lâm
nghiệp ứng dụng công nghệ cao"
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và được thể hiện tại
Điều 3 dự thảo Nghị định.
b) Có ý kiến đề nghị sửa lại khái niệm về xã khu vực II, III; có ý kiến đề
nghị không quy định nội dung về xã Khu vực II, III, vì nội dung này đã được quy
định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt danh sách các xã khu vực II, III, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 861/QĐ-TTg).
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị giữ nguyên như dự thảo,
vì Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực II, III thuộc
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nên thuật ngữ
này cần được quy định tại Nghị định. Đồng thời sửa đổi khoản 4 (nay là khoàn
6) để phù hợp như sau:"6. Xã khu vực II là xã thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế
- xã hội khó khăn; Xã khu vực III là xã thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định
về tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ".
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2. Chương 2. Một số chính sách đầu tư về bảo vệ và phát triển rừng,
chế biến và thương mại lâm sản
2.1. Về tên chương
Có ý kiến đề nghị sửa lại tiêu đề Chương 2, như: "Các chính sách về bảo
vệ, phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản" hoặc "Một số chính sách
đầu tư về bảo vệ và phát triển rừng và chế biến lâm sản", vì nội dung chương
này không điều chỉnh hoạt động thương mại
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu, sửa lại tiêu đề Chương
II như sau:"Chương 2. Một số chính sách đầu tư về bảo vệ và phát triển rừng,
chế biến lâm sản".
2.2. Về mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động bảo vệ rừng, khoanh
nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất (các Điều
5, 7, 8, 9 và 10)
a) Có ý kiến để nghị Nhà nước cấp kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc
dụng, rừng phòng hộ, sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng
cho Ban quản lý rừng với mức tối đa 200.000đ/ha/năm hoặc 300.000
đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng. Vì nếu quy định 150.000đ/ha/năm như dự
thảo Nghị định thì Ban quản lý rừng không có kinh phí để thực hiện các hoạt
động khác như quy định tại Điều 28 dự thảo Nghị định.
Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình như sau:
- Nhà nước cấp kinh phí quản lý, bảo vệ rừng cho Ban quản lý rừng đặc
dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ, ngoài kinh phí chi thường xuyên, với mức
bình quân 150.000 đồng/ha/năm trên tổng diện tích rừng được giao là trên cơ sở
kế thừa quy định của pháp luật hiện hành (Quyết định 24/2012/QĐ-TTg1) có
tính đến điều kiện cụ thể như thay đổi về mức lương cơ bản, tiền công lao động,
thay đổi về giá cả hàng hóa tiêu dùng năm 2012 so với năm 2021.
- Trong điều kiện ngân sách nhà nước có hạn nên việc tăng như vậy là
hợp lý, đòi hỏi các Ban quản lý rừng cần đổi mới về công tác tổ chức quản lý
rừng đạt hiệu quả cao.
- Việc Ban quản lý rừng tự tổ chức bảo vệ rừng hoặc ký hợp đồng thuê
khoán với hộ gia dình, cá nhân để bảo vệ rừng là thuộc quyền của Ban quản lý
trong phạm vi nguồn kinh phí được cấp và nguồn thu hợp pháp khác.
Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng
đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020
1
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b) Có ý kiến đề nghị mức cấp kinh phí bảo vệ rừng cho các đối tượng
khác tăng lên mức 1 triệu đồng/ha/năm hoặc 2 triệu đồng/ha/năm, nếu quy định
mức 500.000đ/ha/năm như dự thảo thì tiền công bảo vệ rừng quá thấp
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị giữ nguyên như dự thảo,
vì mức kinh phí 500.000đ/ha/năm được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy định
của pháp luật hiện hành (Quyết định 38/2016/QĐ-TTg2, Nghị định 75/2015/NĐCP3) có tính đến điều kiện cụ thể để bảo đảm thu nhập cho người tham gia bảo vệ
rừng. Tuy nhiên do ngân sách nhà nước có hạn nên mức tăng ở mức độ hợp lý.
c) Có ý kiến đề nghị mức kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng cho chủ rừng là
công ty nông, lâm nghiệp được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng sản xuất là
rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng là 500.000 đồng/ha/năm. Vì trong
thời gian đóng cửa rừng, tuy các chủ rừng sản xuất là rừng tự nhiên vẫn được
khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ nhưng thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ thường
rất thấp, không đủ để bù đắp chi phí bảo vệ rừng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị giữ nguyên như dự thảo,
vì về nguyển tắc, công ty nông, lâm nghiệp phải tự tổ chức bảo vệ rừng sản xuất
là rừng tự nhiên, nay thực hiện chủ trương đóng cửa rừng nên Nhà nước hỗ trợ
một phần kinh phí, mức hỗ trợ 200.000đ/ha/năm (năm 2016), nay tăng lên
300.000đ/ha/năm là hợp lý.
d) Có ý kiến đề nghị cân nhắc bỏ UBND cấp xã là đối tượng được hưởng
hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng, vì Uỷ ban nhân dân cấp xã không phải là một chủ
rừng, không có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng. Việc tiếp tục có
các chính sách đầu tư cho UBND cấp xã sẽ có nguy cơ làm chậm tiến trình giao
rừng cho hộ gia đình và cộng đồng để quản lý, làm gánh nặng ngân sách của
nhà nước.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị giữ nguyên như dự thảo,
vì do nhiều nguyên nhân khác nhau, diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê
trong phạm vi toàn quốc khoảng 2,94 triệu ha (2020). Theo Luật Lâm nghiệp
(điểm c khoản 3 Điều 102), Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức
quản lý, bảo vệ diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê; đồng thời làm thủ tục
tiếp tục giao rừng cho các đối tượng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.
Vì vậy, Nhà nước cần bố trí kinh phí để Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức quản
lý, bảo vệ diện tích rừng này.
đ) Về khoán bảo vệ rừng: Có ý kiến đề nghị xác định rõ đối tượng là rừng
hay chủ thể giao khoán để tránh nhầm lẫn; có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng
nhận khoán; cân nhắc UBND cấp xã là đối tượng khoán vì đối tượng này không
Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách bảo vệ,
phát triển rừng và đầu tư kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông lâm nghiệp
3
Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với
chính sách giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc
2
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phải là chủ rừng và sẽ không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1
Điều 4 Nghị định 168/2016/NĐ-CP4
Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát,
chỉnh sửa và được thể hiện tại khoản 4 Điều 5 dự thảo Nghị định.
e) Có ý kiến đề nghị nâng mức hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự
nhiên rừng đặc dụng, rừng phòng hộ bình quân 2,1 triệu đồng/ha/năm trong
thời gian 6 năm,...). Vì khi thực hiện khoanh nuôi xúc tiến tái sinh cần phải tác
động bằng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, trong đó chi phí nhân công tối thiểu
cho lao động phổ thông tại địa phương (khoảng 300.000 đồng/ngày/lần phát
dọn,... x 7 lần/6 năm = 2.100.000 đồng; số lần thực hiện biện pháp kỹ thuật theo
quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 4, Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày
16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện
pháp lâm sinh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị giữ nguyên như dự thảo,
vì mức kinh phí bình quân 1 triệu đồng/ha/năm trong thời gian 6 năm được xây
dựng trên cơ sở kế thừa quy định của pháp luật hiện hành (Quyết định
38/2016/QĐ-TTg) có tính đến điều kiện cụ thể để bảo đảm thu nhập cho người
tham gia khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên. Tuy nhiên do ngân sách
nhà nước có hạn nên mức tăng ở mức độ hợp lý.
g) Về hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng sản xuất
là rừng tự nhiên (Điều 8)
Có ý kiến đề nghị nâng mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/ha/năm trong 3
năm đầu và 2 triệu đồng/ha/năm cho 3 năm tiếp theo. Vì theo điểm d, khoản 2,
Điều 5, Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định mật độ
trồng bổ sung không quá 800 cây/ha, tuy nhiên thực tế cường độ trồng bổ sung
khoảng 30% diện tích, tương đương khoảng 240 cây/ha x đơn giá 19.500
đồng/cây (lát hoa là cây bản địa thông dụng) = chi phí vật liệu 4.600.000
đồng/ha + hỗ trợ nhân công trồng, chăm sóc 3 năm đầu 5.400.000 đồng =
10.000.000 đồng/ha; mức hỗ trợ cho 3 năm tiếp theo 3.900.000 đồng/ha, bình
quân 1.300.000 đồng/ha/năm để quản lý bảo vệ rừng trồng.
Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình như sau:
- Mức hỗ trợ được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy định tại Nghị định
75/2015/NĐ-CP; theo đó, mức hỗ trợ không quá 1,6 triệu đồng/ha/năm trong 03
năm đầu và 0,6 triệu đ/ha/năm cho 03 năm tiếp theo, nên việc điều chỉnh mức hỗ
trợ như dự thảo Nghị định, vể cơ bản, là hợp lý.

Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây
và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.
4
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- Rừng sản xuất phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh, Nhà nước chỉ
hỗ trợ một phần cho người dân ở vùng có điểu kinh tế - xã hội khó khăn và đặc
biệt khó khăn.
Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉnh sửa
theo hướng quy định mức hỗ trợ bình quân/ha trong cả thời gian khoanh nuôi
xúc tiến tái sinh, có điều chỉnh mức hỗ trợ và được thể hiện tại Điều 8 dự thảo
Nghị định.
h) Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn về định mức đầu tư cho 1 ha
trồng rừng đặc dụng, phòng hộ là bao nhiêu tiền (từ khi trồng đến khi thành
rừng) để làm căn cứ các địa phương xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí đầu tư
công hàng năm (Điều 9).
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị giữ nguyên như dự thảo
Nghị định, vì:
- Việc quy định mức đầu tư trồng rừng theo định mức kinh tế kỹ thuật,
thiết kế, dự toán công trình lâm sinh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
nhằm tính đúng, tính đủ chi phí, bảo đảm người tham gia trồng rừng có thu nhập
tương ứng với công sức bỏ ra.
- Mỗi địa phương có điều kiện tự nhiên khác nhau nên chi phí trồng rừng
rất khác nhau. Có địa phương mức đầu tư trồng rừng đặc dụng, phòng hộ
khoảng 40-50 triệu đ/ha, trong khi đó các địa phương ở vùng Tây Bắc, Tây
Nguyên khoảng 60-70 triệu đồng/ha; trồng rừng ngập mặn trên 100 triệu
đồng/ha.
- Tạo điều kiện cho các tỉnh có thể bố trí nguồn kinh phí bổ sung từ ngân
sách địa phương cho đầu tư trồng rừng.
i) Có ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng được hỗ trợ trồng rừng sản xuất
và LSNG (Điều 10) không phải chỉ giới hạn hộ gia đình, cá nhân xã khu vực II,
III mà bao gồm cả hộ gia đình, cá nhân xã khu vực I hoặc bao gồm cả tổ chức;
có ý kiến đề nghị nâng mức hỗ trợ từ 20 - 30 triệu đồng/ha. Vì thực tế chi phí
đầu tư trồng rừng cho chu kỳ hết khoảng 40-50 triệu/ha.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị giữ nguyên như dự thảo
Nghị định, vì:
- Nghị định này điều chỉnh về chính sách đầu tư nên thực hiện chính sách
hỗ trợ đầu tư theo địa bàn như quy định tại Luật Đầu tư.
- Rừng sản xuất là rừng phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh nên
"Tổ chức" thực hiện kinh doanh rừng theo nguyên tắc thị trường; Nhà nước chỉ
hỗ trợ cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư ở vùng có điều
kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; hơn nữa diện tích đất trồng
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rừng sàn xuất của các đối tượng này quy mô nhỏ, phân tán nên chi phí trồng
rừng cao.
- Mức hỗ trợ 10-15 triệu đồng/ha được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy
định của pháp luật hiện hành (Quyết định 38/2016/QĐ-TTg) có tính đến điều
kiện cụ thể để bảo đảm thu nhập cho người tham gia trồng rừng. Tuy nhiên do
ngân sách nhà nước có hạn nên mức tăng ở mức độ hợp lý.
2.3. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định hỗ trợ cộng đồng dân cư sống
xen kẽ trong rừng phòng hộ tương tự như hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm
rừng đặc dụng (Điều 13)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy Luật Lâm nghiệp
không quy định vùng đệm rừng phòng hộ nên không có cơ sở pháp lý để xuất hỗ
trợ này. Mặt khác, trong dự thảo Nghị định, quy định hỗ trợ người dân thuộc xã
khu vực II, III trồng rừng sản xuất, ưu tiên nhận khoán rừng, trong đó có cư dân
sống xen kẽ, liền kề các khu rừng phòng hộ. Ngoài ra, cộng đồng dân cư sống
xen kẽ trong rừng phòng hộ còn được hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ khác
của nhà nước. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.
2.4. Hỗ trợ đầu tư khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Điều 16)
Có ý kiến đề nghị bỏ Điều này vì chính sách này đã được quy định tại
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP5; có ý kiến đề nghị cân nhắc cách chỉ dẫn đến văn
bản áp dụng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị giữ nguyên như dự thảo,
vì Nghị định này quy định chính sách hỗ trợ đầu tư khu lâm nghiệp ứng dụng
công nghệ cao theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 94 Luật Lâm nghiệp và
thê hiện tính đầy đủ của chính sách đầu tư trong lâm nghiệp. Nghị định số
57/2018/NĐ-CP chưa có quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng khu lâm
nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉnh
sửa theo hướng Nhà nước hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng
khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, còn các doanh nghiệp có dự án đầu tư
vào Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì được hưởng ưu đãi và hỗ trợ
đầu tư theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và được thể hiện tại Điều
16 dự thảo Nghị định.
2.5. Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp và công trình bảo vệ
rừng tại những khu rừng sản xuất (Điều 17)
a) Xây dựng đường lâm nghiệp: đề nghị điều chỉnh khu vực trồng rừng
sản xuất quy mô tập trung từ 500 ha xuống 200 ha hoặc 100 ha trở lên và điểu
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
5
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chỉnh nâng mức hỗ trợ lên 700 triệu đ/km để phù hợp điều kiện thực tiễn của địa
phương, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều hộ dân tham gia trồng rừng được
hướng chính sách hỗ trợ của nhà nước. Vì miền núi địa hình trắc trở nhiều sông
suối chia cắt, nên khó đạt 500 ha liền kề để được hỗ trợ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị giữ nguyên như dự thảo
Nghị định, vì:
- Về nguyên tắc, đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp tại những khu rừng
sản xuất là do chủ rừng tự bỏ vốn. Tuy nhiên, do điều kiện sản xuất lâm nghiệp
gặp nhiều khó khăn, rừng phân tán, nên Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần.
- Việc quy định quy mô từ 500ha trở lên nhằm khuyến khích các chủ rừng
liên kết hình thành các khu rừng nguyên liệu tập trung để thuận tiện trong việc
tiêu thụ sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.
- Mức hỗ trợ 500 triệu đồng/km được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy
định của pháp luật hiện hành (Quyết định 38/2016/QĐ-TTg) và có tính đến thay
đổi về giá cả nhân công, vật liệu so với thời điểm ban hành Quyết định
38/2016/QĐ-TTg.
b) Xây dựng công trình bảo vệ rừng: có ý kiến đề nghị bổ sung thêm tháp
canh bảo vệ rừng; hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình bảo vệ rừng
(công trình nhà trạm, Đội bảo vệ rừng và các công trình PCCCR theo hồ sơ
thiết kế được duyệt) đồng thời quy định mức hỗ trợ cho các công trình này; có ý
kiến đề nghị sửa lại công trình bảo vệ rừng là đường băng cản lửa tại khu rừng
sản xuất có quy mô tập trung từ 300 ha hoặc từ 100 ha trở lên, vì địa hình miền
núi bị chia cắt nhiều.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị giữ nguyên như dự thảo,
vì về nguyên tắc, đầu tư xây dựng đường băng cản lửa tại những khu rừng sản
xuất là do chủ rừng tự bỏ vốn. Tuy nhiên, do điều kiện sản xuất lâm nghiệp gặp
nhiều khó khăn, nên Nhà nước chỉ hỗ trợ xây dựng công trình bảo vệ rừng
chính. Việc quy định quy mô từ 500ha trở lên mới được hỗ trợ nhằm khuyến
khích các chủ rừng liên kết hình thành các khu rừng nguyên liệu tập trung.
2.6. Chính sách tín dụng (Điều 18)
Có ý kiến (Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính) đề nghị không quy định
chính sách tín dụng ưu đãi tại dự thảo Nghị định, việc ưu đãi tín dụng thực hiện
theo các chính sách hiện hành
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu bỏ Điều này, chính sách
tín dụng thực hiện theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm
2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp,
nông thôn và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.
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2.7. Hỗ trợ hợp tác, liên kết trong trồng rừng và tiêu thụ sản phẩm
(Điều 19)
Có ý kiến đề nghị bổ sung loại hình liên kết theo hợp tác xã, nhóm hộ. vì
hợp tác xã, nhóm hộ trồng rừng là nhóm yếu thế nhất trong loại hình liên kết
trồng rừng, với các cơ hội tiếp cận thông tin thấp hơn so với các đối tượng
khác; trình tự, thủ tục hồ sơ dự án liên kết trồng rừng và tiêu thụ sản phẩm thực
hiện theo Điều 12 Nghị định 98/2018/NĐ-CP 6là không thể thực hiện được vì dự
án sử dụng vốn đầu tư công phải thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của
Luật Đầu tư công 2019.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và được thể hiện tại Điều
18 dự thảo Nghị định.
2.8. Hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trong chế biến lâm sản
(Điều 20)
Có ý kiến đề nghị bỏ quy định về hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trong
chế biến lâm sản, vì chính sách này đã được quy định tại Nghị định số
57/2018/NĐ và Nghị định số 111/2015/NĐ-CP; có ý kiến đề nghị đưa những nội
dung của Điều 20 vào dự thảo Nghị định sẽ thay thế Nghị định 57/2018/NĐ-CP.
Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình như sau:
- Trong danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển kèm
theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP7 không có danh mục công nghiệp hỗ trợ
trong chế biến lâm sản, nên cần đưa danh mục công nghiệp hỗ trợ trong chế biến
lâm sản vào dự thảo Nghị định này.
- Nghị định này hướng dẫn Điều 66 Luật Lâm nghiệp (chính sách ưu tiên
phát triển công nghiệp hỗ trợ trong chế biến lâm sản)
Tiếp thu ý kiến tham gia góp ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
chỉnh sửa và được thể hiện tại Điều 19 dự thảo Nghị định.
2.9. Hỗ trợ xây dựng và kinh phí vận chuyển cho các nhà máy chế biến
gỗ rừng trồng tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (Điều 21)
Có ý kiến đề nghị điều chỉnh nâng mức hỗ trợ; có ý kiến cho rằng những
dự án xây dựng nhà máy chế biến gỗ là dự án đầu tư kinh doanh nên cần rà soát
lại nội dung này bảo đảm phù hợp với quy định về đối tượng đầu tư công (Điều
5 Luật Đầu tư công); có ý kiến đề nghị bỏ điểm b khoản 3 Điều 21 do nội dung
hỗ trợ này không hiệu quả; thực tế triển khai tại một số địa phương có nhiều sai
sót, phải thu hồi vốn Nhà nước đã hỗ trợ
Tiếp thu ý kiến góp ý và trên cơ sở quy định về đối tượng đầu tư công tại
Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển,
hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản.
7
Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
6
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Luật Đầu tư công và chính sách ưu đãi đầu tư tại Luật Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn đã chỉnh sửa và được thể hiện tại Điều 20 dự thảo Nghị định.
2.10. Về chính sách khuyến khích phát triển trồng rừng gỗ lớn, phát
triển lâm sản ngoài gỗ (Điều 23)
Có ý kiến đề nghị bỏ Điều này, vì nội dung trùng với nội dung dự thảo
Nghị định thay thế Nghị định 57/2018/NĐ-CP; có ý kiến đề nghị chỉnh sửa nội
dung Điều này
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình như sau:
- Nội dung Điều này hướng dẫn điểm a, b khoản 3 Điều 94 Luật Lâm
nghiệp (chính sách ưu đãi đầu tư phát triển trồng rừng gỗ lớn, phát triển lâm sản
ngoài gỗ);
- Đối tượng áp dụng trong Nghị định này gồm tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân không phân biệt xã thuộc khu vực II, III, như vậy đối tượng áp dụng rộng
hơn so với Nghị định 57/2018/NĐ-CP (đối tượng áp dụng là doanh nghiệp).
Tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉnh
sửa theo hướng bổ sung quy định mức hỗ trợ và ưu đãi đầu tư đối với hộ gia
đình, cá nhân trồng rừng gỗ lớn, phát triển lâm sản ngoài gỗ tại Nghị định này;
còn đối với doanh nghiệp, được hưởng chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư theo
quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ và được thể hiện tại
Điều 22 dự thảo Nghị định lần này.
2.11. Về nguồn vốn thực hiện: Có ý kiến đề nghị làm rõ nhiệm vụ chi của
các nguồn ngân sách trung ương và địa phương đối với từng hoạt động quy định
trong Nghị đinh - các hoạt động trong Nghị định cần được làm rõ cụ thể hơn đối
với từng đối tượng rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất)- đặc biệt liên quan tới
đa dạng sinh học, chức năng bảo vệ môi trường, mang tính công ích, một số
nhiệm vụ mang tính chất chuyên ngành
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy, Nghị định này quy
định về chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư, ưu đãi đầu tư và nguồn vốn thực hiện
từ ngân sách nhà nước, bao gồm nguồn vốn đầu tư phát triển và kinh phí chi
thường xuyên ở 2 cấp: Trung ương và địa phương. Nhiệm vụ chi cụ thể của các
nguồn ngân sách trung ương và địa phương thực hiện theo quy định của Luật
Ngân sách nhà nước, theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn đầu tư phát
triển từ ngân sách Trung ương được giao chi tiết theo ngành, lĩnh vực, do các
Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cân đối trên tổng thể kế hoạch đầu tư
công trung hạn và hằng năm được giao. Kinh phí chi thường xuyên được giao
theo kế hoạch dự toán hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Vì vậy, để nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.
2.12. Về cơ chế tài chính: Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị
quy định rõ nội dung nào sử dụng vốn đầu tư phát triển, nội dung nào sử dụng
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kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước, nội dung nào cần ngân sách
Trung ương hỗ trợ để các Bộ, ngành và địa phương thực hiện.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và được thể hiện tại Điều
24 dự thảo Nghị định.
2.13. Về cơ chế đặt hàng thực hiện nhiệm vụ công ích (Điều 30)
Có ý kiến đề nghị không quy định vấn đề này, vì nội dung quy định tại
Điều 30 dự thảo Nghị định đã được quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP8;
có ý kiến đề nghị sửa lại Điều 30 dự thảo Nghị định theo hướng quy định
phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà
nước theo các phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp
sản phẩm, dịch vụ công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, không
phải mỗi hình thức đặt hàng như dự thảo Nghị định
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin giải trình như sau:
- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP áp dụng chung cho các ngành, trong đó có
lĩnh vực lâm nghiệp. Tuy nhiên, Nghị định này không quy định chi tiết danh
mục dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực lâm nghiệp.
- Quyết định số 254/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà
nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, trong đó có lĩnh vực lâm nghiệp. Tuy nhiên, văn bản này
không quy định chi tiết danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực lâm
nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước tại các địa phương (theo ý kiến của Bộ Tài
chính tại Văn bản số 6725/BTC-ĐT ngày 12 tháng 07 năm 2021).
Vì vậy, để có cơ sở pháp lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và
các địa phương tổ chức xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản
phẩm, dịch vụ công, Nghị định này cần quy định chi tiết danh mục dịch vụ sự
nghiệp công trong lĩnh vực lâm nghiệp áp dụng thống nhất trong toàn quốc, còn
cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đã chỉnh sửa và được thể hiện tại Điều 28 dự thảo Nghị định.
2.14. Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, nghiệm thu công
trình lâm sinh, bảo vệ rừng; thanh lý rừng trồng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bổ sung "Chương IVLập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh, bảo vệ rừng;
thanh lý rừng trồng" và được thể hiện từ Điều 28 đến Điều 37 dự thảo Nghị
Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng
hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
8

15

định, với lý do sau đây:
- Tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp, để đảm bảo tính thống nhất của
dự thảo Nghị định với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát, quy định trực tiếp trình tự,
thủ tục hành chính về quản lý đầu tư công trình lâm sinh tại dự thảo Nghị định
này không dẫn chiếu áp dụng quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn về quản lý đầu tư công trình lâm sinh.
- Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số
110/2020/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm
2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản
lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng
không có khả năng thành rừng. Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính có
Công văn số 16026/BTC-QLCS đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chủ động rà soát, nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn về chế độ quản
lý, sử dụng, khai thác lâm nghiệp nói chung và tài nguyên rừng nói riêng, đảm
bảo đúng các chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao.
Vì vậy, để có cơ sở hướng dẫn các địa phương, chủ rừng thực hiện việc
thanh lý rừng trồng không thành rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đề nghị đưa nội dung thanh lý rừng trồng vào dự thảo Nghị định này.
Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động rà soát,
sửa đổi một số từ ngữ làm rõ nghĩa hơn, chỉnh sửa một số quy định tại một số
điều trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý và được thể hiện trong dự thảo Nghị định.
Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị định về
một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp trên cơ sở nghiên cứu ý kiến tham gia
của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn xin báo cáo Chính phủ xem xét./.
Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TCLN; Vụ PC;
- Lưu: VT, TCLN.
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