
1 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:   28  /BC-HĐND 

        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày  12  tháng 5  năm 2020 
 

BÁO CÁO  

Kết quả khảo sát thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự 

nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020 

 

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã 

ban hành Kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 25/02/2020 về khảo sát, đánh giá tình 

hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về 

quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 46/2018/NQ-

HĐND). Đoàn đã tổ chức khảo sát, làm việc với một số Ban quản lý rừng, UBND 

xã1 và trao đổi trực tiếp với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; đồng thời xem 

xét báo cáo của các đơn vị, địa phương liên quan2. Trên cơ sở khảo sát, Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh báo cáo kết quả như sau:  

1. Kết quả đạt được 

Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND, UBND tỉnh 

đã ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 24/01/2019, Kế hoạch số 

2219/KH-UBND ngày 24/4/2019 để triển khai thực hiện. Ngành lâm nghiệp kịp 

thời ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng phương án, 

đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ những khó 

khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.  

Qua khảo sát thực tế cho thấy, các Ban quản lý rừng sau khi tổ chức lại và giao 

về cấp huyện quản lý đã phát huy vai trò trách nhiệm là chủ rừng trong việc phối hợp 

chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng 

và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.  

Về chuyển đổi hình thức, tổ chức lại công tác quản lý, bảo vệ rừng: Đến 

tháng 3/2020, có 09 đơn vị, Ban quản lý rừng được phê duyệt phương án triển 

khai Kế hoạch số 2219/KH-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh3 với tổng 

diện tích 347.347ha; trong đó, diện tích chuyển đổi từ mô hình giao khoán cho 

                                                           
1 Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện: Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Nông Sơn; Ban quản lý Khu bảo 

tồn Loài và sinh cảnh Voi; Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh. 

UBND các xã: Trà Đốc (Bắc Trà My), Phước Xuân (Phước Sơn), Cà Dy, Tà Bhing (Nam Giang), Quế Lâm 

(Nông Sơn). 
2  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tây Giang, Nam Trà My, Đông Giang. 
3 - Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Ban quản lý bảo tồn Loài và sinh cảnh Voi: Sở Nông 

nghiệp và PTNT phê duyệt phương án. 

- Các đơn vị thuộc huyện: Nam Giang, Bắc Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Trà My (Phương án của 

ban quản lý rừng), các huyện Hiệp Đức, Tiên Phước, (Phương án của UBND các xã): UBND huyện phê duyệt 

phương án. 
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hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư sang mô hình chủ rừng tự tổ chức quản 

lý bảo vệ rừng thông qua hình thức hợp đồng với lực lượng chuyên trách bảo vệ 

rừng là 222.796ha4 (diện tích có đơn giá thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh 

là 400.000 đồng/ha/năm có hỗ trợ của ngân sách tỉnh là: 158.442ha); diện tích 

giao khoán cho các hộ, nhóm hộ, cộng đồng dân cư là 123.551ha5. Bình quân 

diện tích bảo vệ rừng của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách là 

400ha/người/năm, tăng 384ha/người/năm so với mô hình giao khoán trước khi 

áp dụng theo Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND6. 

Công tác tuyển dụng, thành lập lực lượng bảo vệ rừng: Các Ban quản lý 

rừng đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, cộng đồng thôn trong 

việc tuyển chọn lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách đảm bảo theo hướng dẫn, 

quy định. Đã ký kết, hợp đồng 573 lao động7 tham gia vào lực lượng bảo vệ 

rừng chuyên trách; phối hợp tích cực với chính quyền địa phương tổ chức ký kết 

với cộng đồng thôn để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giám sát, 

đánh giá lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách và thực hiện các hoạt động khác 

liên quan đến công tác bảo vệ rừng của cộng đồng theo đúng quy định.  

Về thực hiện các chế độ, mức chi theo nghị quyết: Qua khảo sát, mặc dù các 

cơ quan chuyên môn chậm bố trí, phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 

46/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tuy nhiên một số Ban quản lý rừng đã chủ 

động, linh hoạt sử dụng kinh phí tạm ứng từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng 

để chi trả cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Mức tiền lương lực lượng bảo 

vệ rừng chuyên trách ở các đơn vị có sự khác nhau nhưng đều đảm bảo không thấp 

hơn mức tối thiểu là 3.000.000/người/tháng, các chế độ khác như: bảo hiểm y tế, 

tiền xăng xe, tiền ăn… được thực hiện theo đúng quy định. Một số đơn vị8 đã trang 

bị đồng phục, đồ bảo hộ lao động cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách nhằm tạo 

điều kiện để lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách an tâm, phát huy trách nhiệm, 

nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.  

Kết quả bước đầu cho thấy, mô hình chủ rừng tự tổ chức quản lý, bảo vệ 

thông qua hình thức hợp đồng với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách đã phát 

huy hiệu quả, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý và bảo vệ 

rừng; các hoạt động tuần tra, kiểm soát được thực hiện thường xuyên, tình trạng 

khai thác lâm khoáng sản trái phép giảm, các điểm nóng, vụ việc phức tạp được 

kiềm chế. Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách trở thành lực lượng nòng cốt, 

trực tiếp chủ yếu trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. 

                                                           
4 Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99 của Chính phủ là: 172.962 ha; diện tích theo 

Quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ là: 31.339 ha. 
5 Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99 của Chính phủ: 34.620,67 ha; diện tích theo 

Quyết định số 886 của Thủ tướng Chính phủ là: 10.005,41 ha; diện tích theo Nghị định 75 của Chính phủ là 

63.658 ha; dự án KFW10 là: 10.421 ha.  
6 Bình quân diện tích bảo vệ rừng đối với hộ, nhóm hộ, cộng đồng dân cư là 16 ha/người/năm. 
7 Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh: 116 người,  Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi: 46 người,  Khu bảo tồn 

Sao La: 33 người, BQL RPH các huyện: Nam Giang 110 người, Phước Sơn 98 người, Đông Giang 29 người, 

Bắc Trà My 78 người, Nam Trà My 48 người, Tiên Phước: 15 người. 
8 Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Ban quản lý Khu bảo tồn Loài và sinh cảnh Voi; BQL RPH 

huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang. 
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2. Hạn chế, bất cập 

- Công tác phê duyệt phương án triển khai Kế hoạch số 2219/KH-UBND 

ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh còn chậm, có đơn vị9 đến tháng 01/2020 mới 

phê duyệt đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 

46/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

-  Kinh phí bố trí thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND không kịp 

thời đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ của các Ban quản lý rừng và công tác bảo vệ 

rừng. Một số Ban quản lý rừng không có nguồn chi trả chế độ tiền lương cho lực 

lượng bảo vệ rừng chuyên trách và hợp đồng với cộng đồng dân cư thôn nhưng 

chậm được phân bổ. Có nơi chưa thực hiện thanh toán kinh phí giao khoán cho 

hộ, nhóm hộ, cộng đồng dân cư sau khi đã thanh lý hợp đồng10. 

- Một số Ban quản lý rừng chưa tuyển dụng đủ số lượng bảo vệ rừng 

chuyên trách so với diện tích rừng thuộc lâm phận quản lý, chưa trang bị dụng 

cụ, đồ bảo hộ lao động, trang phục theo quy định. Bên cạnh đó, lực lượng mới 

tuyển dụng chưa được đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ nên trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ còn nhiều lúng túng, chưa thành thạo trong việc sử 

dụng các thiết bị như: máy định vị GPS, bản đồ…., ảnh hưởng đến hiệu quả 

công tác quản lý, bảo vệ rừng. 

- Năm 2019, khi xây dựng phương án triển khai Kế hoạch số 2219/KH-

UBND của UBND tỉnh, đơn giá dịch vụ môi trường rừng ở một số lưu vực đạt 

400.000đồng/ha (không thuộc phạm vi áp dụng Nghị quyết số 46/2018/NQ-

HĐND). Tuy nhiên, năm 2020, đơn giá chi trả dịch vụ môi trường ở những lưu 

vực giảm mạnh (thấp hơn 400.000 đồng/ha) so với năm 2019 nhưng chưa điều 

chỉnh bổ sung diện tích để áp dụng theo Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND nên 

các chủ rừng gặp khó khăn về kinh phí để thực hiện các hoạt động quản lý, bảo 

vệ rừng và chi trả cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. 

- Chưa có hướng dẫn thống nhất về thực hiện chi trả các nguồn kinh phí 

quản lý bảo vệ rừng. Hiện nay, trên cùng một địa bàn, đơn vị nhưng sử dụng hai 

nguồn kinh phí và chi theo các quy định khác nhau, cụ thể: nguồn kinh phí của 

các chương trình dự án thực hiện theo quy định chi của các chương trình, dự 

án11 do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng quản lý, chi trả; nguồn kinh phí cấp bổ 

sung theo Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND được phân bổ về cho UBND 

huyện. Bên cạnh đó, việc quy định sử dụng 20% kinh phí hoạt động đối với 

cộng đồng thôn nhưng không có hướng dẫn cụ thể dẫn đến khó khăn, lúng túng 

cho các đơn vị trong việc thực hiện và thanh quyết toán. 

- Việc trích đóng BHXH, BHYT cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách 

1.020.000 đồng/người/tháng thấp hơn so với mức lương tối thiểu vùng hiện nay, 

gây khó khăn cho các Ban quản lý rừng trong việc trích đóng BHYT, BHXH. 
                                                           
9 Bắc Trà My 
10 Một số cộng đồng thuộc lâm phận quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My chưa được thanh toán 

quý IV năm 2019. 
11 Nguồn kinh phí chi trả DVMTR thực hiện chi trả theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ; nguồn kinh 

phí quản lý bảo vệ rừng đặc dụng chi trả theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg. 
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Ngoài ra, đa số lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách là người dân tộc thiểu số, 

đối tượng thuộc diện hộ nghèo theo quy định đã được Nhà nước đóng BHYT, 

tuy nhiên, vẫn trích đóng BHYT là chưa phù hợp. 

- Một số đơn vị chưa có trụ sở làm việc12, trạm quản lý bảo vệ rừng, thiếu 

về cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, gây khó khăn 

trong việc bố trí nơi làm việc và sinh hoạt cho đội ngũ viên chức và lực lượng 

bảo vệ rừng chuyên trách. 

3. Nguyên nhân hạn chế, bất cập 

a) Nguyên nhân khách quan: 

- Nhận thức của người dân còn hạn chế; việc thay đổi hình thức quản lý và 

bảo vệ rừng từ mô hình cộng đồng sang thành lập lực lượng chuyên trách bảo vệ 

rừng chưa nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân, cộng đồng dân cư 

thôn vì phần lớn người dân sẽ mất đi thu nhập từ nguồn giao khoán bảo vệ rừng. 

- Địa hình rừng núi rộng lớn, phức tạp, gây khó khăn cho quá trình tuần tra, 

kiểm soát. Ngoài ra, một số khu vực rừng tự nhiên thuộc lâm phận quản lý của 

các Ban quản lý có xen lẫn đất sản xuất, nương rẫy của người dân gây khó khăn 

trong công tác quản lý cũng như xử lý các hành vi vi phạm; tình trạng người dân 

lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy do thiếu đất sản xuất vẫn còn xảy ra. 

- Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng mới thành lập, năng lực chuyên môn 

còn hạn chế, chưa được đào tạo bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ. 

b) Nguyên nhân chủ quan: 

- Công tác bàn giao diện tích, hiện trạng rừng từ Ban quản lý dự án trồng 

rừng cấp huyện, UBND cấp xã giao về cho các Ban quản lý rừng cấp huyện 

quản lý còn chậm; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy chưa kịp thời dẫn đến việc 

thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh triển khai chậm. 

- Công tác phê duyệt phương án, bố trí kinh phí chậm, không đảm bảo đã 

ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của các Ban quản lý rừng, công tác 

tuyển dụng, thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo Nghị quyết số 

46/2018/NQ-HĐND. 

- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan thiếu đồng bộ, chưa thật sự 

vào cuộc để cùng phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện. Công tác thông tin, 

tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc thay đổi hình thức quản lý bảo vệ 

rừng theo Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND chưa sâu rộng, một số nơi người 

dân địa phương, cộng đồng dân cư thôn chưa thực sự quan tâm hưởng ứng, chưa 

phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng. 

4. Những đề xuất, kiến nghị 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chủ rừng, lực lượng bảo vệ chuyên 

trách rừng và phát huy tính cộng đồng trong công tác quản lý và bảo vệ rừng 

                                                           
12 Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Ban Quản lý loài và sinh cảnh Voi. 
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trong thời gian đến, khắc phục các hạn chế, bất cập, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề 

xuất, kiến nghị một số nội dung sau:   

a) Đối với HĐND tỉnh:  

Xem xét tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

Xem xét nâng mức hỗ trợ chi trả cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách 

trong công tác quản lý, bảo vệ rừng nhằm đảm bảo mức sống, thu nhập cho đội 

ngũ này yên tâm công tác. 

b) Đối với UBND tỉnh: Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan 

thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Khẩn trương bố trí kinh phí cho các đơn vị thực hiện Nghị quyết số 

46/2018/NQ-HĐND để các đơn vị chủ động trong hợp đồng lực lượng bảo vệ rừng 

chuyên trách đảm bảo phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm soát trong thời gian đến. 

Điều chỉnh phương án, bổ sung kinh phí cho các Ban quản lý rừng13 để đạt 

mức bình quân chung của tỉnh 400.000 đồng ha/năm đối với những lưu vực bị 

biến động giảm theo đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020.  

Thống nhất về đầu mối thực hiện chi trả các nguồn kinh phí tạo điều kiện 

thuận lợi cho các Ban quản lý rừng chủ động nguồn kinh phí và thanh quyết 

toán. Xem xét ban hành quy định, hướng dẫn về sử dụng, thanh quyết toán các 

nguồn kinh phí quản lý bảo vệ rừng và 20% chi cho cộng đồng thôn. Bổ sung 

đối tượng được thụ hưởng đối với UBND cấp xã để phối hợp với các Ban quản 

lý rừng, cộng đồng thôn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-

HĐND. 

Bố trí kinh phí cho các Ban quản lý rừng xây dựng trụ sở làm việc14, các 

trạm, chốt bảo vệ rừng và trang bị phương tiện, công cụ làm việc phục vụ cho 

công tác quản lý và bảo vệ rừng. 

Tiếp tục tuyển dụng lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách đảm bảo số lượng 

theo quy định và đúng đối tượng. Khẩn trương mua sắm trang phục, công cụ hỗ 

trợ để phục vụ tốt công tác tuần tra, kiểm soát.  

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác tuần tra, 

kiểm tra, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng ngừa, ngăn chặn hành 

vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. 

Tổ chức đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 

46/2018/NQ-HĐND và xây dựng, bổ sung các cơ chế hỗ trợ công tác quản lý, 

bảo vệ rừng giai đoạn 2021-2025 trình HĐND tỉnh xem xét nhằm tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND tại kỳ họp cuối năm 2020. 

c) Đối UBND các huyện 

                                                           
13 Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My. 
14 Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Ban quản lý Loài và sinh cảnh Voi. 
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức gắn với trách nhiệm quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, mọi tầng lớp 

nhân dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu của các địa phương. 

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những diện tích giao khoán 

cho hộ, nhóm hộ, cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ đang được duy trì15, nếu 

phát hiện vi phạm, thiếu trách nhiệm, để rừng bị xâm hại, cần khẩn trương 

chuyển sang hình thức giao khoán cho chủ rừng tự quản lý nhằm đảm bảo hiệu 

quả trong thực hiện quản lý, bảo vệ rừng. 

 d) Các Ban quản lý rừng 

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đối với các nguồn kinh phí quản lý, 

bảo vệ rừng, kịp thời chi trả các chế độ cho lực lượng tham gia bảo vệ rừng 

chuyên trách và cộng đồng thôn nhằm tạo điều kiện yên tâm giữ rừng. 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp; thường xuyên trao đổi các 

thông tin liên quan nhằm có sự phối hợp của cơ quan chức năng, địa phương trong 

việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp 

chặt chẽ với chính quyền địa phương, cộng đồng thôn tuyển chọn đủ số lượng lực 

lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo đúng quy định. 

Nâng cao nhận thức trách nhiệm của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, 

kịp thời chấn chỉnh hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ rừng. 

Tăng cường tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ rừng, nâng cao ý thức, 

trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; tiếp tục kiện 

toàn tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban quản lý rừng. 

Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 

46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản 

lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020, Ban 

Dân tộc HĐND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh./. 

 

 

 

 

                                                           
15 Mô hình giao khoán cộng đồng ở huyện Tây Giang; mô hình giao khoán cho hộ, nhóm hộ ở huyện Nam Trà 

My. 

Nơi nhận:                                                          
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các sở: NN&PTNT, Tài chính; 

- UBND các huyện; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV; 

- Lưu VT, TH (Yến). 

TM. BAN DÂN TỘC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Thanh 
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