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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 3215 /SNN&PTNT-KHTC
Thanh Hoá, ngày 11 tháng 8 năm 2022
V/v điều chỉnh dự án Trồng, chăm sóc
rừng phòng hộ, rừng sản xuất năm
2022 trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 1457/UBND-NN&PTNT
ngày 25/7/2022 của UBND huyện Quan Sơn về việc điều chỉnh dự án Trồng, chăm
sóc rừng phòng hộ, rừng sản xuất năm 2022 trên địa bàn huyện Quan Sơn theo Quyết
định số 1173/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh; sau khi xem xét nội dung
đề xuất của UBND huyện Quan Sơn, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
1. Nội dung đề nghị của UBND huyện Quan Sơn
Tại Văn bản số 1457/UBND-NN&PTNT ngày 25/7/2022, UBND huyện
Quan Sơn, đề nghị được khảo sát, thiết kế trồng rừng sản xuất năm 2022 trên các
xã biên giới với lý do quá trình khảo sát, thiết kế trồng rừng trên các xã ngoài biên
giới chỉ được 34,1/130 ha; nguyên nhân là do phần lớn diện tích khảo sát đăng ký
trồng rừng ban đầu là đất trống có trạng thái cây bụi, nứa tép, cây gỗ tái sinh phi
mục đích; nhưng sau 06 tháng cây nứa sinh trưởng nhanh, độ che phủ trên 30%,
không đảm bảo trồng rừng theo quy định; khi thực hiện trồng rừng gỗ lớn tại các
xã biên giới sẽ phát sinh phần kinh phí tăng thêm, đề nghị Quý sở báo cáo cấp
thẩm quyền hỗ trợ và bổ sung phần kinh phí còn thiếu.
2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT
Theo Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về
việc giao kế hoạch vốn chi tiết cho các hạng mục lâm sinh thuộc dự án Trồng,
chăm sóc rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất năm 2022 trên địa bàn
tỉnh; UBND huyện Quan Sơn được giao kế hoạch trồng rừng sản xuất năm 2022
với khối lượng 130 ha, kinh phí 1.201.720.000 đồng (Chủ đầu tư lựa chọn địa
điểm trồng rừng gỗ lớn, không thuộc xã biên giới, phù hợp với diện tích và kế
hoạch vốn được giao).
Theo quy định tại Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt định mức hỗ trợ trồng rừng
theo Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất ở xã không phải
biên giới là 8.800.000 đồng/ha; đối với xã biên giới là 10.800.000 đồng/ha. Do
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đó, việc thay đổi địa điểm trồng rừng theo đề nghị của UBND huyện Quan Sơn
sẽ thay đổi mức hỗ trợ theo quy định.
Để sớm triển khai hoàn thành kế hoạch trồng rừng sản xuất năm 2022 đảm
bảo quy định của pháp luật, đề nghị UBND huyện Quan Sơn báo cáo UBND tỉnh
xem xét, quyết định các nội dung nêu trên làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo
theo quy định./.
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