
 UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:               /SNN-CCKL 

V/v trả lời Hợp tác xã Cao Kỳ về việc xin 

nhận khoán khoanh nuôi và trồng rừng. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày          tháng         năm 2019 

Kính gửi: Ông Hoàng Văn Thường, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc hợp 

tác xã Cao Kỳ, thôn Bản Phố, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được đơn đề nghị của Hợp tác xã Cao Kỳ, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn về việc đề nghị xin nhận khoán khoanh nuôi và 

trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất tại xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

 Sau khi xem xét đề nghị của Hợp tác xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn, trao đổi với Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới, đối chiếu với quy định hiện 

hành, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Hợp tác xã Cao Kỳ xin nhận toàn bộ số diện tích rừng phòng hộ hơn 

700 ha (theo hình thức giao đất không thu tiền), để khoanh nuôi bảo vệ, trồng 

mới, trồng bổ sung rừng phòng hộ theo quy định của nhà nước. 

 Trả lời: 

Căn cứ Khoản 2, Điều 16 Luật Lâm nghiệp quy định: Nhà nước giao rừng 

phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng cho các đối tượng sau: 

a) Ban quản lý rừng phòng hộ, đơn vị vũ trang đối với rừng phòng hộ đầu 

nguồn, rừng phòng hộ biên giới; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng 

hộ chắn sóng, lấn biển; 

b) Tổ chức kinh tế đối với rừng phòng hộ xen kẽ trong diện tích rừng sản 

xuất của tổ chức đó; 

c) Hộ gia đình, cá nhân cư trú hợp pháp trên địa bàn cấp xã nơi có rừng 

phòng hộ đối với rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; 

rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; 

d) Cộng đồng dân cư cư trú hợp pháp trên địa bàn cấp xã nơi có rừng phòng 

hộ đối với rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng 

phòng hộ chắn sóng, lấn biển; rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư đó. 

Vậy Hợp tác xã Cao Kỳ không thuộc đối tượng được giao rừng phòng hộ. 

* Tại Khoản 1,2 Điều 3 Nghị Định 75/2015/NĐ-CP; Điều 4 - Thông tư 

liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT), quy định: 

1. Đối tượng rừng được thực hiện khoán bảo vệ rừng: 

a) Diện tích rừng Nhà nước giao cho Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; 
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b) Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên Nhà nước giao cho các 

công ty lâm nghiệp quản lý; 

c) Diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê do Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn (sau đây viết chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý. 

2. Đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng:  

Khoản 1, Điều 2 Nghị Định 75/2015/NĐ-CP “Hộ gia đình đồng bào dân tộc 

thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và miền núi 

theo tiêu chí Thủ tướng Chính phủ quy định, có thực hiện một trong các hoạt động 

bảo vệ và phát triển rừng: bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; trồng rừng, 

cây lâm sản ngoài gỗ trên đất quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước giao đất; 

nhận khoán bảo vệ rừng”. 

Khoản 2, Điều 2 Nghị Định 75/2015/NĐ-CP “Cộng đồng dân cư thôn được 

giao rừng theo quy định tại Điều 29 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Điều 54 

Luật Đất đai, tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III) 

thuộc vùng dân tộc và miền núi theo tiêu chí Thủ tướng Chính phủ quy định, thực 

hiện bảo vệ rừng được giao hoặc rừng nhận khoán”. 

 Vì vậy Hợp tác xã Cao Kỳ không thuộc đối tượng được nhận khoán bảo vệ rừng.  

 2. Hợp tác xã Cao Kỳ xin thuê toàn bộ số diện tích đất rừng sản xuất 

hơn 320 ha (theo phương thức thuê đất 50 năm với nhà nước), đề trồng mới 

với diện tích đất trống đồi trọc và khoanh nuôi bảo vệ những diện tích có trữ 

lượng cây tái sinh tốt. 

Trả lời: 

Việc quản lý, tham mưu trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết 

của ngành Tài nguyên và Môi trường. Trình tự, thủ tục cho thuê rừng là thống 

nhất, đồng bộ với cho thuê đất. Vì vậy việc xin thuê đất rừng sản xuất đề nghị Hợp 

tác xã Cao Kỳ gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn để được 

hướng dẫn. 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT theo nội dung Đơn đề 

nghị của Hợp tác xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử:                                                                              

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

Gửi bản giấy: 

- Như trên (trả lời); 

- Lưu: VT.                                         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mỹ Hải 
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