
  UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05 /HD-SNN Lạng Sơn, ngày  15  tháng 8 năm 2018 

 

HƯỚNG DẪN 
Thực hiện mức hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách 

giảm nghèo nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  
giai đoạn 2017-2020 

 

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt mức hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách 

giảm nghèo nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020; 

Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của 

UBND tỉnh về mức hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm 

nghèo nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt đơn giá cây giống xuất vườn của một số cây 

trồng lâm nghiệp chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tại Công văn số 

194/KL-SD &PTR ngày 31/7/2018 về hướng dẫn suất đầu tư theo Quyết định số 

620/QĐ-UBND và Quyết định số 1031/QĐ-UBND. 

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện mức hỗ trợ bảo vệ và phát 

triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2017-2020 như sau: 

I. Trồng rừng 

1. Cơ cấu cây trồng 

- Căn cứ vào điều kiện đất đai, khí hậu để chọn loài cây trồng thích hợp và 

theo Quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đối với rừng phòng hộ, loài cây trồng 

có bộ rễ sâu, bám chắc, phù hợp lập địa, chú trọng cây bản địa, cây có tán lá rậm, có 

chu kỳ kinh doanh dài kết hợp cây mọc nhanh, cải tạo đất tốt. 

- Tiêu chuẩn cây giống, quản lý giống cây trồng lâm nghiệp thực hiện theo 

Quy chế quản lý giống cây trồng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đơn giá cây giống theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Mật độ trồng 

- Đối với rừng phòng hộ: Tuỳ theo từng loài cây trồng, được xác định cụ thể 

trong hồ sơ thiết kế hàng năm. Đối với cây lấy gỗ: 1.660 cây/ha (hàng cách hàng: 

3m, cây cách cây: 2m); cây đặc sản: Hồi (500 cây/ha, hàng cách hàng: 5m, cây 

cách cây: 4m). 



 2 

- Đối với rừng sản xuất: Tuỳ theo từng loài cây trồng, mức độ thâm canh xác 

định mật độ trồng thích hợp (từ 500 – 2.000 cây/ha). 

3. Phương thức trồng 

- Đối với rừng phòng hộ: Trồng hỗn giao, tạo thành rừng nhiều tầng tán, trừ 

những nơi đất xấu, khô nhiều sỏi đá, tầng đất mỏng, độ dốc, độ cao lớn thì có thể 

trồng thuần loài, nhưng phải phù hợp với đặc tính sinh lý, sinh thái cây trồng. 

- Đối với rừng sản xuất: Có thể trồng thuần loài hoặc trồng hỗn giao, khuyến 

khích các chủ rừng trồng rừng hỗn giao (Thông - Keo, Thông - Mỡ, Keo - Mỡ, Thông 

- Sa mộc,...) với tỷ lệ cơ cấu loài cây 1/2 hoặc 1/3 trồng theo hàng hoặc theo đám. 

4. Phương pháp trồng 

Trồng bằng cây con có bầu. 

5. Xử lý thực bì 

- Đối với trồng rừng sản xuất: Căn cứ tình trạng địa hình, loại thực bì và loài 

cây trồng có thể thực hiện biện pháp xử lý như sau: 

+ Đối với cây mọc nhanh, ưa sáng thì tiến hành phát trắng, băm giập trải đều 

theo đường đồng mức. 

+ Đối với cây ưa bóng thì xử lý thực bì theo băng. 

- Đối với trồng rừng phòng hộ: Nơi thực bì thưa được phép cuốc hố trồng 

không phải xử lý thực bì. Nơi thực bì dày thì phát theo băng nhưng không đốt và 

gom lại từng giải dọc theo đường đồng mức. Phải tận dụng chừa lại đai cây xanh ở 

đỉnh dông, ven khe suối, bờ sông hồ. 

6. Cuốc, lấp hố 

Hố cuốc so le hình nanh sấu, cuốc và lấp hố trước khi trồng từ 01 tháng trở 

lên. Kích thước hố: Đối với cây lâm nghiệp lấy gỗ (30x30x30) cm; đối với trồng 

thâm canh và trồng cây đặc sản (cây Hồi) cuốc hố (40x40x40) cm.  

7. Bón phân 

Nhà nước hỗ trợ một phần phân bón sau khi đã trừ tiền cây giống, định mức 

hỗ trợ phân bón: Rừng phòng hộ 0,2 kg/hố; rừng sản xuất 0,1 kg/hố; khoanh nuôi 

tái sinh có trồng bổ sung 0,1 kg/hố. Tùy tình hình cụ thể, có thể thực hiện bón thúc 

hoặc bón lót. 

8. Thời vụ trồng 

Vụ Xuân; Xuân - Hè và vụ Thu. 

9. Mức hỗ trợ đầu tư trồng và chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng (năm 

đầu):  

- Trồng rừng mới bằng cây con có bầu, chăm sóc rừng trồng: Mức hỗ trợ 

18.000.000 đồng/ha. 

(Chi tiết tại phụ biểu 01 kèm theo) 
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- Nếu trồng vào vụ Thu thì không hỗ trợ tiền công chăm sóc năm thứ nhất; 

chi phí cây giống tăng thì giảm tiền nhân công và ngược lại chi phí tiền cây giống 

giảm thì tăng tiền nhân công. 

(Hợp đồng trồng rừng theo mẫu tại Phụ lục 01) 

10. Mức hỗ trợ đầu tư trồng và chăm sóc rừng sản xuất  

10.1. Trồng các loài cây sản xuất gỗ lớn (khai thác sau 10 năm tuổi), cây 

đa mục đích, cây bản địa, mức hỗ trợ như sau: 

- Đối với các xã khu vực II, khu vực III, xã biên giới: 10.000.000 đồng/ha. 

- Đối với các xã còn lại:  8.000.000 đồng/ha. 

(Chi tiết tại phụ biểu 02 kèm theo) 

10.2. Trồng các loài cây sản xuất gỗ nhỏ (khai thác trước 10 năm tuổi) 

mức hỗ trợ như sau: 

- Đối với các xã khu vực II, khu vực III, xã biên giới: 7.000.000 đồng/ha. 

- Đối với các xã còn lại: 5.000.000 đồng/ha. 

 (Chi tiết tại phụ biểu 03 kèm theo) 

10.3. Chi phí khảo sát, thiết kế, ký kết hợp đồng: 300.000 đồng/ha. Chi 

phí này nằm ngoài mức hỗ trợ trồng rừng theo định mức trên. 

10.4. Hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm: 500.000 đồng/ha/4 năm, trong 

đó: Chi phí năm trồng: 200.000 đồng/ha; chi phí 3 năm chăm sóc: 100.000 

đồng/ha/năm (hỗ trợ công tác đào tạo, tập huấn, học tập kinh nghiệm). Chi phí này 

ngoài mức hỗ trợ trồng rừng theo định mức trên. 

II. Chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng: 

1. Kỹ thuật chăm sóc 

- Chủ rừng tổ chức chăm sóc rừng trồng: Chăm sóc năm trồng và 3 năm sau 

năm trồng (mỗi năm chăm sóc 2 lần). Tổng số lần chăm sóc là 7 lần. 

- Kỹ thuật chăm sóc: Phát dây leo, bụi rậm, vun xới gốc và tiến hành trồng 

dặm những cây đã chết, đảm bảo tiêu chuẩn nghiệm thu. 

2. Mức hỗ trợ: 12.000.000 đồng/ha, trong đó: Năm thứ 2: 5.000.000 

đồng/ha; Năm thứ 3: 4.000.000 đồng/ha; Năm thứ 4: 3.000.000 đồng/ha. 

 (Chi tiết tại Phụ biểu 04 kèm theo) 

III. Bảo vệ rừng (Chu kỳ 5 năm) 

1. Đối tượng, kỹ thuật 

- Đối tượng rừng đưa vào bảo vệ: Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên. Tổ chức quản lý, bảo vệ rừng, không để người, trâu, bò và gia 

súc phá hoại. Thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng và các tác động khác gây hại đến 

rừng. 
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- Quy trình thực hiện: Rừng đưa vào bảo vệ năm đầu phải tiến hành thiết kế 

kỹ thuật, lập hồ sơ khoán. Chuyển tiếp các năm sau chỉ cần tiến hành xác minh. 

Chi phí thiết kế được lấy từ kinh phí khoán bảo vệ rừng năm đầu tiên.  

(Hợp đồng khoán, hỗ trợ bảo vệ rừng theo mẫu tại Phụ lục 2a, 2b) 

 2. Mức hỗ trợ: 

 - Đối với các xã khu vực II, III: 400.000 đồng/ha/năm. 

 - Đối với các xã còn lại: 300.000 đồng/ha/năm 

(Chi tiết tại Phụ biểu 05 kèm theo) 

 IV. Khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên và khoanh nuôi tái sinh kết hợp 

trồng bổ sung 

1. Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên (chu kỳ 6 năm) 

- Đối tượng: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 200/QĐ-KT ngày 

31/3/1993 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) về ban hành quy 

phạm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng sản xuất gỗ và tre nứa 

(QPN 14-92) và các quy định hiện hành khác.  

- Quy trình thực hiện: Rừng đưa vào khoanh nuôi tái sinh tự nhiên năm đầu 

phải lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Chuyển tiếp các năm sau chỉ cần xác minh. Chi phí 

thiết kế được lấy từ kinh phí khoanh nuôi tái sinh tự nhiên năm đầu tiên. 

(Hợp đồng khoán, hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh tự nhiên theo mẫu tại Phụ lục 3a, 3b) 

- Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/ha/năm. 

(Chi tiết tại phụ biểu 06 kèm theo) 

2. Khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng bổ sung 

- Đối tượng: Thực hiện theo Quyết định số 175/1998/QĐ-BNN/KHCN ngày 

04/11/1998 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy phạm 

phục hồi rừng bằng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung (QPN 21 - 

98) và các quy định hiện hành khác. 

- Quy trình thực hiện: Rừng đưa vào khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng bổ 

sung năm đầu phải lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Chuyển tiếp các năm sau chỉ cần xác 

minh. Chi phí thiết kế được lấy từ kinh phí khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng bổ 

sung năm đầu tiên. 

(Hợp đồng khoán, hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh kết hợp trồng bổ sung theo 

mẫu tại Phụ lục 3a, 3b) 

- Mức hỗ trợ:  

+ Năm đầu: 2.800.000 đồng/ha (trong đó thiết kế phí là 900.000 đồng/ha). 

+ Năm thứ 2, 3: Bình quân 1.000.000 đồng/ha/năm. 

+ Năm thứ 4, 5, 6: Bình quân 600.000 đồng/ha/năm. 

(Chi tiết tại Phụ biểu 07 kèm theo) 
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V. Xây dựng đường băng cản lửa 

1. Băng trắng  

- Về kỹ thuật: Bề rộng băng chính 8-12m, băng phụ 6-10m, phát và dọn sạch 

thực bì trong băng bảo đảm khả năng ngăn lửa cháy lan. 

- Mức hỗ trợ: (Chi tiết tại phụ biểu 08 kèm theo) 

2. Băng xanh 

- Về kỹ thuật:  

+ Bề rộng băng chính 10-20m, băng phụ 5-10m, loại cây trồng lá rộng 

thường xanh có tác dụng ngăn lửa (khuyến khích trồng cây bản địa). 

+ Mật độ trồng: 3.300 cây/ha, hàng cách hàng 2m, cây cách cây 1,5m. 

+ Xử lý thực bì: Phát trắng, dọn sạch trong băng. 

+ Kích thước hố: (30x30x30) cm 

+ Chăm sóc: Kỹ thuật chăm sóc như chăm sóc rừng trồng. 

- Mức hỗ trợ: (Chi tiết tại phụ biểu 09 kèm theo). 

* Lưu ý: Các phụ biểu 01, 02, 03, 04, 07, 09 là làm mẫu dự toán chi tiết cho 

một số loài cây chủ yếu, đối với các loài cây khác nếu chi phí cây con, phân bón 

tăng thì tiền nhân công giảm và ngược lại, nhưng không vượt mức hỗ trợ đầu tư 

theo quy định. 

VI. Chi phí quản lý 

1. Đối với công trình lâm sinh sử dụng kinh phí từ nguồn vốn đầu tư phát triển, 

chi phí quản lý được tính bằng 10% tổng mức hỗ trợ đầu tư lâm sinh, trong đó:  

- Cấp tỉnh: 1%; 

- Cấp huyện: 0,5%; 

- Cấp xã: 0,5%; 

- Chủ đầu tư: 8% (trong đó phân bổ cho Ban phát triển rừng thôn: 1%). 

2. Đối với công trình lâm sinh sử dụng kinh phí sự nghiệp, chi phí quản lý 

được tính bằng 7% tổng mức hỗ trợ đầu tư lâm sinh. 

- Cấp tỉnh: 0,7%;  

- Cấp huyện: 0,35%;  

- Cấp xã: 0,35%;  

- Chủ đầu tư: 5,6% (trong đó phân bổ cho Ban phát triển rừng thôn: 0,7%).  

 VII. Nghiệm thu 

- Nghiệm thu các hạng mục đầu tư công trình lâm sinh thực hiện theo Thông tư 

số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng 

dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh và các quy định hiện hành khác. 
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- Nghiệm thu các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho bảo vệ và 

phát triển rừng thực hiện theo các quy định hiện hành của các Luật liên quan đến 

đầu tư xây dựng cơ bản. 

VIII. Chế độ báo cáo 

- Trước ngày 10 hàng tháng, chủ dự án có trách nhiệm báo cáo nhanh (theo đề 

cương, mẫu biểu) qua email (nộp báo cáo bản giấy đối với báo cáo quý I, 6 tháng, 9 

tháng, năm) các kết quả, chỉ tiêu khối lượng và giá trị thực hiện trong tháng và luỹ 

kế từ đầu năm, chi phí quản lý và tình hình giải ngân về Văn phòng thường trực Ban 

Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2017 - 2020 (Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo tỉnh) để tổng hợp. 

- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh 

và Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Bảo vệ và phát triển rừng vào ngày 15/6 đối 

với báo cáo 6 tháng và ngày 15/12 đối với báo cáo năm. 

IX. Tổ chức thực hiện 

Hướng dẫn này áp dụng kể từ ngày ký và thay thế Hướng dẫn số 06/HD-

SNN ngày 19/5/2017 của Sở Nông Nghiệp và PTNT Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực 

hiện một số nội dung Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Phê duyệt mức hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính 

sách giảm nghèo nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020; 
Hướng dẫn số 08/HD-SNN ngày 29/8/2017 của Sở Nông Nghiệp và PTNT Lạng Sơn về 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Hướng dẫn số 06/HD-SNN ngày 19/5/2017 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa phù hợp, vướng mắc, 

Ban quản lý dự án các cấp kịp thời có văn bản báo cáo Sở Nông nghiệp và 

PTNT để xem xét, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo sở; 
- P. KHTC, Thanh tra; 
- Chi cục Kiểm Lâm; 
- Hạt Kiểm Lâm các huyện, TP; 
- Phòng NN và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế TP; 
- Các BQLDA cơ sở; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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