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ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 

PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNGTẠI MIỀN TRUNG VÀ 

MIỀN BẮC VIỆT NAM(GỌI TẮT LÀ DỰ ÁN KFW 9.2) TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Công vănsố:      /UBND-KT ngày /4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

 1. Tên Dự án đề xuất 

Dự án Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại miền Trung và miền Bắc Việt 

Nam (gọi tắt là Dự án KfW9.2) tỉnh Lạng Sơn. 

2. Tên nhà tài trợ:Ngân hàng Tái thiết Đức. 

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

- Địa chỉ: đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Số điện thoại: (0205) 3812.605. 

4. Chủ Dự án/Đơn vị đề xuất: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Địa chỉ: thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Số điện thoại: (0205) 3870.353. 

5. Thời gian dự kiến thực hiện: 07 năm. 

6. Địa điểm thực hiện Dự án:tại các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập 

và Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên. 

II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT 

1. Tầm quan trọng, sự cần thiết và khả thi của dự án 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc của Việt Nam, có tổng diện 

tích tự nhiên là 831.009 ha, trong đó rừng và đất lâm nghiệp là 617.766,84 ha, 

chiếm 74,34% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, ngành lâm nghiệp có vị trí rất quan trọng 

trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đặc biệt là đối với đời sống của đồng bào 

các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và nông thôn miền núi. Việc sử dụng, 

khai thác tài nguyên rừng và đất rừng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói 

chung và kinh tế lâm nghiệp nói riêng đã ngày càng thu hút được sự quan tâm và 

đầu tư của các nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động sản xuất lâm nghiệp. 

Với những lợi thế và tầm quan trọng đó, nhiệm vụ phát triển rừng của tỉnh 

trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định, diện tích trồng rừng 

hàng năm đạt trên 9.000 ha, diện tích rừng trồng hiện có trên 200.000 ha, độ che 

phủ rừng đến hết năm 2020 đạt 63,0%. Về cơ cấu loài cây, diện tích rừng trồng 

Thông hiện có khoảng 140.000 ha, chiếm trên 50% diện tích rừng trồng của tỉnh, 

ngoài ra là các loài cây như Keo, Bạch đàn, Hồi, Quế, Mỡ và một số cây bản địa 

khác. Nguồn thu từ rừng Thông hiện nay tương đối lớn (thu từ sản phẩm nhựa và 
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gỗ), là cây chủ lực của tỉnh. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng chưa đảm bảo được 

tính bền vững, chưa có các biện pháp kỹ thuật tác động hợp lý để duy trì nguồn thu 

ổn định, lâu dài, đặc biệt việc trồng xen cây bản địa tạo tính đa dạng sinh học, nâng 

cao chất lượng rừng chưa được các chủ rừng quan tâm đúng mức. Đối với diện tích 

trồng thông Mã Vĩ thuần loài có nguy cơ cao phát sinh sâu Róm thông trên diện 

rộng, đặc biệt theo chu kỳ khoảng 3 đến 5 năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lại xuất 

hiện dịch sâu róm thông trên diện rộng. Việc chuyển hóa từ diện tích rừng trồng 

thuần loài thông Mã Vĩ sang rừng hỗn giao cây bản địa ngoài nâng cao tính đa 

dạng sinh học còn góp phần làm giảm nguy cơ xảy ra đại dịch sâu Róm thông cũng 

như tạo ra những khu rừng được quản lý, kinh doanh bền vững gần với tự nhiên. 

Hiện nay toàn tỉnh có 03khu bảo tồn (rừng đặc dụng)với tổng diện tích 

13.112,69 ha, gồm: Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên (8.293,4 ha) và 02khu mới được 

thành lập là Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mẫu Sơn (3.882,54 ha), Khu bảo tồn loài - 

sinh cảnh Bắc Sơn (936,75 ha).Các khu rừng đặc dụng là nơi lưu giữ đa dạng sinh học 

cao,phục hồi, lưu giữ các nguồn gen động thực vật phục vụ nghiên cứu khoa học, phát 

triển dịch vụ, du lịch sinh thái, điều tiết nguồn nước, bảo vệ đất đai, chống xói mòn, 

rửa trôi, sạt lở đất, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững trong khu vực. Thực trạng 

hiện nay, cả 03 khu rừng đặc dụng của Lạng Sơn đều có nhiều loài động thực vật cần 

được quản lý, bảo tồn, nhiều cộng đồng thôn bản thuộc vùng đệm cần có kinh phí hỗ 

trợ để cải thiện sinh kế, nhằm nâng cao thu nhập, giảm áp lực vào rừng, cần hỗ trợ 

trang thiết bị phục vụ quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước hiện nay chưa đáp ứng được các yêu cầu, để thực hiện nhiệm vụ bảo 

tồn và phát triển theo quy chế rừng đặc dụng. Do đó, việc bảo tồn phục hồi và phát 

triển bền vững rừng đặc dụng là rất cần thiết nhằm duy trì và bảo tồn được nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên đa dạng sinh học. 

Trong những năm qua đã có một số dự án có nguồn vốn từ ngân sách nhà 

nước được triển khai tại địa phương. Việc đầu tư chủ yếu thông qua các hoạt động 

trồng rừng phủ xanh đất trồng đồi núi trọc, khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh 

tự nhiên, tỷ lệ che phủ và tăng trữ lượng rừng tăng dần qua các năm, tuy nhiên chất 

lượng của rừng tự nhiên chưa được nâng cao. 

Từ những năm 1996 đến năm 2012, Lạng Sơn là một trong những tỉnh được 

lựa chọn thực hiện các dự án do Chính phủ Cộng hòa Liên Bang Đức thông qua ngân 

hàng Tái thiết Đức (KfW) và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ gồm 04 dự án:  KfW1, 

KfW1-Các biện pháp đào tạo, KfW3-pha 1 và KfW3-pha 3, tập trung hỗ trợ trồng 

rừng sản xuất tại các huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình và Đình Lập và thí điểm 

mô hình quản lý rừng cộng đồng tại 2 xã Công Sơn và Mẫu Sơn của huyện Cao Lộc. 

Qua quá trình thực hiện, Lạng Sơn được đánh giá là tỉnh thực hiện thành công các dự 

án KfW triển khai trên địa bàn. Tuy nhiên các dự án trước đây chỉ tập trung vào lĩnh 

vực trồng rừng và thí điểm 1 số mô hình quản lý rừng cộng đồng, mô hình trồng cây 

bản địa dưới tán rừng mà chưa có hỗ trợ quản lý rừng tự nhiên. Sau khi dự án kết thúc 

địa phương không có kinh phí để nhân rộng các mô hình trên địa bàn tỉnh. 

Trong 10 năm trở lại đây, ngành lâm nghiệp của tỉnh Lạng Sơn được cấp ủy, 

chính quyền các cấp quan tâm đầu tư. Ngày 11/10/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
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đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU về phát triển lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2011-2020, quá trình triển khai thực hiện tỉnh đã hai lần tổ chức sơ kết và tổng 

kết vào năm 2020, kết quả cho thấy các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều hoàn thành và vượt 

mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.Ngày 07/02/2020 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 

Quyết định số 234/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2030, trong đó đề ra nhiệm vụ bảo vệ 

và phát triển rừng theo xu thế phát triển bền vững, đảm bảo nguyên tắc phù hợp 

với Luật Lâm nghiệp, Luật Đầu tư công, phù hợp với chiến lược quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Vì vậy, việc hỗ trợ đầu tư cho ngành lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh là hết sức 

quan trọng và cần thiết, qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ 

và sử dụng tài nguyên rừng có hiệu quả, khai thác tiềm năng, lợi thế rừng, đất 

rừng và lao động, đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển lâm nghiệp bền vững cả về 

kinh tế, xã hội và môi trường; từng bước chuyển đổi cơ cấu, xây dựng mô hình 

sản xuất lâm nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, tăng 

giá trị gia tăng sản phẩm hàng hóa lâm nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh; góp 

phần giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện thành công Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh - quốc phòng vùng biên giới. 

Từ năm 2019, Luật Lâm nghiệp và nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn đã 

được ban hành và có hiệu lực, yêu cầu được đặt ra là phải thực hiện bảo vệ và phát 

triển rừng có tính bền vững, đảm bảo đồng bộ trên cả ba mặt là kinh tế, xã hội và 

môi trường, xây dựng lâm nghiệp thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, nâng cao 

nhận thức và giúp người dân hiểu đúng vị trí, vai trò của ngành lâm nghiệp trong 

công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Tỉnh Lạng Sơn chưa có dự án nào có sử dụng vốn ODA đầu tư cho lĩnh vực 

quản lý bền vững các Khu rừng đặc dụng. Dự án đề xuất thực hiện các hoạt động 

đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn nhằm bảo tồn đa dạng sinh học thông qua các hoạt động 

nâng cao hiệu quả quản lý của các khu rừng đặc dụng.  

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề xuất Dự án 

“Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại miền Trung và miền Bắc Việt Nam 

(KfW9, giai đoạn 2 ở miền Bắc Việt Nam - gọi tắt là KfW9.2” sử dụng vốn vay 

của Chính phủ Đức; Lạng Sơn là một trong các tỉnh được lựa chọn tham gia Dự 

án. Đây là dự án rất cần thiết đối với tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay tỉnh 

đang cần huy động nguồn lực đầu tư, hỗ trợ kinh doanh bền vững diện tích rừng 

trồng Thông Mã Vĩ hiện có, giúp người dân có thêm thu nhập, cải thiện cuộc 

sống thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh rừng bền vững, nâng cao chất 

lượng và giá trị của rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, chuyển hóa từ rừng trồng 

thuần loài sang rừng hỗn giao cây bản địa để nâng cao tính bền vững cũng như 

chất lượng rừng.Phát huy kinh nghiệm đã triển khai và thành công ở nhiều nước, 

khi triển khai tại Lạng Sơn sẽ là mô hình điểm để làm cơ sở nhân rộng công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên toàn tỉnh, hạn chế những tác hại 

của biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thành công đề án Tái cơ cấu ngành lâm 

nghiệp theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 



4 

 

Việc triển khai và thực hiện Dự án KfW 9.2 sẽ đem lại những lợi ích về 

kinh tế và môi trường cho tỉnh, cụ thể: 

* Về kinh tế - xã hội: 

Khu vực khảo sát triển khai dự án tập trung ở khu vực nông thôn, chủ yếu ở 

vùng sâu, vùng xa, có điều kiện kinh tế, xã hội chưa phát triển, cơ sở hạ tầng chưa 

được đầu tư đúng mức, cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Hỗ trợ kinh 

doanh bền vững diện tích rừng trồng Thông Mã Vĩ hiện có, giúp người dân có thêm 

thu nhập, cải thiện cuộc sống thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh rừng bền 

vững, nâng cao chất lượng và giá trị của rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, chuyển hóa 

từ rừng trồng thuần loài sang rừng hỗn giao cây bản địa để nâng cao tính bền vững 

cũng như nâng cao giá trị và chất lượng rừng trồng. 

- Đầu tư cho thôn /bản, hộ gia đình về tài chính và kỹ thuật trong công tác 

bảo tồn đa dạng sinh học, qua các hoạt động của dự án giúp người dân có thêm thu 

nhập ổn định để nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó giảm áp lực lên công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại địa phương. 

- Việc đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng Lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng nông 

thôn nhỏ sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý rừng đặc dụng và hỗ trợ phát triển sinh 

kế cho người dân, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông, lâm nghiệp trong 

khu vực theo đúng tinh thần của chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính 

phủ. 

- Tăng cường năng lực quản trị rừng bền vững cho các Ban quản lý rừng đặc 

dụng, chính quyền địa phương và đặc biệt là người dân nhằm nâng cao giá trị gia 

tăng trong ngành Lâm nghiệp. 

* Tầm quan trọng về môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và khoa học 

công nghệ: 

Hệ sinh thái rừng Lạng Sơn được đánh giá có sự đa dạng sinh học cao, trong 

đó có nhiều loài động vật và thực vật quý, hiếm, đặc hữu và nguy cấp ở mức độ ít 

nguy cấp đến rất nguy cấp. 

Hiện nay, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và mức độ tàn phá môi 

trường sống của con người ngày càng mạnh và tỉnh Lạng Sơn cũng chịu ảnh 

hưởng lớn. Mặc dù tính đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá cao song 

thực chất đã bị suy giảm nhiều so với trước đây và vẫn có xu hướng bị tác động 

và suy giảm. Vì vậy, vấn đề bảo vệ, phục hồi, phát triển bền vững đa dạng sinh 

học và các hệ sinh thái rừng nhằm nâng cao khả năng thích ứng và phòng chống 

biến đổi khí hậu được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Tại Kỳ họp thứ 8 

HĐND tỉnh Lạng Sơn khoá XV, Nghị quyết về Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh 

học Lạng Sơn đến năm 2020 đã được ban hành, trong đó đã xác định 05 khu bảo 

tồn đa dạng sinh học gồm: Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên (8.293,4 ha), Khu 

bảo tồn Mẫu Sơn (11.060 ha), Khu bảo tồn Bắc Sơn (1.088 ha), Khu bảo tồn Lâm 

Ca - Đồng Thắng (6.214 ha) và Khu bảo tồn Mỏ Rẹ (2.302 ha); ngày 30/10/2014, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1976/QĐ-TTg phê duyệt Quy 

hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó 
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tỉnh Lạng Sơn có 03 khu rừng đặc dụng gồm: Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên; 

Khu bảo tồn loài- sinh cảnh Mẫu Sơn và Khu bảo tồn loài- sinh cảnh Bắc Sơn. 

Để đáp ứng những yêu cầu đặt ra về bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó 

với biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, đồng thời đáp ứng yêu cầu tại các văn bản 

pháp lý về tăng cường công tác quản lý, bảo tồn, phát triển bền vững tính đa dạng 

sinh học trong các hệ sinh thái rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, việc triển khai 

thực hiện dự án KfW 9.2 trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. 

- Trước những tác động của Biến đổi khí hậu toàn cầu, việc Dự án đầu tư và 

hỗ trợ các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng rừng đặc 

dụng, phòng hộ và phát triển rừng sản xuất sẽ giúp bảo tồn đa dạng sinh học và 

phát huy vai trò của rừng trong việc hấp thụ Các-bon, hạn chế những tác hại của 

thiên tai gây nên như: Hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất và những tác động tiêu cực khác.  

- Thông qua các hoạt động, Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện các 

chính sách về giao khoán rừng, chính sách hỗ trợ tiếp cận thị trường chế biến và 

tiêu thụ lâm sản nhằm phát triển rừng bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cho 

người dân, từng bước giảm áp lực khai thác các sản phẩm rừng tự nhiên để phục 

vụ nhu cầu cuộc sống, giúp tăng thêm thu nhập cho người dân và quản lý bền vững 

diện tích rừng hiện có, từ đó nâng cao độ che phủ rừng, giúp hạn chế thấp nhất 

những tác động tiêu cực do thiên tai gây ra. 

2. Cơ sở đề xuất Dự án 

2.1. Cơ sở thực tiễn 

2.1.1. Điều kiện kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

a) Về kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng ước đạt 7,63% (mục tiêu là 8,5-9%); trong đó: Nông lâm 

nghiệp tăng 2,8%, công nghiệp - xây dựng tăng 12,32%, dịch vụ tăng 7,44%, thuế 

sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,65%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 

tích cực: Nông lâm nghiệp chiếm 21,17%, công nghiệp - xây dựng 23,33%, dịch 

vụ 51,08%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,42%. GRDP bình quân đầu 

người đạt 43,4 triệu đồng. 

b) Về văn hóa, xã hội 

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao, kết quả cuộc thi học sinh giỏi 

quốc gia có 15 học sinh đoạt giải; công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2019 

đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế với trên 90,3% học sinh đỗ tốt nghiệp. 

Công nhận mới 17 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn lên 

209 trường. Cơ sở vật chất trường lớp học tiếp tục được đầu tư bổ sung, hoàn 

thiện. Công tác khám chữa bệnh được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo chăm sóc 

sức khoẻ nhân dân. Các bệnh viện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chuyên môn và 

nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, quan tâm triển khai thực hiện các 

kỹ thuật theo phân tuyến và nhiều kỹ thuật vượt tuyến; tiếp tục nâng cao chất 

lượng khám và điều trị ở tuyến xã.Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh 

an toàn thực phẩm được tăng cường. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình quản 
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lý Bệnh viện đa khoa tỉnh theo hướng tự chủ toàn bộ và triển khai thực hiện hiệu 

quả Đề án tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Sở Y tế.  

Hoạt động văn hóa năm 2019 tập trung chào mừng các ngày lễ lớn, các sự 

kiện lớn của đất nước, của tỉnh; nhiều sự kiện được tổ chức trang trọng, an toàn, 

tiết kiệm và hiệu quả, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo quần chúng 

nhân dân. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng, hoạt 

động lễ hội được quản lý tốt, đảm bảo an ninh, trật tự, phù hợp với truyền thống 

văn hóa của địa phương. Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy 

mạnh và nâng cao chất lượng, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được 

thực hiện tích cực; Công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, 

chính trị, quốc phòng, an ninh được phản ánh đầy đủ, kịp thời. 

Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm 

thực hiện. Đã tổ chức 62 phiên giao dịch việc làm; giải quyết việc làm mới cho 

15.800 lao động. Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề tiếp tục được quan tâm, làm 

tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học phổ thông, tổ chức dạy nghề cho 

13.109 người, dự ước tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2019 đạt 52,5%, tăng 2,5% 

so với cùng kỳ. 

c) Về nông - lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới tiếp tục có bước 

chuyển biến khá tích cực; riêng lĩnh vực chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch tả 

lợn Châu Phi. 

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác khuyến nông, 

khuyến lâm, giám sát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng vật tư nông 

nghiệp; chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; cơ cấu cây trồng 

có sự chuyển dịch theo hướng tăng diện tích một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, 

tập trung cho các nhóm sản phẩm chủ lực và đặc sản của địa phương gắn với lợi 

thế của từng vùng sản xuất và nhu cầu của thị trường; tiếp tục nhân rộng một số 

mô hình tổ chức sản xuất mới; phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030”. Năm 2019 

có 03 sản phẩm của tỉnh được bình chọn và tôn vinh “Thương hiệu vàng nông 

nghiệp Việt Nam năm 2019". Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 

9.722,4ha, đạt 108% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực 314,9 nghìn tấn, đạt 

104,3% kế hoạch, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi lợn gặp khó khăn 

do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi của 

tỉnh, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đã 

cơ bản kiểm soát bệnh dịch. Đàn trâu, bò và gia cầm nhìn chung phát triển ổn định 

và không có dịch bệnh lớn xảy ra. Diện tích rừng trồng mới đạt trên 9.000 ha, diện 

tích rừng được chăm sóc 11.800 ha, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt 

62,43%.  

Tổ chức thực hiện toàn diện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, 

ưu tiên đẩy mạnh thực hiện tại các xã phấn đấu về đích năm 2019 và xã đặc biệt 
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khó khăn tỉnh lựa chọn chỉ đạo điểm. Tập trung thực hiện 03 dự án phát triển sản 

xuất tổng thể, 20 dự án nhân rộng mô hình phát triển sản xuất và 76 mô hình hỗ trợ 

phát triển sản xuất được lựa chọn, phê duyệt. Tổ chức thành công Hội nghị tổng 

kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 

phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" 

giai đoạn 2010 - 2020; hoàn thiện các quy định, kế hoạch để thực hiện hiệu quả 

Chương trình xây dựng nông thôn mới.  

d)Sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch 

Sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định, các sản phẩm chủ yếu đều đạt kế 

hoạch và tăng so với cùng kỳ, trong đó, một số sản phẩm tăng khá như: Điện sản 

xuất, điện thương phẩm, than, xi măng, Clinke, gạch, gỗ và các sản phẩm từ gỗ 

rừng trồng, nước máy, bột đá mài,... 

Thương mại nội địa tiếp tục phát triển, thị trường hàng hóa phong phú, đa 

dạng; nguồn cung hàng hóa dồi dào, chất lượng được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu, thị 

hiếu của người dân. Công tác bình ổn thị trường hàng hoá thực hiện có hiệu quả, giá 

cả ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 20.240 tỷ 

đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2019 tăng 

3,42%. Hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu, công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện 

được tăng cường, giao thông luôn thông suốt. Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông 

tin tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, mở rộng. Hoạt động ngân hàng phát triển ổn định, 

an toàn, mặt bằng lãi suất ổn định; cơ cấu tín dụng tiếp tục theo hướng tập trung vào 

các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình, dự án phát triển kinh tế của địa phương.  

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, tổng lượng khách trong năm ước đạt 

2.952 nghìn lượt khách, tăng 5,1% so với cùng kỳ; doanh thu đạt khoảng 1.226 tỷ 

đồng, tăng 25,1%. Đã tổ chức khai trương hệ thống “Cổng thông tin du lịch và ứng 

dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động”. 

đ) Lĩnh vực tài nguyên - môi trường, khoa học - công nghệ 

Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường. Tích 

cực giải quyết các hồ sơ giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Quan tâm tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; tổ chức các kỳ họp 

chuyên đề hằng tháng để xử lý các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. 

Tập trung giải quyết tranh chấp đất có nguồn gốc từ nông lâm trường; hoàn thành bàn 

giao hồ sơ, tài liệu và tổ chức bàn giao đất tại thực địa phần quỹ đất các công ty nông, 

lâm nghiệp trả về địa phương tổng số 42/49 xã để lập phương án sử dụng đất; hoàn 

thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của 165 xã đưa vào vận hành, khai thác sử 

dụng. Thực hiện cấp giấy phép khai thác khoáng sản và nước theo quy định.  

Tiếp tục triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất 

và đời sống; tổ chức quản lý, theo dõi 44 đề tài dự án; đề xuất đặt hàng với Bộ 

Khoa học và Công nghệ 8 nhiệm vụ cấp quốc gia tập trung chủ yếu vào các sản 

phẩm chủ lực của tỉnh. Tư vấn, hướng dẫn cho 20 tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác 

lập và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ; đã có 08 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ.  
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e)Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và xúc tiến đầu tư 

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy khởi 

nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu 

Xuân Kỷ Hợi 2019 và Hội nghị đối thoại giữa chính quyền tỉnh Lạng Sơn với 

doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2019; phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án phát 

triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025. Thực hiện giải quyết thủ tục hành 

chính về đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế 4 tại chỗ; rút ngắn thời gian trong việc 

đăng ký thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

(g) Về quản lý thu chi ngân sách 

Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được chỉ đạo quyết liệt. 

Ban Chỉ đạo thu ngân sách các cấp tiếp tục hoạt động hiệu quả; tăng cường thực hiện 

các biện pháp chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; thực hiện đồng bộ 

các giải pháp quản lý, khai thác các nguồn thu. Tổng thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn năm 2019 là 6.383,1 tỷ đồng, đạt 117,1% dự toán, tăng 16,3% so với cùng 

kỳ. Thực hiện chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tổng chi ngân sách địa 

phương 11.971,2 tỷ đồng, đạt 108,9% dự toán, tăng 1,6%. 

2.1.2. Hiện trạng rừng tại Lạng Sơn 

Diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Lạng Sơn là617.766,84 ha, trong đó: 

Tổng diện tích đất có rừng là 523.937,9 ha (Rừng tự nhiên 295.664,05 ha; Rừng 

trồng 228.273,86 ha), diện tích đất chưa có rừng 113.495,9 ha. Về cơ cấu, diện tích 

trong quy hoạch 3 loại rừng: Rừng đặc dụng 13.112,69 ha; Rừng phòng hộ 

103.417,76 ha; Rừng sản xuất 501.236,39 ha. 

Tình hình diễn biến rừng và đất lâm nghiệp: Các hoạt động về bảo vệ và 

phát triển rừng hàng năm được đưa vào cập nhật, thực hiện thống kê, kiểm kê, lập 

hồ sơ quản lý rừng, theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng theo 

quy định của pháp luật về lâm nghiệp.  

Công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn luôn được quan tâm thực hiện. Tổng diện tích đất theo đối 

tượng sử dụng là 471.116 ha (gồm: Tổ chức trong nước là 28.877 ha; cộng đồng 

dân cư và cơ sở tôn giáo là 9.844 ha; hộ gia đình, cá nhân trong nước là 432.394 

ha); diện tích đất theo đối tượng quản lý là 103.113 ha (gồm: UBND cấp xã 85.778 

ha; Tổ chức phát triển quỹ đất là 2.924 ha; Cộng đồng dân cư và tổ chức khác 

14.411 ha), còn lại là diện tích đất chưa sử dụng. 

Công tác quản lý, bảo vệ rừng: Xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng là 

trách nhiệm của toàn dân, do đó đã được phân cấp, phân quyền thực hiện chức 

năng quản lý, bảo vệ rừng xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. Qua đó nhận 

thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ 

rừng được nâng lên, diện tích rừng hiện có 523.937,9 ha được quản lý, bảo vệ tốt. 

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm, sâu bệnh hại rừng không có 

nhiều diễn biến phức tạp, cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, do tỉnh có diện tích 

rừng trồng Thông và Hồi thuần loài tương đối lớn, tình hình sâu róm hại cây Thông 



9 

 

và bọ ánh kim trên cây Hồi đã ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng, phát triển và năng 

suất cây trồng; một số bệnh hại cây khác như bệnh đốm lá cây Bạch đàn, bệnh phấn 

trắng cây Keo ở giai đoạn đầu, bệnh đục thân và cổ rễ cây Quế, sâu ăn ngọn cây Lát 

hoa,… tuy có phát sinh nhưng chưa gây thiệt hại lớn về kinh tế rừng trồng. 

Công tác phát triển rừng đã đạt được những thành tựu nhất định, diện tích 

trồng rừng mới hàng năm đạt trên 9.000 ha, tăng trưởng rừng trồng trung bình 7 - 

12 m3/ha/năm, năng suất Keo và Bạch đàn trung bình đạt 60 - 80m3/ha, riêng 

huyện Hữu Lũng có thể đạt trên 120 m3/ha; rừng Thông đạt 150 - 170 m3/ha, nhựa 

Thông đạt 20.000 - 25.000 tấn/năm, hoa hồi khô đạt 9.000 -12.000 tấn/năm. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng vẫn còn những hạn chế nhất định: Chưa có sự thống nhất tiêu chí thống kê đất 

lâm nghiệp giữa ngành Tài nguyên và Môi trường với ngành Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn; tình trạng tranh chấp đất lâm nghiệp vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, 

đặc biệt là tranh chấp giữa các hộ dân với các công ty nông lâm nghiệp; việc khai 

thác tiềm năng, thế mạnh tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp còn hạn chế; chính sách 

đầu tư bảo vệ rừng, định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư thấp nên chưa thu hút được các 

thành phần kinh tế tham gia thực hiện; phương án quản lý rừng bền vững chưa được 

thực hiện đầy đủ; hiệu quả đem lại từ sản xuất lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm 

năng, thế mạnh của tỉnh, chưa có các mô hình trồng rừng kinh doanh gỗ lớn với quy 

mô tập trung, những diện tích rừng đem lại năng suất cao còn rất ít (chỉ có Keo, 

Bạch đàn ở Hữu Lũng, Thông ở Lộc Bình, Đình Lập); thị trường lâm sản ngoài gỗ 

(Nhựa Thông, Hoa hồi, Quế, Sở) chưa ổn định, việc khai thác chủ yếu do người dân 

thực hiện theo phương pháp truyền thống nên tính bền vững chưa cao. Do đó, việc 

xây dựng và nhân rộng các mô hình trồng rừng năng suất cao, cải tiến kỹ thuật, nâng 

cao trình độ công nghệ đảm bảo sản phẩm rừng trồng (gỗ và lâm sản ngoài gỗ) được 

thị trường chấp nhận, theo kịp xu thế thời đại là việc làm rất cần thiết. 

2.1.3. Tình hình chung về các khu rừng đặc dụng tại Lạng Sơn 

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030; các tiêu chí khu bảo tồn loài - sinh cảnh được quy định tại 

Điều 5, Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và kết quả điều 

tra, đánh giá đặc điểm các khu rừng. Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban 

hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy hoạch rừng đặc rừng đặc 

dụng tỉnh Lạng Sơn và Quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc 

dụng Mẫu Sơn, Bắc Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Trong đó: 

* Vị trí, quy mô các khu rừng đặc dụng: 

- Quy hoạch ổn định rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 gồm 3 khu rừng đặc dụng. Tổng diện tích quy hoạch rừng đặc dụng 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 là 13.112,69 ha, chiếm 2,1% tổng diện tích đất lâm 

nghiệp toàn tỉnh. Trong đó:  

+ Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên: 8.293,4 ha; nằm trên địa bàn 5 xã thuộc 

03 huyện gồm: xã Hữu Liên, xã Hoà Bình, xã Yên Thịnh huyện Hữu Lũng; xã Hữu 
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Lễ, huyện Văn Quan; xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng. 

+ Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mẫu Sơn: 3.882,54 ha; nằm trên địa bàn 2 xã 

thuộc 2 huyện gồm: xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc; xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình. 

+ Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bắc Sơn: 936,75 ha; nằm trên địa bàn xã Bắc 

Sơn, huyện Bắc Sơn. 

- Quy hoạch các phân khu chức năng trong các khu rừng đặc dụng tỉnh Lạng 

Sơn gồm: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu 

dịch vụ, hành chính. Diện tích các phân khu cụ thể như sau: 

Đơn vị: ha 

TT Phân khu Tổng 
Khu rừng đặc dụng 

Mẫu Sơn Bắc Sơn Hữu Liên 

Tổng cộng 13.112,69 3.882,54 936,75 8.293,4 

1 Phân khu BVNN 7.059,88 2.002,66 722,72 4.334,5 

2 Phân khu PHST 5.915,49 1.854,95 205,54 3.855,0 

3 Phân khu DVHC 137,32 24,93 8,49 103,9 

* Tổ chức quản lý các khu rừng đặc dụng: 

Căn cứ các quy định hiện hành về quản lý rừng đặc dụng và thực trạng yêu 

cầu quản lý của từng khu rừng đặc dụng, xác định cơ cấu tổ chức quản lý của các 

khu rừng đặc dụng như sau: 

- Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên: Giữ nguyên bộ máy tổ chức theo Quyết 

định 1752/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về quy định chức 

năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên. 

- Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mẫu Sơn: Thành lập mới Ban quản lý trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, biên chế 12 - 15 người.   

- Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Bắc Sơn: Giao Hạt kiểm lâm huyện Bắc Sơn 

trực thuộc Chi cục Kiểm lâm quản lý.  

* Quy hoạch các hạng mục bảo vệ rừng và phát triển bền vững rừng đặc 

dụng Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030: 

-Quy hoạch các hạng mục bảo vệ rừng và phát triển rừng: Diện tích bảo vệ 

rừng trung bình hàng năm 12.223,67 ha; Diện tích khoanh nuôi tái sinh rừng hàng 

năm 425,65 ha; Trồng rừng mới 100 ha, thực hiện tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh 

Mẫu Sơn. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung 90 ha, thực hiện tại Khu dự 

trữ thiên nhiên Hữu Liên. Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chuyên sâu phục 

vụ việc quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng. 

- Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng: Đầu tư xây dựng một số hạ tầng như: 

Trụ sở làm việc Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Mẫu Sơn; trạm bảo vệ rừng tại các khu 
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vực trọng điểm; chốt bảo vệ rừng; chòi canh lửa; đóng cọc mốc ranh giới và các loại 

biển báo tại các khu rừng đặc dụng; đường tuần tra bảo vệ rừng... Đầu tư các trang 

thiết bị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, cải thiện 

điều kiện làm việc của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng. 

- Định hướng phát triển du lịch sinh thái: Căn cứ cảnh quan thiên nhiên, môi 

trường sinh thái và các di tích văn hóa, lịch sử tại các khu vực có rừng đặc dụng và 

khu vực xung quanh, xây dựng dự án phát triển du lịch sinh thái theo các tuyến, điểm 

du lịch phù hợp, với các loại hình du lịch thích hợp với từng khu rừng đặc dụng. 

- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục môi trường: Tăng cường công 

tác đào tạo nâng cao trình độ năng lực cán bộ quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền nâng 

cao nhận thức người dân. 

- Phát triển vùng đệm: Ngân sách nhà nước hỗ trợ các thôn/bản thuộc vùng 

đệm nhận khoán bảo vệ rừng; xây dựng các mô hình sản xuất bền vững,… 

2.1.4. Hiện trạng khu rừng đặc dụng đề xuất tham gia Dự án 

Tính đa dạng của khu rừng đặc dụng Hữu Liên: 

- Đa dạng hệ sinh thái (HST): Có 5 hệ sinh thái chủ yếu, gồm: HST rừng; 

HST đồng cỏ; HST ao hồ, sông suối; HST làng xóm; HST đồng ruộng - nương rẫy. 

Trong đó, HST rừng bao gồm hệ sinh thái rừng nhiêṭ đới trên núi đá vôi và hệ sinh 

thái rừng nhiêṭ đới trên núi đất. 

- Đa dạng thảm thực vật: Rừng tự nhiên thuộc "Kiểu rừng kín thường xanh 

mưa ẩm nhiệt đới núi thấp" miền Bắc Việt Nam với 2 kiểu phụ: Rừng kín thường 

xanh mưa ẩm nhiệt đới trên đất đá vôi xương xẩu và  Rừng kín thường xanh mưa 

ẩm nhiệt đới trên núi đất. 

- Đa dạng khu hệ động - thực vật rừng:Khu hê ̣ thưc̣ vâṭ: Có 958 loài thực 

vật bậc cao có mạch, phân bố trong 605 chi, 168 họ của 5 ngành thực vật, trong đó 

có 77 loài thưc̣ vâṭ quý, hiếm.Khu hê ̣đôṇg vâṭ: Có 409 loài trong 88 họ thuộc 24 

bộ ở 5 lớp động vật có xương sống, bao gồm 61 loài thú, 239 loài chim, 67 loài bò 

sát, 42 loài lưỡng cư.Số lượng loài đặc hữu, quý hiếm: 30 loài thưc̣ vâṭ, 61 loài 

đôṇg vâṭ. 

Hiện nay, đã xây dựng được “Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững” 

các giai đoạn 2009-2015 và 2015-2020, đã điều tra sơ lược hệ động vâṭ, thực vật 

rừng, qua đó xác định được các đối tượng cần được bảo vệ và xây dựng kế hoạch 

bảo tồn cụ thể; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận 

thức, giáo dục môi trường cho người dân sống trong và xung quanh rừng đặc dụng, 

đồng thời tạo sinh kế cũng như hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm áp lực lên 

tài nguyên thiên nhiên,…; Năm 2014, UBND tỉnh đã phê duyệt “Quy hoạch bảo 

tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Hữu Liên đến năm 2020” tại quyết định 

số 788/QĐ-UBND ngày 03/6/2014, hàng năm tổ chức khoán bảo vệ 7.140 ha rừng, 

khoanh nuôi tái sinh 60 ha, triển khai hỗ trợ người dân vùng đệm theo Quyết định 

số 24/2012/QĐ-TTg, một số loài đang được đưa vào bảo vệ nghiêm ngặt như: 

Hươu xạ, Voọc đen má trắng, Hoàng đàn. 
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2.2. Cơ sở pháp lý đề xuất Dự án 

- Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

- Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

- Chỉ thị số 13-CT/TW Ngày 12/01/2017 của Ban chấp hành Trung ương 

Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về 

chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW; 

- Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương 

trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo; 

- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020; 

- Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách Bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền 

vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay 

lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; 

- Quyết định số 2139/QĐ-TTG ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu; 

- Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 5/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020; 

- 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; 

- Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26/7/2013 

của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của 

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; 

- Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững; 

- Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về các biện pháp lâm sinh; 

- Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030; 

- Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu 

hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các Công ty Nông, Lâm nghiệp; 
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- Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm 

nhìn 2030; 

- Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 

2020; 

- Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; 

- Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/3/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018; 

- Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của 

Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh 

phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính 

phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm 

nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020; 

- Công văn số 999/BNN-HTQT ngày 18/02/2019  của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc kế hoạch làm việc của Đoàn nghiên cứu khả thi Dự án KfW9.2; 

- Công văn số 224/DALN-TV&XDDA ngày 22/02/2019  của Ban quản lý 

các dự án lâm nghiệp về việc cung cấp số liệu cho Đoàn nghiên cứu khả thi Dự án 

KfW9.2; 

- Công văn số 2265/BNN-HTQT ngày 02/4/2019  của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về kế hoạch làm việc của Đoàn nghiên cứu khả thi Dự án KfW9.2; 

- Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Đoàn Tư vấn Nghiên cứu 

khả thi về Kết quả nghiên cứu khả thi Dự án "Phục hồi rừng và quản lý rừng bền 

vững ở miền Trung và miền Bắc Việt Nam (KfW9, giai đoạn 2) tại Tỉnh Lạng Sơn". 

- Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loaị rừng tỉnh Laṇg Sơn đến năm 

2030; 

- Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về Phê duyệt Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020 – 2030;  

- Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020-2025. 

3. Những hoạt động đã thực hiện để Đề xuất dự án 

Căn cứ vào hiệu quả bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái, trạng 

thái rừng, hiệu quả về môi trường, hiệu quả về kinh tế - xã hội; xét thấy các yêu 

cầu cấp thiết trong công tác phục hồi và quản lý rừng bền vững.  
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Được sự nhất trí của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

tiến hành khảo sát, rà soát và cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu cho Đoàn Nghiên 

cứu khả thi Dự án KfW9.2. 

Tháng 02/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thành lập đoàn công tác triển 

khai nghiên cứu khả thi Dự án “Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại miền Trung 

và miền Bắc Việt Nam (KfW9, giai đoạn 2 ở miền Bắc Việt Nam - gọi tắt là 

KfW9.2”. Tháng 3/2019, đoàn công tác đã tiến hành làm việc với các Sở, ngành và 

chính quyền địa phương, đã khảo sát hiện trường, trực tiếp làm việc, phỏng vấn 

người dân, cộng đồng và các thành phần liên quan, kết quả ban đầu cho thấy người 

dân rất hưởng ứng và mong muốn có dự án triển khai trên địa bàn, thông qua đó 

đoàn khảo sát đã lựa chọn các hoạt động thiết thực cần đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 08/4/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đã có buổi làm việc 

giữa Đoàn công tác và UBND tỉnh Lạng Sơn, kết quả đã thông qua Biên bản ghi 

nhớ về Kết quả nghiên cứu khả thi Dự án "Phục hồi rừng và quản lý rừng bền vững 

ở miền Trung và miền Bắc Việt Nam (KfW 9, giai đoạn 2) ở tỉnh Lạng Sơn, trong 

đó thống nhất các hợp phần triển khai thực hiện ở tỉnh Lạng Sơn, bao gồm: 

(1) Cải thiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua các hoạt động 

nâng cao hiệu quả quản lý của khu bảo tồn thiên nhiên, thực hiện tại Ban Quản lý 

Rừng đặc dụng Hữu Liên; 

(2) Tăng cường giá trị đa dạng sinh học thông qua việc cải thiện các hoạt động 

quản lý rừng trồng Thông, thực hiện tại 3 huyện Cao Lộc, Lộc Bình và Đình Lập. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng nội dung đề xuất trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, nội dung đề xuất thực hiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm 

định do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì (tại Văn bản số 3285/BKHĐT-KTĐN ngày 

20/5/2020;  Văn bản số 1412/BKHĐT-KTĐT ngày 17/3/2021). Việc đề xuất dự án 

KfW9.2 trên địa bàn tỉnh hiện nay là phù hợp với quy hoạch ngành lâm nghiệp giai 

đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không trùng lấn với các chương trình, 

dự án đã sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài và các nguồn vốn khác đã và đang 

thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. 

4. Các chương trình dự án tương tự đã và đang triển khai tại địa 

phương 

4.1. Dự án trồng rừng Việt - Đức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (KfW) giai 

đoạn 1995 - 2013 

Dự án nằm trong khuôn khổ dự án viện trợ không hoàn lại (ODA) trồng rừng, 

quản lý rừng của 3 tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn do hai Chính phủ Liên 

Bang Đức (Ngân hàng KfW) và Việt Nam đồng tài trợ. Mục tiêu của dự án là nâng 

độ che phủ của rừng, quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên trên đất rừng 

và góp phần cải thiện điều kiện môi trường, sinh thái và bảo tồn nguồn gen cây 

rừng, đồng thời tạo công ăn việc làm và nâng cao mức sống cho nhân dân địa 

phương trong khu vực dự án, cụ thể: 

- Dự án trồng rừng Việt Đức 1 (KfW1): Triển khai đầu tư từ năm 1995 và kết 

thúc năm 2000, tại 4 huyện: Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc và Chi Lăng, ở 23 xã, 
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166 thôn, diện tích trồng rừng đạt được là 10.334 ha. Tổng mức đầu tư là 38,5 tỷ, 

trong đó vốn đối ứng là 2,5 tỷ, vốn ODA là 36 tỷ. 

- Dự án trồng rừng ViệtĐức 1-Biện pháp đào tạo (KfW1-BPĐT): Triển khai 

từ năm 2005 và kết thúc năm 2008, tại 4 huyện: Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc và 

Chi Lăng, đã tổ chức được 682 lớp tập huấn cho các cán bộ và các hộ nông dân 

tham gia dự án, tổ chức 34 đoàn tham quan cho cán bộ và các hộ nông dân tham 

quan các mô hình trong và ngoài tỉnh. Tổng mức đầu tư là 3,73 tỷ, trong đó vốn đối 

ứng là 1,71 tỷ, vốn ODA là 2,02 tỷ. 

- Dự án trồng rừng Việt Đức 3 (KfW3 pha 1): Dự án được triển khai từ năm 

2001 đến năm 2004 tại 3 huyện: Cao Lộc, Lộc Bình và Văn Lãng,số xã tham gia là 

13 xã, 92 thôn, diện tích thực hiện là 5.768 ha. Tổng mức đầu tư là 24,5 tỷ đồng, 

trong đó vốn đối ứng là 3,04 tỷ đồng, ODA là 21,46 tỷ đồng. 

- Dự án trồng rừng Việt Đức 3 (KfW3 pha 3):Dự án được triển khai từ năm 

2008 đến năm 2013 trên địa bàn 2 huyện: Văn Lãng và Cao Lộc, số xã tham gia là 

5 xã, 23 thôn, dự án đã trồng và khoanh nuôi tái sinh được 1.440,2 ha, quy hoạch 

sử dụng đất và điều tra tài nguyên rừng với tổng diện tích là 1.511,2 ha. Tổng mức 

đầu tư là 18,73 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 4,84 tỷ, Vốn ODA 13,89 tỷ. 

4.2. Dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 

Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đang triển khai dự án bảo vệ và phát triển rừng giai 

đoạn 2016 - 2020, dự án được UBND tỉnh phê duyệt năm 2016 với mục tiêu thực 

hiện theo tinh thần Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ, Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghệp bền vững giai đoạn 2016-

2020. Sử dụng, khai thác bền vững, có hiệu quả tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp. 

Bảo tồn và nâng cao giá trị nghiên cứu khoa học và bảo tồn đa dạng sinh học của 

rừng đặc dụng; nâng cao tính phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó biến 

đổi khí hậu gắn với nâng cao giá trị kinh tế của rừng phòng hộ, phát triển mạnh rừng 

sản xuất. Từng bước đưa kinh tế lâm nghiệp thành ngành kinh tế quan trọng của 

tỉnh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân lĩnh vực lâm nghiệp đạt 7-8%/năm, tỷ 

trọng lâm nghiệp trong cơ cấu nội ngành vào năm 2020 chiếm khoảng 26%. 

Quy mô của dự án: Dự án triển khai thực hiện trồng mới 17.170 ha (trong đó: 

Trồng rừng phòng hộ 1.716 ha, trồng rừng sản xuất 15.454 ha), khoán bảo vệ rừng 

đặc dụng ổn định hàng năm 7.140 ha, khoán khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng đặc 

dụng hàng năm 60 ha. 

Phạm vi của dự án: Dự án triển khai trên địa bàn 10 huyện đối với hạng mục 

trồng rừng; triển khai tại Ban Quản lý Rừng đặc dụng Hữu Liên với hạng mục khoán 

bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh rừng. 

Tổng mức đầu tư của dự án là 137.786,1 triệu đồng, trong đó Ngân sách 

Trung ương phân bổ theo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 

giai đoạn 2016 – 2020 là 73.786,1 triệu đồng (gồm: Nguồn vốn đầu tư phát triển là 

60.000 triệu đồng; nguồn vốn sự nghiệp là 13.786,1 triệu đồng); nguồn vốn huy 

động hợp pháp khác là 64.000 triệu đồng. 
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Tình hình thực hiện: Đối với hạng mục trồng rừng mới, dự án đã giúp người 

dân trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất thông qua hỗ trợ cây con, phân bón và 

một phần chi phí nhân công, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, phủ xanh đất trống 

đồi núi trọc, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được 

giao. Đối với hạng mục bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng đã góp phần nâng cao 

nhận thức của người dân trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học của rừng đặc dụng, 

bảo toàn vốn rừng đặc dụng, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí 

hậu. 

 4.3. Một số chương trình bảo vệ và phát triển rừng 

Ngoài dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nêu trên, hiện nay công tác quản 

lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được cấp ủy chính quyền các 

cấp quan tâm, tỉnh có chính sách riêng cho phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 

2020. Trong đó huy động mọi nguồn lực đầu tư vào bảo vệ và phát triển rừng, công 

tác phát triển rừng được đẩy mạnh, chỉ tiêu trồng rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh đạt 

9.000 - 10.000 ha, diện tích có rừng của tỉnh hiện nay trên 500.000 ha, được các chủ 

rừng tổ chức bảo vệ tốt theo quy chế của từng loại rừng. Công tác phòng cháy, chữa 

cháy rừng được triển khai hiệu quả, không xảy ra cháy rừng, mất rừng trên quy mô 

lớn, công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng cơ bản được kiểm soát. Công tác xử lý các 

hành vi vi phạm được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật. Công tác sử 

dụng rừng, khai thác gỗ, lâm sản được thực hiện theo các quy định của nhà nước. 

Thông qua các hoạt động đó, lợi ích mang lại từ rừng cho người dân trên địa 

bàn đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần vào sự phát triển của ngành 

nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. 

5. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ 

- Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) Nước Cộng hòa Liên Bang Đức đã hỗ trợ 

thực hiện thành công tổng cộng 4 dự án trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn từ năm 1996 đến năm 2012 gồm: Dự án KfW1, dự án KfW1- Các 

biện pháp đào tạo, dự án KfW3-pha 1 và dự án KfW3-pha3. Các dự án tập trung 

hỗ trợ người dân trên địa bàn trồng rừng sản xuất phủ xanh đất trống đồi núi trọc 

(Dự án KfW1 và dự án KfW3-pha 1), còn dự án KfW3-pha 3 và dự án KfW1-Các 

biện pháp đào tạo ngoài việc hỗ trợ trồng rừng nâng cao độ che phủ còn hỗ trợ đào 

tạo tập huấn và xây dựng mô hình thí điểm về quản lý rừng cộng đồng, trồng cây 

bản địa dưới tán rừng tỉa thưa,…Đây là những hoạt động lần đầu được thực hiện 

trên địa bàn tỉnh.  

- Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) đã có nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ ngành 

Lâm nghiệp của tỉnh Lạng Sơn,nhất là diện tích rừng trồng do dự án KfW tài trợ trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn chủ yếu là rừng trồng Thông Mã Vĩ đến nay đã được thu hoạch 

các sản phẩm ngoài gỗ (nhựa Thông). Với kinh nghiệm triển khai hỗ trợ kỹ thuật 

thông qua dự án KfW1-Các biện pháp đào tạo đã xây dựng thành công các mô hình 

(chuyển hóa rừng trồng Thông Mã Vĩ thuần loài sang rừng hỗn giao cây bản địa thông 

qua giải pháp trồng cây bản địa dưới tán rừng tỉa thưa tại Chi Lăng; mô hình kinh 

doanh rừng Thông gỗ lớn tại Cao Lộc, Lộc Bình và Đình lập thông qua giải pháp tỉa 

thưa tỉa cành; mô hình khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung cây bản địa,… 



17 

 

-Từ những lý do trên, UBND tỉnh Lạng Sơn thống nhất đề xuất Ngân hàng Tái 

thiết Đức (KfW) nước Cộng Hòa Liên Bang Đức là nhà tài trợ cho dự án này. 

III. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT 

1. Mục tiêu, phạm vi của dự án 

1.1. Mục tiêu 

1.1.1.Mục tiêu chung 

Hỗ trợ chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và cộng đồng địa 

phương bảo vệ, quản lý hiệu quả và phát triển bền vững rừng đặc dụng, nâng cao 

giá trị bảo vệ môi trường, giảm nhẹ những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu 

và bảo tồn đa dạng sinh học, tác động biện pháp lâm sinh phù hợp để nâng cao 

năng suất, chất lượng rừng trồng Thông Mã vĩ. Tạo công ăn việc làm, từng bước 

xóa đói, giảm nghèo và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. 

1.1.2. Mục tiêu cụ thể 

1) Cải thiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua các hoạt động nâng 

cao hiệu quả quản lý củakhu rừng đặc dụng tại Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên. 

2) Nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế và đa dạng sinh học thông qua cải thiện 

các hoạt động quản lý rừng trồng Thông tại các huyện Cao Lộc, Lộc Bình và Đình 

Lập. 

1.2. Phạm vi của dự án 

- Đối với hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện tại Khu dự trữ 

thiên nhiên Hữu Liên, với tổng diện tích 8.293 ha trên địa bàn 5 xã, gồm: xã Hữu 

Liên, xã Yên Thịnh, xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng; xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan và 

xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng. 

- Đối với hợp phần quản lý rừng trồng Thông Mã vĩ, thực hiện với diện tích 

7.500 ha trên địa bàn 3 huyện, gồm: Cao Lộc, Lộc Bình và Đình Lập. 

2. Những hoạt động cụ thể và tiến độ thực hiện của dự án tại Lạng Sơn 

2.1. Cải thiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua các hoạt 

động nâng cao hiệu quả quản lý của khu bảo tồn thiên nhiên 
TT Hoạt động Thời gian thực hiện 

1 Điều tra/khảo sát cơ bản về đa dạng sinh học 2022 

2 Giám sát tác động đa dạng sinh học 2024, 2027 

3 
Mua sắm trang thiết bị để hỗ trợ và nâng cao trình độ quản 

lý đa dạng sinh học 
2023 

4 
Tăng cường một cách đáng kể cơ chế quản lý, bảo vệ rừng 

dựa vào cộng đồng 
2022-2027 

5 
Thiết lập vườn ươm cây Hoàng Đàn Hữu Liên và những 

trang thiết bị phụ trợ 
2022-2023 
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TT Hoạt động Thời gian thực hiện 

6 
Cung cấp chốt kiểm soát di động cho lực lượng chuyên 

trách bảo vệ rừng 
2023 

7 Hỗ trợ bếp đun tiết kiệm củi cho các hộ gia đình 2022 

8 Hỗ trợ tài chính để cải thiện sinh kế cho người dân 2022-2027 

9 Hỗ trợ cộng đồng tuần tra, bảo vệ rừng thường xuyên 2022-2027 

10 Sa bàn 3D  2023 

11 Các hoạt động giáo dục môi trường trong trường học 2022-2027 

12 Tập huấn về quy trình tuần tra bảo vệ rừng và báo cáo 2022-2024 

13 Tập huấn cho người dân về các biện pháp phát triển sinh kế 2023-2024 

2.2.Nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế và đa dạng sinh học thông qua 

cải thiện các hoạt động quản lý rừng trồng Thông Mã vĩ 

 - Khảo sát, lựa chọn diện tích rừng trồng Thông Mã vĩ là rừng sản xuất trên 

địa bàn 3 huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập với tổng diện tích 7.500 ha; 

-Tỉa thưa dựa vào chất lượng rừng để thúc đẩy tăng trưởng cho đường kính 

tán cây và thân cây của các cây trồng tiềm năng; 

- Kỹ thuật khai thác nhựa Thông đã được cải tiến sẽ được dự án giới thiệu 

nhằm tăng năng suất khai thác nhựa và kéo dài chu kỳ khai thác từ 5 - 7 năm lên 

đến 10 - 15 năm, nhờ đó cải thiện thu nhập của các hộ tham gia dự án; 

- Hỗ trợ tài chính để chi trả công lao động (gồm: Tỉa thưa, trồng xen dưới 

tán rừng, chăm sóc cây trồng) sẽ được chuyển vào các tài khoản tiết kiệm, do dự án 

mở cho từng hộ gia đình tham gia dự án; 

- Tổ chức tập huấn cho người dân về tất cả các biện pháp kỹ thuật có liên 

quan đến việc thực hiện dự án (tỉa thưa, trồng xen dưới tán rừng, chăm sóc cây 

trồng…); 

-Hỗ trợ việc thành lập các vườn ươm quy mô nhỏ; 

- Cải thiện cơ sở hạ tầng lâm nghiệp và giảm sự phụ thuộc vào dịch vụ trung 

gian mua bán gỗ ở các thôn/bản đã được chọn. 

Dự kiến tiến độ thực hiện như sau: 

TT  Các hoạt động  Thời gian thực hiện 

1  Khảo sát, lựa chọn rừng Thông 2022 

2 Tập huấn kỹ thuật 2022 - 2024 

3  Thành lập vườn ươm quy mô nhỏ 2022 - 2023 

4  Cải thiện cơ sở hạ tầng  2022 - 2025 

5  Hỗ trợ tài chính chi trả công lao động  2022 - 2027 

6  Tỉa thưa rừng Thông (7.500 ha)  2023 - 2027 

7 Trồng rừng dưới tán (1.500 ha)  2024 - 2027 
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8 Khai thác tỉa  2023 - 2027 

3. Đối tượng hưởng thụ của Dự án 

3.1. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp 

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là các hộ gia đình và các cộng đồng thôn/bản 

tại các thôn vùng sâu, vùng xa đang sinh sống lân cận với các diện tích rừng tự 

nhiên, rừng sản xuất và rừng phòng hộ thông qua thu hút họ tham gia dự án, hưởng 

lợi hợp pháp từ các sản phẩm rừng và được dự án giúp nâng cao năng lực trong 

việc bảo vệ phát triển rừng, khai thác lâm sản bền vững và các hoạt động sản xuất 

kinh doanh rừng được dư ̣án và cấp chính quyền đảm bảo. 

3.2. Đối tượng thụ hưởng gián tiếp 

Đối tượng hưởng lợi gián tiếp là các cộng đồng xung quanh và các đối tượng 

khác trong việc sử dụng dịch vụ môi trường rừng được cung cấp bởi các diện tích 

rừng được quản lý bền vững của dự án, bao gồm các nhà máy thủy điện, các hoạt 

động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, cơ sở hạ tầng và phát triển du lịch sinh thái.   

Nhóm hộ dân hay các tổ chức có khả năng và mong muốn tham gia các hoạt 

động dịch vụ, cung ứng chế biến các sản phẩm từ rừng trong khu vực dự án, nhóm đối 

tượng này sẽ thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hoá, góp phần đảm bảo ổn định, tăng 

thu nhập cải thiện đời sống cho người làm nghề rừng và góp phần đảm bảo tính bền 

vững trong các hoạt động quản lý rừng cộng đồng.  

Các cơ quan nhà nước, những cán bộ dự án các cấp (tỉnh, huyêṇ, xã, thôn) là 

những người được hưởng lợi từ hợp phần hỗ trợ nâng cao năng lực của Dự án như: 

Được đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng làm việc về nâng cao năng lực 

quản lý, kỹ thuật để có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công việc và tham gia các dự án 

đầu tư nước ngoài khác trong lĩnh vực Lâm nghiệp. 

4. Thực hiện dự án 

4.1. Thiết lập tổ chức bộ máy và quản lý dự án 

4.1.1.Cấp tỉnh 

UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Dự án với thành viên gồm đại diện lãnh đạo 

UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, thành lập Ban quản lý dự án 

cấp tỉnh (Ban QLDA tỉnh), bao gồm một Giám đốc kiêm nhiệm (là lãnh đạo Sở Nông 

nghiệp và PTNT phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp), một Phó Giám đốc kiêm nhiệm (là 

lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm), một điều phối viên kỹ thuật kiêm nhiệm, một kế toán 

chuyên trách và các cán bộ chuyên trách về kỹ thuật và tài chính dự án. Ban QLDA 

tỉnh Lạng Sơn đặt thường trực tại Chi cục Kiểm lâm. 

4.1.2.Cấp huyện 

Thành lập các Ban quản lý dự án huyện (Ban QLDA huyện) để triển khai 

trực tiếp. 

- Phó chủ tịch UBND huyện kiêm nhiệm Giám đốc Ban QLDA huyện. 
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- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện kiêm nhiệm Phó Giám đốc Ban QLDA. 

Riêng đối với huyện Hữu Lũng, có thêm một Phó Giám đốc thường trực dự án là 

Giám đốc Ban quản lý Rừng đặc dụng Hữu Liên trực tiếp tổ chức triển khai thực 

hiện các hoạt động của Dự án. 

Các vị trí công việc khác của Ban QLDA huyện (đều là nhân sự làm việc 

chuyên trách), gồm: Điều phối viên kỹ thuật, cán bộ Kế toán và các cán bộ kỹ 

thuật, quản lý tài chính dự án. 

Ban QLDA huyện đặt thường trực tại cơ quan có lãnh đạo được giao nhiệm 

vụ Phó Giám đốc Ban QLDA; đối với huyện Hữu Lũng, Ban QLDA đặt thường 

trực tại Ban quản lý Rừng đặc dụng Hữu Liên. 

4.1.3.Cấp xã, thôn 

Mỗi xã tham gia dự án sẽ thành lập Ban thực thi dự án cấp xã (Ban TTDA 

xã) làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban TTDA xã sẽ do Chủ tịch hoặc Phó chủ 

tịch UBND xã làm trưởng ban, các thành viên của Ban bao gồm: Các trưởng hoặc 

phó thôn/bản tham gia dự án, cán bộ Địa chính -Nông lâm hoặc khuyến nông viên 

xã, kiểm lâm địa bàn. 

4.2. Dự kiến kết quả chính của Dự án 

4.2.1. Đối với hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học 

- Phân định ranh giới đóng mốc Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên. 

- Điều tra, khảo sát đa dạng sinh học Khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên. 

- Thiết lập cơ chế giám sát đa dạng sinh học dựa vào ứng dụng công cụ Báo 

cáo và theo dõi không gian (SMART). 

- Xây dựng Kế hoạch Quản lý rừng bền vững cho Khu dự trữ thiên nhiên 

Hữu Liên. 

- Thiết lập chốt di động; tăng cường quản lý, bảo vệ rừng dựa vào cộng 

đồng. 

- Áp dụng Công cụ Theo dõi Hiệu quả Quản lý (METT) để đánh giá tác 

động của dự án. 

 - Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp và cộng đồng địa 

phương. 

- Cung cấp trang thiết bị và phương tiện cho Ban quản lý dự án các cấp và 

cộng đồng địa phương. 

- Thiết lập vườn ươm cây Hoàng Đàn Hữu Liên và các trang thiết bị phụ trợ. 

- Hỗ trợ tài chính để cải thiện sinh kế cho người dân thông qua thiết lập Quỹ 

phát triển thôn bản. 
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4.2.2.Đối với hợp phần nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế và đa dạng 

sinh học thông qua cải thiện các hoạt động quản lý rừng trồng Thông Mã vĩ 

- Lựa chọn được các hộ gia đình tham gia dự án(rừng trồng Thông Mã vĩ là 

rừng sản xuất) trên địa bàn 3 huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập với tổng diện 

tích 7.500 ha. 

- Dự án sẽ hỗ trợ tài chính cho các hộ dân để chi trả công lao động (gồm: Tỉa 

thưa, trồng xen dưới tán rừng, chăm sóc cây trồng), tiền sẽ được chuyển vào các tài 

khoản tiết kiệm, do Dự án mở cho từng hộ gia đình tham gia dự án. 

-Dự án sẽ hỗ trợ thiết lập ít nhất 06 vườn ươm (mỗi huyện 02 vườn) sản xuất 

cây giống cung cấp cho các hộ gia đình trồng xen dưới tán rừng. 

-Hỗ trợ một khoản tài chính để nâng cấp đường lâm nghiệp vào các khu 

rừng trồng ở các thôn/bản đã được chọn. 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ và người dân về các biện pháp kỹ thuật có 

liên quan đến việc thực hiện dự án (tỉa thưa, trồng xen dưới tán rừng, chăm sóc cây 

trồng…).  

5.Thời gian thực hiện dự án: 7 năm 

IV. DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN THỰC 

HIỆN DỰ ÁN, ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ TÀI CHÍNH VÀ CÂN ĐỐI TRẢ NỢ. 

1. Tổng mức vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án 

 Tổng mức dự kiến đầu tư thực hiện dự án KfW9.2 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn là 6.932.988 EUR, cụ thể: 

TT Nội dung 

MỨC ĐẦU TƯ (EURO) 

Tổng 

Vốn dự 

kiến  

Ngân hàng Tái thiết Đức 

Đối ứng 

Tổng Vay 
Không 

hoàn lại 

I Bảo tồn đa dạng sinh học (BQL Hữu Liên) 1.012.200 960.700 515.000 445.700 51.500 

1 
Điều tra đa dạng sinh học, giám sát và tuần tra 

bảo vệ rừng 
395.000 395.000   395.000   

2 Đầu tư cộng đồng 568.000 518.000 500.000 18.000 50.000 

3 
Quản lý rừng có sự tham gia của người dân cho 

các thôn bảo vệ 
12.700 12.700   12.700   

4 
Nâng cao hiệu quả quản lý rừng đặc dụng trên 

hiện trường 
36.500 35.000 15.000 20.000 1.500 

II 
Đẩy mạnh đa dạng sinh học (Đình Lập, Lộc 

Bình và Cao Lộc) 
4.033.100 3.983.100 3.900.000 83.100 50.000 

1 
Tỉa thưa và trồng rừng ở các huyện Đình Lập, 

Lộc Bình và Cao Lộc 
3.375.000 3.375.000 3.375.000     

2 
Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và cơ sở hạ 

tầng lâm nghiệp 
560.000 510.000 510.000   50.000 

3 Quy hoạch sử dụng đất thôn bản 98.100 98.100 15.000 83.100   

III Mua sắm xe cộ và trang thiết bị 119.000 119.000   119.000   

IV Biện pháp đào tạo và xây dựng năng lực 274.300 274.300 0 274.300 0 

1 Hội thảo cấp tỉnh 48.000 48.000   48.000   

2 Hỗ trợ hoạt động phổ cập 50.000 50.000   50.000   
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TT Nội dung 

MỨC ĐẦU TƯ (EURO) 

Tổng 

Vốn dự 

kiến  

Ngân hàng Tái thiết Đức 

Đối ứng 

Tổng Vay 
Không 

hoàn lại 

3 
 Tập huấn và thăm quan học tập cho người dân 

địa phương 
176.300 176.300   176.300   

V Chi phí vận hành văn phòng. 1.494.388 0     1.494.388 

  TỔNG CỘNG  (I+II+III+IV+V) 6.932.988 5.337.100 4.415.000 922.100 1.595.888 

  Vốn Tài chính Đức 5.337.100 5.337.100 4.415.000 922.100   

  Vốn đối ứng 1.595.888 0     1.595.888 

2. Cơ chế tài chính và dự kiến tiến độ giải ngân 

2.1. Cơ chế tài chính 

a) Đối với nguồn vốn nước ngoài:  

Dự án đã lựa chọn các hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu chính của dự án 

và các chính sách hiện hành của Chính phủ Việt Nam và của tỉnh Lạng Sơn trong việc 

quản lý rừng bền vững. Việc sử dụng các nguồn vốn đảm bảo các nguyên tắc: Vốn 

viện trợ không hoàn lại được Trung ương cấp phát 100%; Vốn vay, sẽ tập trung vào 

các hoạt động mang tính đầu tư như: xây dựng các công trình hạ tầng nhỏ thiết yếu 

cho các cộng đồng thôn/bản, xây dựng hạ tầng lâm nghiệp, chốt kiểm lâm cơ động 

cho rừng đặc dụng; thực hiện các hạng mục tỉa thưa, tỉa cành Thông, trồng rừng dưới 

tán rừng Thông…; và sử dụng tiết kiệm nguồn vốn đối ứng.  

Việc sử dụng các nguồn vốn của Dự án thực hiện theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 

số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho 

đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên và các quy định khác hiện hành. 

- Cơ chế vay lại của tỉnh: cơ chế vay lại của tỉnh thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ và Quyết định số 

173/QĐ-BTC ngày 19/02/2021 của Bộ Tài chính, cụ thể: Tỉnh Lạng Sơn sẽ phải 

vay lại 30% nguồn vốn vay được cấp, cụ thể: Tổng vốn vay là 4.415.000 Euro, tỉnh 

vay lại 30% là 1.324.500 Euro (tương ứng 34,7 tỷ VNĐ) 

b) Đối với nguồn vốn đối ứng: Được bố trí từ ngân sách của tỉnh nhằm chi 

trả cho các hoạt động quản lý, điều hành, giám sát dự án và xây dựng một số cơ sở 

hạ tầng, dự kiến nguồn vốn đối ứng của tỉnh là 1.595.888 Euro (tương ứng 41,82 tỷ 

đồng). 

2.2. Tiến độ giải ngân 

Về tiến độ giải ngân theo tiến độ thời gian thực hiện của dự án, căn cứ theo 

kết quả thực hiện các bước công việc, nội dung thực hiện dự án, dự kiến kế hoạch 

giải ngân các nguồn vốn trong thời gian 7 năm (dự kiến năm 1 từ 2022) thực hiện 

như sau: 
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TT 
Nguồn 

vốn 
Tổng 

Tiến độ giải ngân hàng năm (Euro) 

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 

1 

Vốn 

không 

hoàn lại 

922.100   150.000 154.420 154.420 154.420 154.420 154.420 

2 Vốn vay 4.415.000   600.000 763.000 763.000 763.000 763.000 763.000 

3 
Vốn đối 

ứng 
1.595.888 80.000 252.648 252.648 252.648 252.648 252.648 252.648 

  TỔNG                  

 - 
EURO 6.932.988 80.000 1.002.648 1.170.068 1.170.068 1.170.068 1.170.068 1.170.068 

 - 

Triệu 

đồng 

(VNĐ) 

181.679 2.096 26.274 30.662 30.662 30.662 30.662 30.662 

3. Phương án cân đối trả nợ 

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho 

vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; tỉnh Lạng Sơn thuộc đối tượng 

được vay lại 30%. 

Dự án sau khi kết thúc, căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, phương án 

phân bổ ngân sách địa phương và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm 

2030 - 2035 để cân đối trả nợ vốn vay. 

Thời gian thực hiện dự án trong 7 năm, dự kiến giải ngân bắt đầu từ năm 

2022, thời hạn trả nợ là 30 năm, trong đó có 10 năm ân hạn, với lãi suất khoảng 

2%/năm, phí quản lý cho vay lại là 0,25%/năm. 

- Tổng giá trị khoản vay của tỉnh: 1.324.500Euro (Tỷ giá áp dụng 1Euro là 

26.205 VNĐ do Kho bạc Nhà nước ban hành tại Thông báo số 3241/TB-KBNN về 

tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2019), tương đương 34,7 tỷ VNĐ. 

- Kế hoạch trả nợ gốc: 66.225 Euro/năm (trong 20 năm), tương đương 1,7 tỷ 

VNĐ/năm. 

- Tổng lãi suất vay lại: 447.885 Euro, tương đương 11,74 tỷ VNĐ. 

- Tổng phí quản lý cho vay lại: 55.985,6 Euro, tương đương 1,47 tỷ VNĐ. 

- Tổng số tiền phải trả sau thời hạn 30 năm là: 1.828.370,6 Euro, tương 

đương 47,91 tỷ VNĐ. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ bố trí từ 

nguồn bội thu, tăng thu, kết dư ngân sách tỉnh, tiết kiệm chi (nếu có) để trả nợ cho 

dự án đảm bảo theo quy định. 
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V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

1. Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường 

1.1. Hiệu quả kinh tế 

Dự án được thực hiện sẽ giúp cho các chủ rừng quản lý tốt và hiệu quả các 

khu rừng, mang lại lợi nhuận cao về mặt kinh tế (Thông qua việc bán sản phẩm gỗ, 

lâm sản ngoài gỗ và các dịch vụ môi trường khác). Làm giàu cho các chủ rừng, 

làm cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn, bản gắn bó lâu dài với rừng và 

tích cực tham gia quản lý và phát triển rừng bền vững. Tạo nhiều việc làm từ các 

hoat động liên quan đến công tác thiết lập và bảo vệ rừng, góp phần tăng thu nhập 

và ổn định dân sinh, xã hội. 

1.2. Hiệu quả xã hội 

Sau khi dự án kết thúc, các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn thụ 

hưởng dự án được trang bị kỹ năng và kinh nghiệm về phát triển và quản lý rừng 

để họ có thể tự quản lý rừng một cách có hiệu quả. Thành công của dự án sẽ là mô 

hình điểm có tác động tích cực đến công tác quản lý rừng tại các vùng lân cận, 

khuyến khích các chủ rừng ở vùng giáp ranh và những nơi khác tích cực tham gia 

vào công tác quản lý rừng bền vững và phục hồi rừng trên cơ sở kinh nghiệm của 

dự án đi trước mà không cần phải có nguồn hỗ trợ kỹ thuật của bên ngoài. 

1.3. Hiệu quả về môi trường 

Tăng độ che phủ và trữ lượng rừng; giúp cân bằng và cung cấp nguồn nước 

phục vụ hoạt động sản xuất và tăng sản lượng nông nghiệp trong vùng; phục hồi, 

lưu giữ các nguồn gen động thực vật phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển dịch 

vụ, du lịch sinh thái, điều tiết nguồn nước, bảo vệ đất đai, chống xói mòn, rửa trôi, 

xạt lở đất, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững trong khu vực.  

2. Đánh giá tác động đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn của cơ 

quan đề xuất 

Dự kiến các hoạt động của Dự án chính thức được triển khai thực hiện và 

giải ngân các nguồn vốn chủ yếu trong kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 

2021-2025, phần vốn còn lại sẽ thuộc kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030. 

Hiện nay, Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và kế hoạch vay vốn nước ngoài 

cho giai đoạn 2021-2025 chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, ngày 

18/7/2020 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Báo cáo số 283/BC-UBND về rà soát 

các dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Trung ương giai 

đoạn 2016-2020, nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021 – 2025, trong đó có đề xuất dự án 

“Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại miền Trung và miền Bắc Việt Nam (gọi tắt 

là Dự án KfW9.2) tỉnh Lạng Sơn” trong danh mục các  dự án có nhu cầu đầu tư 

công trung hạn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025. Dự án có tổng 

nguồn vốn đầu tư dự kiến là 6.932.988 EURO (khoảng 181,68 tỷ đồng), trong đó: 

Vốn vay ODA là 5.337.100 Euro; Vốn đối ứng là 1.595.888 Euro là phù hợp để 

triển khai dự án trong 07 năm, do vậy việc tiếp nhận nguồn vốn để thực hiện dự án 
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này sẽ có tác động rất ít đến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai 

đoạn 2026-2030. 

Mặc dù trong thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều chính sách khuyến khích 

đầu tư cho các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên trên thực tế, 

nguồn vốn bố trí hàng năm còn hạn chế, nên hiệu quả mang lại chưa cao. Việc 

triển khai dự án này sẽ giúp nâng cao năng lực quản lý hiệu quả các diện tích rừng 

đặc dụng, nâng cao năng suất rừng sản xuất thông qua các hoạt động hỗ trợ, đầu tư 

trực tiếp, đồng bộ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ngoài những giá 

trị mang lại về môi trường, xã hội, bảo tồn nguồn gen đa dạng sinh học để thích 

ứng với biến đổi khí hậu, dự án còn tập trung đầu tư các hoạt động nhằm tăng thu 

nhập bền vững cho người dân địa phương, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống 

của họ và giảm áp lực vào việc khai thác các sản phẩm rừng tự nhiên. Chỉ có như 

vậy, công tác quản lý các khu rừng đặc dụng mới đem lại những hiệu quả như 

mong muốn của Chính phủ và ngành Lâm nghiệp trong tương lai để thích ứng với 

biến đổi khí hậu. 

VI. HỆ THỐNG BIỂU 

(Có hệ thống biểu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp vùng dự án; Biểu khái 

toán chi tiết; biểu cân đối trả nợ kèm theo) 
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