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Kính gửi:  

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản số 

9401/VPCP-NN ngày 09/11/2020 của Văn phòng Chính phủ về chính sách đầu tư 

bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản, để góp phần hoàn 

thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách theo 

quy định tại khoản 1, Điều 91, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp; đảm 

bảo phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Lâm nghiệp năm 2017 

và các quy định của pháp luật liên quan, cụ thể: 

 - Chính sách bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư sinh 

sống phụ thuộc vào rừng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-

CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về chính sách bảo vệ và phát triển 

rừng gắn với chính sách giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc; 

 - Khoán bảo vệ và phát triển rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân 

cư theo quy định tại Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 

của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các 

Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước; 

 - Chính sách phát triển chế biến lâm sản và thị trường lâm sản thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

 - Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020 theo 

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020; 

 - Chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng thực hiện theo Quyết định 

số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, trừ 

các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 3 của Quyết định này; 
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 - Chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư kết cấu hạ tầng, giao nhiệm 

vụ công ích đối với các công ty nông lâm nghiệp thực hiện theo Quyết định số 

38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; 

 - Chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó 

với biến đổi khí hậu thực hiện theo Nghị định số 119/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 

8 năm 2016 của Chính phủ; 

 - Đối với diện tích rừng tự nhiên của các công ty lâm nghiệp đóng cửa rừng 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để bảo vệ. Mức hỗ trợ áp dụng quy định 

tại khoản 3 Điều 6 Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và 

đầu tư kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm 

nghiệp. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, ngành, địa phương 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, TCLN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hà Công Tuấn 
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