
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số:              /2019/TT-BNNPTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày      tháng       năm  

  

 

THÔNG TƯ 

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 

quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác. 

2. Đối tượng áp dụng  

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên 

quan đến việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác. 

Điều 2. Quy định chung 

1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc trồng rừng thay thế khi 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải chấp hành nghiêm các 

quy định của pháp luật về lâm nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về kết quả trồng rừng thay 

thế trên địa bàn. 

2. Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (sau đây viết chung là Chủ 

dự án) có nghĩa vụ phải trồng rừng thay thế.  
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a) Trường hợp Chủ dự án không có điều kiện tự trồng rừng thay thế thì 

thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ 

và phát triển rừng để tổ chức trồng rừng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.  

b) Trường hợp Chủ dự án tự trồng rừng thay thế nhưng còn thiếu so với 

diện tích phải trồng do không có đủ diện tích đất để tự trồng rừng thì thực hiện 

nghĩa vụ trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát 

triển rừng đối với phần diện tích còn thiếu. 

3. Kinh phí trồng rừng thay thế do Chủ dự án nộp vào Quỹ Bảo vệ và phát 

triển rừng được ưu tiên sử dụng theo thứ tự: trồng rừng đặc dụng; trồng rừng 

phòng hộ; hỗ trợ trồng rừng sản xuất; điều chuyển kinh phí để trồng rừng phòng 

hộ, rừng đặc dụng tại địa phương khác. 

4. Việc xác định diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích 

khác được thực hiện theo quy định tại Điều 42 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 (sau đây viết tắt là Nghị định số 156/2018/NĐ-CP).  

5. Kinh phí trồng rừng thay thế được xác định trong tổng mức đầu tư của 

dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

6. Lâm sản khai thác khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

7. Việc nghiệm thu trồng rừng thay thế được thực hiện theo quy định của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý đầu tư công trình lâm sinh 

và các quy định hiện hành của Nhà nước. Chi phí nghiệm thu được xác định 

trong tổng dự toán trồng rừng thay thế. 

Điều 3. Chủ dự án tự trồng rừng thay thế 

1. Chủ dự án tự tổ chức trồng rừng thay thế trong các trường hợp sau: 

a) Khi chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ hoặc 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên sang mục đích khác: Chủ dự án phải có diện tích 

đất chưa có rừng quy hoạch cho phát triển rừng phòng hộ hoặc rừng đặc dụng, 

được Nhà nước giao để trồng rừng theo quy định của pháp luật. 

b) Khi chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất là rừng trồng sang mục đích 

khác: Chủ dự án phải có diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho phát triển 

rừng, được Nhà nước giao, cho thuê để trồng rừng theo quy định của pháp luật. 

2. Lập phương án trồng rừng thay thế 

Chủ dự án lập phương án trồng rừng thay thế theo mẫu tại Phụ lục I kèm 

theo Thông tư này. Trường hợp diện tích rừng chuyển sang mục đích khác nằm 

trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì lập các phương án 

riêng trên địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế 

a) Thành phần hồ sơ, gồm: 
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Phương án trồng rừng thay thế theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 

này; 

Văn bản đề nghị phê duyệt theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này;  

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

b) Trường hợp hồ sơ là bản bằng chữ nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng 

Việt. 

4. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế 

a) Chủ dự án nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi 

trường mạng (cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện 

tử, e-mail, fax) 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này đến Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có diện tích đất trồng rừng thay thế; 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: Các thành phần hồ 

sơ phải là bản chính hoặc bản sao chứng thực;  

Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng: Các thành phần hồ sơ phải 

được scan, chụp từ bản chính; 

Chủ dự án chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ đã nộp. 

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp 

nhận và hẹn ngày trả kết quả cho Chủ dự án ngay khi tiếp nhận hồ sơ; 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

có trách nhiệm thông báo cho Chủ dự án ngay khi nhận được hồ sơ đối với 

trường hợp nộp trực tiếp; bằng văn bản trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp nộp bằng phương thức khác. 

5. Trình tự thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế 

a) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của 

Chủ dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành thẩm định. 

Trường hợp cần xác minh thực địa về hiện trạng diện tích chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác, địa điểm dự kiến trồng rừng thay thế, thời gian 

hoàn thành thẩm định phương án trồng rừng thay thế được kéo dài thêm, nhưng 

không quá 15 ngày làm việc. 

Thành phần Hội đồng thẩm định gồm đại diện: Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi có diện tích đất trồng rừng thay thế; có thể mời đại diện 

tổ chức khoa học có liên quan. Số thành viên Hội đồng ít nhất là 05 người, trong 

đó 01 lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ tịch Hội đồng. 

Trường hợp dự án có tổng diện tích trồng rừng thay thế dưới 10 hec-ta thì Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành phần Hội đồng 

thẩm định với số lượng thành viên ít hơn. 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
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thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là UBND cấp tỉnh) xem xét, phê duyệt 

phương án trồng rừng thay thế. Trường hợp không đề nghị UBND cấp tỉnh xem 

xét, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thông báo rõ lý do bằng văn bản đến Chủ dự án nếu rõ lý do. 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị phê 

duyệt phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp tỉnh 

phê duyệt phương án trồng rừng thay thế, gửi kết quả đến Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và Chủ dự án. Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp 

tỉnh thông báo rõ lý do bằng văn bản cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và Chủ dự án. 

6. Tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế 

a) Sau khi phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt, Chủ dự án tổ 

chức lập thiết kế, dự toán trồng rừng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về quản lý đầu tư công trình lâm sinh và các quy định hiện hành, 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Khi phê duyệt thiết kế, dự toán trồng rừng, UBND cấp tỉnh quyết định cụ 

thể về thời gian trồng, số năm chăm sóc, bảo vệ rừng trồng thay thế phù hợp với 

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

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh và điều kiện 

thực tế của địa phương, đảm bảo đủ thời gian để rừng sau khi trồng được 

nghiệm thu hoàn thành theo quy định. 

b) Chủ dự án phải thực hiện trồng rừng trong thời hạn 12 tháng kể từ khi 

phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt.  

7. Thời gian hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế 

Chủ dự án hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi diện tích rừng trồng 

được nghiệm thu hoàn thành theo quy định. 

Điều 4. Chủ dự án không tự trồng rừng thay thế 

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế 

a) Thành phần hồ sơ, gồm: 

Văn bản của Chủ dự án đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận phương án nộp 

tiền trồng rừng thay thế;  

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

Báo cáo về diện tích, hiện trạng rừng (theo mục đích sử dụng, nguồn gốc 

hình thành, chủ quản lý) dự kiến chuyển mục đích sử dụng; các tài liệu khác có 

liên quan (nếu có). 

b) Trường hợp hồ sơ là bản bằng chữ nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng 

Việt. 
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2. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay 

thế của Chủ dự án 

a) Chủ dự án nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi 

trường mạng (cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện 

tử, e-mail, fax) 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến UBND cấp 

tỉnh nơi có diện tích đất trồng rừng thay thế; 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: Các thành phần hồ 

sơ phải là bản chính hoặc bản sao chứng thực; 

Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng: Các thành phần hồ sơ phải 

được scan, chụp từ bản chính; 

Chủ dự án chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ đã nộp. 

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh tiếp nhận và hẹn ngày trả kết 

quả cho Chủ dự án ngay khi tiếp nhận hồ sơ; 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo 

cho Chủ dự án ngay khi nhận được hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; bằng 

văn bản trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với 

trường hợp nộp bằng phương thức khác. 

3. Trình tự chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế trong trường hợp UBND 

cấp tỉnh bố trí đất để trồng rừng thay thế trên địa bàn  

a) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của 

Chủ dự án theo quy định tại khoản 1 Điều này, UBND cấp tỉnh xem xét, giải 

quyết và thông báo bằng văn bản cho Chủ dự án biết; 

UBND cấp tỉnh quyết định đơn giá trồng rừng, tổng số tiền phải nộp, thời 

gian Chủ dự án phải hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế. Đơn giá 

trồng rừng thay thế được tính theo mức dự toán trồng rừng (phòng hộ, đặc dụng) 

trên địa bàn tỉnh tại thời điểm Chủ dự án đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận nộp 

tiền trồng rừng thay thế; 

Đơn giá trồng rừng được xác định trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật 

trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng; quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về quản lý đầu tư công trình lâm sinh; giá ngày công lao động, giá vật 

tư, cây giống tại địa phương. 

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày UBND cấp tỉnh ban hành 

văn bản chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế, Chủ dự án nộp toàn 

bộ số tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với địa phương chưa thành lập Quỹ 

Bảo vệ và phát triển rừng). 

c) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đối với địa phương chưa thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng) tiếp 

nhận tiền trồng rừng thay thế theo văn bản chấp thuận phương án nộp tiền trồng 

rừng thay thế của UBND cấp tỉnh để tổ chức trồng rừng thay thế theo quy định. 
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d) Trường hợp Chủ dự án đã nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ 

và phát triển rừng cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với địa 

phương chưa thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng) theo quy định tại điểm b, 

điểm c khoản này nhưng UBND cấp tỉnh không bố trí được hoặc không bố trí đủ 

diện tích đất để trồng rừng thay thế: trong thời hạn 12 tháng kể từ khi Chủ dự án 

nộp tiền, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đối với địa phương chưa thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng) 

phải chuyển số tiền chưa sử dụng về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam để 

tổ chức trồng rừng thay thế tại địa phương khác. 

4. Trình tự chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế trong trường hợp địa 

phương không còn quỹ đất quy hoạch phát triển rừng để trồng rừng thay thế 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của 

Chủ dự án theo quy định tại khoản 1 Điều này, UBND cấp tỉnh gửi hồ sơ theo 

quy định tại điểm b khoản này đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển 

rừng Việt Nam để tổ chức trồng rừng thay thế tại địa phương khác. 

b) Hồ sơ đề nghị của UBND cấp tỉnh 

Văn bản của UBND cấp tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn nêu rõ lý do không còn đất quy hoạch phát triển rừng để trồng rừng thay 

thế kèm theo danh sách dự án thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế 

theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này; 

Hồ sơ đề nghị của Chủ dự án theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

c) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị của UBND cấp tỉnh 

UBND cấp tỉnh nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi 

trường mạng (cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện 

tử, email, fax) 01 bộ hồ sơ quy định tại điểm b khoản này đến Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: Các thành phần hồ 

sơ phải là bản chính hoặc bản sao chứng thực; 

Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng: Các thành phần hồ sơ phải 

được scan, chụp từ bản chính; 

UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ đã nộp. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp 

nhận và hẹn ngày trả kết quả cho UBND cấp tỉnh ngay khi tiếp nhận hồ sơ; 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp tỉnh ngay khi nhận được hồ sơ đối với 

trường hợp nộp trực tiếp; bằng văn bản trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đối với trường hợp nộp bằng phương thức khác. 

d) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của 

UBND cấp tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, bố trí trồng rừng 
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thay thế trên địa bàn tỉnh, thành phố khác (sau đây viết tắt là nơi tiếp nhận trồng 

rừng thay thế); có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh nơi tiếp nhận trồng rừng thay 

thế xây dựng, phê duyệt thiết kế, dự toán trồng rừng (phòng hộ, đặc dụng).  

đ) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp tỉnh nơi tiếp nhận trồng rừng 

thay thế phê duyệt thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế, gửi Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn.  

Đơn giá trồng rừng thay thế do UBND cấp tỉnh nơi tiếp nhận trồng rừng thay 

thế quyết định tại thời điểm nhận được văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thông báo về việc chấp thuận trồng rừng thay thế trên địa bàn, được 

xác định trên cơ sở: định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng; 

quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý đầu tư công 

trình lâm sinh; giá ngày công lao động, giá vật tư, cây giống tại địa phương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

e) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê 

duyệt thiết kế, dự toán trồng rừng của UBND cấp tỉnh nơi tiếp nhận trồng rừng 

thay thế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc cơ quan được ủy quyền) 

thông báo bằng văn bản cho UBND cấp tỉnh có liên quan, Quỹ Bảo vệ và phát 

triển rừng Việt Nam và Chủ dự án biết về số tiền Chủ dự án phải nộp để trồng 

rừng thay thế. 

g) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (hoặc cơ quan được ủy quyền) ban hành văn bản thông báo số 

tiền phải nộp để trồng rừng thay thế, Chủ dự án nộp toàn bộ số tiền trồng rừng 

thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh nơi Chủ dự án nộp hồ sơ (Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với địa phương chưa thành lập Quỹ 

Bảo vệ và phát triển rừng). 

h) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Chủ dự án nộp tiền trồng 

rừng thay thế, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đối với địa phương chưa thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng) 

chuyển số tiền Chủ dự án đã nộp về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam. 

5. Chủ dự án hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi được Quỹ Bảo vệ 

và phát triển rừng nơi Chủ dự án nộp tiền thông báo hoàn thành nghĩa vụ nộp 

tiền trồng rừng thay thế. 

6. Tiếp nhận, sử dụng tiền trồng rừng thay thế 

a) Nguồn tiền trồng rừng thay thế được quản lý, sử dụng, thanh quyết toán 

và kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

b) Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 77 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP. 

c) Các tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện trồng rừng 

thay thế mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận tiền trồng rừng thay 

thế, quản lý và thực hiện kiểm soát chi tiền trồng rừng thay thế. 

d) Tiền trồng rừng thay thế được sử dụng để trồng rừng phòng hộ, rừng đặc 
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dụng theo quy định tại khoản 7 Điều này. 

Đối với tiền trồng rừng thay thế nộp vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp 

tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với địa phương chưa thành lập 

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng): UBND cấp tỉnh quyết định hỗ trợ trồng rừng 

sản xuất theo quy định tại khoản 8 Điều này trong trường hợp địa phương không 

còn quỹ đất trống để trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. 

7. Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND cấp tỉnh 

giao nhiệm vụ, phân bổ kinh phí cho Ban quản lý rừng hoặc tổ chức, đơn vị có 

chức năng để trồng rừng thay thế trên diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng đối với nguồn kinh phí trồng rừng thay thế do các Chủ dự án nộp 

hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam chuyển về. 

Trên cơ sở phương án phân bổ kinh phí trồng rừng thay thế cho các Ban 

quản lý rừng hoặc tổ chức, đơn vị có chức năng được UBND cấp tỉnh chấp 

thuận, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đối với địa phương chưa thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng) chuyển tiền 

trồng rừng thay thế cho tổ chức, đơn vị thực hiện trồng rừng thay thế theo quy định 

của pháp luật. 

b) Tổng cục Lâm nghiệp tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn phương án phân bổ kinh phí trồng rừng thay thế cho các địa phương để 

trồng rừng thay thế trên diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 

đối với kinh phí do các địa phương chuyển về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng 

Việt Nam theo quy định tại điểm d khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

Trên cơ sở phương án phân bổ kinh phí trồng rừng thay thế cho các địa 

phương được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận, Quỹ Bảo vệ 

và phát triển rừng Việt Nam chuyển tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và 

phát triển rừng cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với địa 

phương chưa thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng) nơi tiếp nhận trồng rừng 

thay thế để trồng rừng theo quy định của pháp luật. 

 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đối với địa phương chưa thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng) nơi tiếp 

nhận trồng rừng thay thế chuyển tiền trồng rừng thay thế cho tổ chức, đơn vị thực 

hiện trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật. 

c) Tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ trồng rừng thay thế tiến hành lập, 

trình phê duyệt thiết kế, dự toán và tổ chức thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ 

rừng trồng thay thế đến khi được nghiệm thu hoàn thành theo quy định của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý đầu tư công trình lâm sinh và 

các quy định hiện hành của pháp luật. 

8. Hỗ trợ trồng rừng sản xuất 

a) Đối tượng được hỗ trợ: 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 - 
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xã hội khó khăn (khu vực II và III) theo quy định tại Điều 2 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 (sau đây viết tắt là Nghị định số 

75/2015/NĐ-CP), có nhu cầu hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên diện tích đất chưa 

có rừng quy hoạch cho phát triển rừng sản xuất. 

b) Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ: thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị 

định số 75/2015/NĐ-CP. 

c) Danh sách đối tượng, diện tích và nhu cầu hỗ trợ trồng rừng sản xuất được 

tổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Quản lý, sử dụng rừng trồng thay thế sau đầu tư 

1. Đối với diện tích rừng được hình thành do Chủ dự án tự trồng theo quy 

định tại Điều 3 Thông tư này, Chủ dự án tiếp tục quản lý, bảo vệ, phát triển, sử 

dụng rừng; được hưởng lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp 

luật đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. 

2. Đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được hình thành từ kinh 

phí trồng rừng thay thế do các Chủ dự án nộp, Ban quản lý rừng và các đơn vị 

tiếp tục quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật đối với 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. 

3. Đối với diện tích rừng sản xuất của hộ gia đình được hỗ trợ trồng từ kinh 

phí trồng rừng thay thế do các Chủ dự án nộp, hộ gia đình có trách nhiệm quản lý, 

bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; được hưởng toàn bộ giá trị lâm sản sau khi thực 

hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật đối với rừng sản xuất. 

Điều 6. Xử lý rủi ro do thiên tai 

1. Đối với diện tích rừng sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, được hỗ trợ theo 

quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về 

cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

2. Đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bị thiệt hại do thiên tai, 

được thanh lý theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và 

quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng 

trồng không có khả năng thành rừng. 

3. Việc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai được thực hiện theo Thông tư 

liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra. 

4. Quy trình hỗ trợ kinh phí được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 

01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy 

trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-02-2017-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-khoi-phuc-san-xuat-nong-nghiep-vung-thiet-hai-thien-tai-dich-benh-337032.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-18-2013-tt-btc-huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-thanh-ly-rung-trong-172089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-lien-tich-43-2015-ttlt-bnnptnt-bkhdt-huong-dan-thong-ke-danh-gia-thiet-hai-do-thien-tai-gay-ra-296630.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-01-2016-qd-ttg-co-che-quy-trinh-ho-tro-kinh-phi-dia-phuong-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-301478.aspx
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Điều 7. Trách nhiệm thi hành 

1. Tổng cục Lâm nghiệp tổng hợp, báo cáo, thanh tra, kiểm tra, đề xuất 

phương án xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện trồng rừng thay thế trên 

phạm vi cả nước. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai công tác trồng 

rừng thay thế trên địa bàn.  

3. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tiếp nhận, giải ngân tiền trồng rừng thay 

thế do các Chủ dự án nộp, tham gia giám sát việc thực hiện trồng rừng thay thế 

của các đơn vị, tổ chức được giao kinh phí trồng rừng thay thế. 

4. Chủ dự án và các đơn vị, tổ chức được giao kinh phí trồng rừng thay thế: 

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành về trồng rừng thay thế; 

tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng đến khi được nghiệm thu hoàn thành theo 

quy định; chấp hành chế độ báo cáo về kết quả thực hiện. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

2. Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư 

này có hiệu lực thi hành. 

3. Các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn áp dụng tại Thông tư 

này, khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định hiện hành của Nhà nước 

thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, đề nghị các 

cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo bằng văn bản về Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn để xem xét, giải quyết. 

Điều 9. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với phương án trồng rừng thay thế đang được thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc đã được phê duyệt, nội dung đảm bảo phù 

hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này nhưng chưa thực hiện trước 

khi Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã 

được phê duyệt. 

2. Đối với các Chủ dự án đã được cấp thẩm quyền có văn bản chấp thuận 

phương án nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, nội 

dung phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp nhưng chưa nộp tiền trước khi 

Thông tư này có hiệu lực thi hành thì phải thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế 

theo quy định tại Thông tư này, Chủ dự án không phải làm lại thủ tục đề nghị 

chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế. 
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3. Đối với Chủ dự án đã nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng 

thay thế, hồ sơ đề nghị chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế trước 

khi Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được phê duyệt thì thực hiện 

theo quy định tại Thông tư này. 

4. Đối với dự án có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác trước ngày Thông tư số 23/2017/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 

hiệu lực thi hành và chưa xác định kinh phí trồng rừng thay thế trong tổng mức 

đầu tư của dự án thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp danh sách 

dự án, diện tích rừng phải trồng thay thế, báo cáo UBND cấp tỉnh đưa vào kế 

hoạch trồng rừng mới hàng năm của tỉnh./. 

  

 Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ; 

- UBND các tỉnh, Tp trực thuộc TW; 

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

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ NN&PTNT; 

- Công báo Chính phủ; 

- Cổng TTĐT: Chính phủ, Bộ NN&PTNT; 

- Lưu: VT, TCLN (300 bản). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Công Tuấn 
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