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UBND HUYỆN QUẾ PHONG 

UBND XÃ HẠNH DỊCH 

 

Số       /TTr-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                               Hạnh Dịch, ngày      tháng    năm 2012 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc Thẩm định, phê duyệt giao đất, giao rừng 

Cho Cộng đồng dân cƣ bản Pỏm Om 

 

Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong 

    - Phòng Tài nguyên và Môi trường 

    - Hạt Kiểm lâm  

  

Căn cứ Luật đất đai ngày 10/12/2003; Luật Bảo vệ và phát triển rừng 

ngày 03 tháng 12 năm 2004. 

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ - CP, ngày 29 tháng 10 năm 2004 của 

Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 23/2006/NĐ - CP, ngày 03 

tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; 

Nghị định số 88/2009/NĐ - CP, ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất. 

Căn cứ Quyết định 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và 

đất lâm nghiệp; Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ 

tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được 

giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp. 

Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/04/2007 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi 

rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và công đồng dân cư thôn; Thông tư số 

17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất; Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT ngày 

29/01/2011 của liên Bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao 

đất, thuê đất lâm nghiệp. 

Căn cứ Công văn số 533/UBND.TN của UBND huyện Quế Phong ngày 

08/11/2011 về việc giao đất cho Cộng đồng bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch. 

Căn cứ vào kết quả giao đất, giao rừng ngoài thực địa và hồ sơ giao đất, 

giao rừng do đơn vị tư vấn Công ty CP tư vấn Nông lâm nghiệp Miền Trung 

thực hiện. 
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Ủy ban nhân dân xã Hạnh Dịch lập tờ trình đề nghị Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Hạt Kiểm lâm, UBND huyện Quế Phong xem xét thẩm định và ra 

quyết định giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, với nội dung cơ bản sau:  

1. Tên người được giao: Cộng đồng Bản Pỏm Om. 

2.  Địa chỉ thường trú: Xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An 

3. Địa điểm khu đất: Tờ bản đồ số 7. Thửa 136a - khoảnh 3; thửa 136b, 

149, 151, 168 - khoảnh 7; thửa 180b, 182a - khoảnh 8; thửa 180a - khoảnh 9; 

thửa 182b, 183 - khoảnh 14; thửa 184 khoảnh 15, tiểu khu 85, xã Hạnh Dịch, 

huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. 

4. Diện tích đề nghị được giao: 426,52 ha; trong đó: 

      Diện tích đất có rừng: 275,60 ha 

     Nguồn gốc rừng:  

   Rừng tự nhiên: 271,13 ha; 

   Rừng tự trồng: 4,47 ha. 

  (Có Hồ sơ và Bản đồ phụ vụ giao đất, giao rừng kèm theo) 

Vậy Ủy ban nhân dân xã Hạnh Dịch kính trình Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong xem xét thẩm định hồ sơ giao rừng gắn 

với giao đất lâm nghiệp; UBND huyện Quế Phong ra quyết định giao rừng gắn 

với giao đất lâm nghiệp cho Cộng đồng dân cư Bản Pỏm trên địa bàn xã Hạnh 

Dịch./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

 

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƢỢC GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG 

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân huyện Quế Phong 

 

1. Tên người đề nghị: CỘNG ĐỒNG BẢN PỎM OM 

2.  Địa chỉ thường trú: Xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An 

3. Thông tin về đất và rừng 

a) Đề nghị được: Giao đất, giao rừng 

b) Về đất: 

    Địa chỉ khu đất: Tờ bản đồ số 7. Thửa 136a - khoảnh 3; thửa 136b, 149, 151, 

168 - khoảnh 7; thửa 180b, 182a - khoảnh 8; thửa 180a - khoảnh 9; thửa 182b, 

183 - khoảnh 14; thửa 184 khoảnh 15, tiểu khu 85, xã Hạnh Dịch, huyện Quế 

Phong, tỉnh Nghệ An. 

    Diện tích: 426,52 ha. 

    Thời hạn (năm): 50 năm. 

    Mục đích sử dụng đất: Sản xuât lâm nghiệp 

c) Về rừng 

TT 

Vị trí khu rừng Diện 

tích 

(ha) 

Nguồn gốc 

rừng 

Thời 

hạn 

(năm) 

Mục đích sử dụng 

rừng 
Tiểu 

khu 
Khoảnh Lô 

1 85 7 h 3,04 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

2 85 7 e 0,55 
Rừng tự 

trồng 
50 

 Rừng xản xuất 

3 85 7 l 3,86 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

4 85 7 a 0,58 
Rừng tự 

trồng 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

5 85 7 i 9,22 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

6 85 7 k 5,70 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

7 85 7 n 13,48 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

8 85 7 m 22,09 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

9 85 9 a 0,37 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

10 85 9 c 3,58 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 
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TT 

Vị trí khu rừng Diện 

tích 

(ha) 

Nguồn gốc 

rừng 

Thời 

hạn 

(năm) 

Mục đích sử dụng 

rừng 
Tiểu 

khu 
Khoảnh Lô 

11 85 9 d 0,35 
Rừng tự 

trồng 
50 

 Rừng xản xuất 

12 85 9 e 4,17 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

13 85 9 f 0,80 
Rừng tự 

trồng 
50 

 Rừng xản xuất 

14 85 9 g 0,30 
Rừng tự 

trồng 
50 

 Rừng xản xuất 

15 85 9 j 0,55 
Rừng tự 

trồng 
50 

 Rừng xản xuất 

16 85 9 k 26,30 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

17 85 9 m 4,81 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

18 85 8 e 1,27 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

19 85 8 h 14,30 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

20 85 8 d 14,48 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

21 85 8 f 0,97 
Rừng tự 

trồng 
50 

 Rừng sản xuất 

22 85 8 j 19,77 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

23 85 14 a 8,24 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

24 85 14 k 7,09 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

25 85 14 o 20,14 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

26 85 14 e 3,20 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

27 85 14 g 10,76 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

28 85 14 n 1,39 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

29 85 14 p 50,02 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

30 85 15 d 24,22 
Rừng tự 

nhiên 
50 

 Quản lý bảo vệ rừng 

Cộng    275,60    
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    Diện tích (ha): 275,60 ha 

    Nguồn gốc rừng: 

  Rừng tự nhiên: 271,13 ha; 

  Rừng tự trồng: 4,47 ha. 

    Thời hạn (năm): 50 năm 

    Mục đích sử dụng rừng: Sản xuất lâm nghiệp. 

4. Cam kết sử dụng đất và quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng đúng mục đích, 

chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai và bảo vệ và phát triển 

rừng. Trả tiền sử dụng đất, tiền sử dụng rừng (nếu có) đầy đủ, đúng quy định./. 

                                                                      Hạnh Dịch, ngày    tháng   năm 2012  

      Ngƣời đại diện 

                                                   (Ký và ghi rõ họ, tên)  

 

 

 

 

Xác nhận của UBND xã Hạnh Dịch 

1. Tính hợp pháp của cộng đồng dân cư thôn: Bản Pỏm Om 

2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng đất và quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng 

của cộng đồng dân cư Bản Pỏm Om: Có nhu cầu, có khả năng tổ chức sản xuất, 

sử dụng đất, quản lý bảo vệ và phát triển rừng. 

3. Về sự phù hợp với quy hoạch: Phù hợp với quy hoạch của xã Hạnh Dịch, quy 

hoạch 3 loại rừng./. 

 

                Hạnh Dịch, ngày    tháng   năm 2012 

                                                                              TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                                                             Chủ tịch 

                                                                                    (Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 09/GĐGR (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT  ngày 29/01/2011 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

BẢNG KÊ THÔNG TIN VỀ RỪNG GẮN VỚI THỬA ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐƢỢC GIAO, ĐƢỢC THUÊ 
(Kèm theo Quyết định về việc giao rừng số:      /QĐ/UB-      , ngày      tháng     năm 2012) 

 

Thông tin thửa đất Thông tin về rừng 
Mục 

đích sử 

dụng 

rừng 

Thời 

hạn 

sử 

dụng 

(năm) 

Số 

tờ 

bản 

đồ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

Số tờ 

bản 

đồ 

Tiểu 

khu 
Khoảnh Lô 

Diện 

tích 

Rừng tự nhiên Rừng trồng 

Trạng 

thái 

Loài cây 

ưu thế 

Trữ 

lượng 

Diện 

tích 
Loài 

cây 

Năm 

trồng 

Diện 

tích 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Mẫu số 10/GĐGR (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT  ngày 29/01/2011 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

BẢNG THEO DÕI BIẾN ĐỘNG ĐẤT VÀ RỪNG SAU KHI GIAO 

 

Ngày 

tháng 

năm 

Thông tin thửa đất Thông tin về rừng 
Mục 

đích sử 

dụng 

rừng 

Thời 

hạn 

sử dụng 

(năm) 

Số tờ 

bản 

đồ 

Số 

thửa 

Diện 

tích 

Số tờ 

bản 

đồ 

Tiểu 

khu 
Khoảnh Lô 

Diện 

tích 

Rừng tự nhiên Rừng trồng 

Trạng 

thái 

Loài 

cây ưu 

thế 

Trữ 

lượng 

Diện 

tích 
Loài 

cây 

Năm 

trồng 

Diện 

tích 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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UBND XÃ HẠNH DỊCH                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Bản: Pỏm Om                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN HỌP BẢN 

(Bản: Pỏm Om   Xã: Hạnh Dịch) 

 

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm 2011 vào hồi…..giờ…..phút, tại bản Pỏm 

Om chúng tôi tổ chức cuộc họp bản về việc thông qua Đơn đề nghị được giao 

đất, giao rừng, bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. 

I. Địa điểm, thành phần tham gia cuộc họp 

Tại nhà Ô. Hợi chủ tịch hội nông dân bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch, huyện 

Quế Phong, tỉnh Nghệ An. 

Chủ trì cuộc họp:  Ông: Vi Văn Hoài  - Trưởng bản Pỏm Om. 

Thư ký cuộc họp: Ông Hợi - Chủ tịch hội nông dân bản Pỏm Om. 

Thành phần tham gia:  

- Toàn thể các hộ dân (Đại diện cho 67 hộ gia đình) 

- Cán bộ thúc đẩy viên cấp xã: Ô. Văn 

- Cán bộ thúc đẩy viên cấp huyện: Ô. Việt 

- Các cán bộ viện SPERI 

II. Nội dung cuộc họp 

Trong cuộc họp thông qua các nội dung sau: 

Thông báo về dự án giao đất cộng đồng triển khai tại địa bàn, nêu lên các vấn 

đề liên quan. 

Thành lập đơn đề nghị UBND huyện giao đất cộng đồng cho bản Pỏm Om. 

Nêu lên tổng diện tích đất đề nghị UBND huyên thông qua trong dự án giao 

đất cộng đồng, chỉ rõ địa chỉ của diện tích đất sẽ được giao. 

Bàn luận thời hạn sử dụng đất cộng đồng. 

Mục đích sử dụng đất cộng đồng sau khi được UBND huyện giao. 

III. Kết quả cuộc họp 

Sau khi tiến hành cuộc họp dân bản Pỏm Om xã hạnh dịch huyện Quế Phong 

đã đưa ra kết luận: 

Địa chỉ khu đất: Tờ bản đồ số 7. Thửa 136a - khoảnh 3; thửa 136b, 149, 151, 

168 - khoảnh 7; thửa 180b, 182a - khoảnh 8; thửa 180a - khoảnh 9; thửa 182b, 

183 - khoảnh 14; thửa 184 khoảnh 15, tiểu khu 85, xã Hạnh Dịch, huyện Quế 

Phong, tỉnh Nghệ An. 

    Diện tích: 426,52 ha. 

    Thời hạn (năm): 50 năm 

    Mục đích sử dụng đất: Sản xuât lâm nghiệp 
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- Đưa ra được đơn đề nghị được giao đất, giao rừng rừng cộng đồng với 

100% người dân đồng ý. 

Sau cuộc họp dân và thống nhất các ý kiến thảo luận toàn thể dân bản nhất trí 

với kết quả của cuộc họp vừa diễn ra./. 

Thống nhất, cùng ký vào biên bản (Toàn bộ ngƣời dân_Các chủ hộ). Có 

danh sách và chữ ký kèm theo. 

 

 ĐẠI DIỆN BẢN PỎM OM 

Trƣởng bản 
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THUYẾT MINH 

KẾT QUẢ GIAO RỪNG GẮN VỚI GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CHO 

CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ BẢN PỎM OM  

XÃ HẠNH DỊCH - HUYỆN QUẾ PHONG - TỈNH NGHỆ AN 

 

 

MỞ ĐẦU 

 

Mục tiêu của chính sách giao đất, giao rừng là làm cho mỗi mảnh rừng và 

đất rừng đều có chủ thực sự, thúc đẩy sản xuất trên cơ sở đó cải thiện cuộc sống 

người dân, giảm thiểu và ngăn chặn nạn phá rừng, suy thoái đất đai, góp phần ổn 

định và phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi.  

Luật Đất đai năm 2003 và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (năm 2004) đã 

xác định cộng đồng dân cư là một chủ thể để giao đất, giao rừng. Theo đó, cộng 

đồng được giao rừng có quyền: được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công 

nhận quyền sử dụng rừng ổn định, lâu dài.  

 Rừng Cộng Đồng – Giải pháp hữu ích cho nguồn lực sinh kế và bảo vệ tài 

nguyên rừng ở vùng cao.  

Người dân thiểu số vùng núi cao nói chung, cũng như người dân xã Hạnh 

Dịch, từ ngàn đời nay sinh sống gắn bó với rừng và đất rừng. Hầu hết các nguồn 

thu nhập từ tất cả các hoạt động sinh kế của họ đều gắn liền với rừng và đất 

rừng. Đó là đất luân canh lúa rẫy, đất và nước ruộng bậc thang, thực phẩm hàng 

ngày, nguyên liệu đồ gia dụng, gỗ làm nhà, củi đun, thuốc cây rừng chữa 

bệnh
[1]

,...  

Bảo vệ và phục hồi tài nguyên rừng đang là nhiệm vụ trọng tâm ở mọi 

cấp, mọi ngành. Rừng cộng đồng được quản lý với những phương thức phù hợp 

với tập quán truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, xây dựng và 

củng cố tính đoàn kết trong cộng đồng, phát huy được các kiến thức bản địa,... 

Quản lý rừng được thực hiện bằng những quy định/hương ước do chính người 

dân xây dựng dựa trên những nguồn lực của họ nên có hiệu quả cao mà lại 

không tốn kém. Ngoài ra, thông qua đó đảm bảo nhu cầu tối thiểu về lâm sản 

của người dân mà nhà nước không phải đầu tư quản lý và bảo vệ, bảo đảm tính 

công bằng trong chia sẻ lợi ích hợp lý, từ đó bảo đảm sự đoàn kết trong cộng 

đồng và giữa các cộng đồng, góp phần ổn định xã hội.  

Nhu cầu thực tiễn từ ngƣời dân 

 Theo kết quả đánh giá của chuyên gia tư vấn dựa trên các ý kiến từ người 

dân các bản đã khảo sát, có những yếu tố để khẳng định rằng Rừng Cộng Đồng 

sẽ phù hợp tại Bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch dự kiến triển khai: Rừng cộng đồng 

có tính đa mục đích, trước tiên đó là nguồn sinh kế của cộng đồng, đặc biệt là 

những người nghèo và rất nghèo, vì họ không có nhiều nguồn lực khác để lựa 

chọn. Đó là nơi họ thu hái những cây cỏ sử dụng cho nhu cầu thiết yếu trong 

                                           
1
 Theo báo cáo chuyên gia 
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cuộc sống thường ngày, cho họ củi đốt, gỗ làm nhà, cây làm thuốc, nhiều lâm 

sản ngoài gỗ khác. Rừng cộng đồng có nhiều giá trị khác, như duy trì nguồn 

nước, tiểu khí hậu trong lành cho bản, cảnh quan,... Rừng cộng đồng còn là thể 

chế cộng đồng và là nơi cất giữ yếu tố tâm linh, tín ngưỡng. 

Giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp có cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng cho cộng đồng dân cư thôn/bản là cơ sở cho việc công nhận về mặt pháp lý 

và từ đó mở ra cơ hội để cộng đồng tham gia tích cực vào việc sử dụng và quản 

lý rừng bền vững. 

 

PHẦN I: ĐỐI TƢỢNG, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 

1.1. Đối tƣợng đƣợc xét giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp 

Cộng đồng dân cư Bản Pỏm Om.  

1.2. Mục đích 

- Tạo điều kiện ổn định và cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu 

số tại chỗ ở bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch. 

-. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp có hiệu 

quả phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

- Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng một cách bền vững. Đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện xã hội hoá nghề rừng để rừng và đất rừng phải có chủ thực sự. 

1.3. Yêu cầu 

Việc giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư Bản Pỏm Om đảm bảo dân 

chủ, công khai và thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định. 

 

PHẦN II: NGUYÊN TẮC GIAO  RỪNG GẮN VỚI GIAO ĐẤT LÂM 

NGHIỆP CHO CỘNG ĐỒNG THÔN/BẢN 

 

2.1. Giao đất, giao rừng tuân thủ theo các cơ sở pháp lý 

Giao đất, giao rừng phải được thực hiện trong khuôn khổ các văn bản hiện 

hành của Nhà nước, bao gồm: 

- Luật đất đai ngày 10/12/2003. 

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004. 

- Nghị định số 181/2004/NĐ - CP, ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 

phủ về thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị định số 23/2006/NĐ - CP, ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính 

phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng. 
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- Nghị định số 88/2009/NĐ - CP, ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính 

phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất. 

- Quyết định 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm 

nghiệp. 

- Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính 

phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được 

thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp. 

- Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/04/2007 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân và công đồng dân cư thôn. 

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

- Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT/BNNPTNT-BTNMT ngày 

29/01/2011 của liên Bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Hướng dẫn một số nội dung về giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao 

đất, thuê đất lâm nghiệp. 

2.2. Giao đất rừng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và truyền 

thống sử dụng đất của cộng đồng dân tộc thiểu số 

Để việc giao đất rừng có tính hệ thống, phục vụ cho việc phát triển ổn 

định lâu dài, bền vững cần căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất và xem xét đến 

truyền thống, phong tục tập quán sử dụng đất của các cộng đồng dân tộc thiểu 

số, những người đang sống phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Do đó việc giao đất 

rừng phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Diện tích giao nằm trong khu vực quy hoạch đất rừng xã Hạnh Dịch 

(Quyết định 482/QĐ.UBND.NN ngày 02/02/2007 của UBND tỉnh Nghệ An). 

- Giao đất rừng cho người dân cân đối với quy hoạch quản lý đất rừng của 

các thành phần kinh tế khác như lâm trường, công ty, địa phương, ... 

- Quy mô giao phù hợp với năng lực quản lý, lao động để bảo vệ và kinh 

doanh của đối tượng nhận. 

- Vùng giao không có tranh chấp với các cá nhân, tổ chức, thôn bản và địa 

phương khác. 

- Vùng giao cần ưu tiên là nơi rừng có nguy cơ bị mất hoặc giảm chất 

lượng trong tương lai gần nếu không tiến hành giao cho dân để nhằm thu hút lực 

lượng đông đảo này tham gia bảo vệ, phát triển rừng và hưởng lợi từ rừng. 
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2.3 Giao đất rừng đƣợc tiến hành có sự tham gia của ngƣời dân, cộng 

đồng 

Giao đất rừng là một nhiệm vụ mang tính xã hội sâu sắc. Do đó, chỉ thiết 

kế từ bên ngoài mang tính chủ quan của cán bộ quản lí và kỹ thuật sẽ kém thích 

ứng với điều kiện của người dân, cộng đồng, kém hiệu quả và không bền vững. 

Vì vậy, giao đất rừng cần tiến hành theo cách tiếp cận có sự tham gia trực tiếp 

của người dân, thôn bản trong suốt tiến trình từ chuẩn bị cho đến khi tổ chức 

giao trên thực địa. 

Tiếp cận có sự tham gia nhằm đạt được các yêu cầu sau: 

- Người dân tự nguyện, tự giác: Giao đất, giao rừng cần xem xét nhu cầu 

và nguyện vọng của người dân, cần đạt được sự cam kết của cộng đồng trong 

quản lí tài nguyên rừng. 

- Phát huy truyền thống quản lí của cộng đồng và kiến thức bản địa: Giao 

đất, giao rừng thu hút sự tham gia của người dân nhằm phát huy tốt các mặt tích 

cực của truyền thống và các kiến thức quản lí tài nguyên thiên nhiên của các 

cộng đồng dân tộc thiểu số. Thông qua nó nâng cao năng lực quản lí, tổ chức 

của cộng đồng. 

- Bảo đảm tính công bằng và hợp lý trong quy mô, vị trí, hình thức giao: 

Rừng và đất rừng được giao có sự thống nhất cao trong cộng đồng, không gây 

nên mâu thuẫn, bảo đảm tính công bằng và hợp lý về quy mô diện tích, loại 

rừng, trạng thái rừng, vị trí giao cho các đối tượng nhận như hộ, nhóm hộ, dòng 

họ, thôn bản. 

- Có tính khả thi: Năng lực cộng đồng trong quản lý, bảo vệ và sử dụng tài 

nguyên rừng được đánh giá, bảo đảm các đối tượng nhận có sự cam kết rõ ràng 

cũng như có đầy đủ khả năng tổ chức quản lý sử dụng tài nguyên rừng được 

giao. 

- Đạt hiệu quả và bền vững: Giao đất rừng phải có ý nghĩa trong góp phần 

phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, lưu vực nơi cộng đồng sinh sống 

và được ổn định lâu dài. 

 

 

 

PHẦN III - KẾT QUẢ GIAO RỪNG GẮN VỚI GIAO ĐẤT LÂM 

NGHIỆP CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƢ BẢN PỎM OM, XÃ HẠNH DỊCH 

 

3.1. Điều kiện tự nhiên 

3.1.1. Vị trí địa lý 
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Khu vực giao 

rừng gắn với giao đất 

lâm nghiệp cho Cộng 

đồng dân cư Bản Pỏm 

Om, cách trung tâm 

xã (Ủy ban nhân dân 

xã) khoảng 1,5 km về 

phía Tây bắc; có vị trí 

tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc giáp 

Sông Hiếu (Tiểu khu 

82), vùng đất đã được 

giao theo Nghị định 

163/CP (Giao năm 

2003). 

- Phía Nam 

giáp ranh giới hành 

chính xã Tiền Phong, 

xã Mường Nọc. 

- Phía Đông 

giáp khoảnh 9, tiểu 

khu 85, vùng đất đã 

được giao theo Nghị 

định 163/CP (Giao 

năm 2003). 

- Phía Tây giáp 

khoảnh 3, khoảnh 10 

và khoảnh 13 thuộc 

tiểu khu 85, vùng đất 

đã được giao theo 

Nghị định 163/CP (Giao năm 2003). 

3.1.2. Địa hình, địa thế 

Vùng giao đất, giao rừng nằm trong lưu vực hai con khe nhỏ: Khe Mít và 

Khe Linh Chi; địa hình tương đối đồng nhất, bao gồm các đỉnh núi vừa và thấp, 

có đỉnh Pù Huột nằm về phí tây Bắc với độ cao 542 m, phía Nam là dãy núi nơi 

phân định ranh giới hành chính với xã Mường Nọc, có đỉnh cao nhất 793 m. Độ 

dốc bình quân từ 18
0
 - 25

0
, với các mái núi nghiêng dần từ Nam về Bắc, có độ 

cao bình quân so với mực nước biển là 400m - 500m. 

3.1.3. Khí hậu 

 Theo số liệu thu thập tại Đài Khí tượng thuỷ văn Bắc Trung bộ, đặc điểm 

khí hậu trên địa bàn Bản Pỏm Om được phản ánh qua các số liệu sau:  

Ảnh vệ tinh SPOT 5, chụp năm 

2010 
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- Nhiệt độ bình quân năm 23
o
C - 24

o
C, tháng có nhiệt độ nóng nhất gần 39

0
C 

(tháng 7), tháng có nhiệt độ bình quân thấp nhất 17,5
 o
C (tháng 1). Tổng số giờ nắng từ 

1.500- 1.700 giờ/năm và số ngày nắng từ 170 - 200 ngày/năm . 

- Lượng mưa bình quân năm 1.500-2.000 mm, tuy lượng mưa lớn nhưng tập 

trung chủ yếu từ tháng 8 đến tháng 11. 

 - Độ ẩm tương đối bình quân năm từ  81% -86%.  

- Chế độ gió: Chịu ảnh hưởng của hai loại gió chính: 

+ Gió mùa Tây Nam (gió Lào) xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 9, mỗi đợt kéo 

dài 2- 3 ngày, có khi vài tuần. Tổng số ngày có gió Lào bình quân 40 ngày/năm. Tốc 

độ gió từ 8- 10 mm/giây. Trong những ngày có gió Lào nhiệt độ không khí lên cao 

(37
0
C- 40

0
C), độ ẩm không khí xuống thấp có ngày chỉ còn 53%, lượng bốc hơi mạnh.  

+ Gió mùa Đông Bắc xuất hiện từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau và 

thường có mưa phùn, gió rét. 

3.2. Điều kiện kinh tế, xã hội 

3.2.1. Dân tộc, dân số và lao động 

Trong Bản Pỏm Om hiện tại có 67 hộ gia đình, trong đó dân tộc thiểu số 

tại chỗ là: Dân tộc Thái có 67 hộ, dân tộc kinh 0 hộ. 

Toàn Bản có 327 nhân khẩu, trong đó 

3.2.2. Hạ tầng cơ sở 

Trong Bản đã có 65 hộ đã mắc điện lưới quốc gia, song chủ yếu là để sinh 

hoạt, chưa sử dụng điện phục vụ cho sản xuất. 

Canh tác của người dân trong Bản chủ yếu làm ruộng nước hai vụ và các 

loại cây nông nghiệp ngắn ngày khác, ruộng lúa phân bố dọc theo các suối gần 

Bản và một ít canh tác trên các nương rẫy cũ. Đời sống kinh tế còn nhiều khó 

khăn, sống phụ thuộc nhiều vào rừng. Trình độ văn hóa nhìn chung còn hạn chế. 

Hệ thống kênh mương thủy lợi trong sản xuất của Bản chưa được bê tông 

hoá. Chủ yếu dựa vào hệ thống khe suối chảy quanh bản chưa chủ động được 

nguồn nước dành cho tuơi tiêu. 

Kết quả phân loại kinh tế hộ của Bản có 47 hộ nghèo chiếm đến 70,15%. 

Điều này cho thấy đời sống kinh tế của người dân rất khó khăn, nghèo đói. Đa 

số hộ nghèo đói có diện tích đất canh tác ít. 

3.3. Khái quát về tình hình sử dụng đất 

 Hạnh Dịch là một trong những xã miền núi đặc biệt khó khăn (Quyết định 

164/2006/QĐ-TTg) của huyện Quế Phong. 

 Tổng diện tích đất tự nhiên: 18.026,24 ha, chi tiết các loại đất được thể 

hiện cụ thể tại bảng sau
[2]

: 

TT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Diện tích (Ha) 

  Tổng diện tích 18.026,24 

                                           
2
 Kết quả thống kê, kiểm kê diện tích đất trên địa bàn xã Hạnh Dịch đến ngày 01/1/2011_Do Phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện Quế Phong cấp. 
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TT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Diện tích (Ha) 

1 Đất nông nghiệp 16.489,31 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 288,11 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm 230,11 

1.1.1.1 Đất trồng lúa 149,32 

1.1.1.2 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 12,50 

1.1.1.3 Đất trồng cây hàng năm khác 68,29 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm 58,00 

1.2 Đất lâm nghiệp 16.187,70 

1.2.1 Đất rừng sản xuất 1.957,30 

1.2.2 Đất rừng phòng hộ 3.697,20 

1.2.3 Đất rừng đặc dụng 10.533,20 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 13,50 

2 Đất phi nông nghiệp 186,68 

2.1  Đất ở  26,80 

2.2  Đất chuyên dùng 51,17 

2.3 Đất tôn giao, tín ngưỡng   

2.4  Đất nghĩa trang, nghĩa địa 13,92 

2.5 Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 94,79 

3 Đất chƣa sử dụng 1.350,25 

3.1 Đất bằng chưa sử dụng 14,30 

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng 1.329,33 

3.3 Núi đá không có rừng cây 6,62 

3.4. Các bƣớc triển khai giao đất, giao rừng 

a) Bước 1: Chuẩn bị  

- Uỷ ban nhân dân xã tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách 

của Nhà nước về việc giao đất, giao rừng và nghĩa vụ, quyền lợi của chủ rừng 

cho nhân dân tại địa phương mình.  

- Thành lập ban chỉ đạo và Hội đồng giao đất, giao rừng: uỷ ban nhân dân 

xã thành lập Hội đồng giao đất, giao rừng của xã. 

Hội đồng giao rừng cấp xã do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã làm Chủ tịch 

Hội đồng, các thành viên có đại diện của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đại diện 

Hội Nông dân tập thể và các đoàn thể liên quan, đại diện các thôn, bản trong xã, 

cán bộ theo dõi về lâm nghiệp, kiểm lâm địa bàn, địa chính. Hội đồng có trách 

nhiệm: 

- Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức cho các tổ chức và nhân dân trong xã 

học tập chủ trương chính sách của nhà nước về giao rừng, thuê rừng, về quyền 

và nghĩa vụ của chủ rừng. 

- Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng của xã; xem xét, đề xuất 

ý kiến đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao rừng, thuê rừng, 

cộng đồng dân cư thôn được giao rừng. 

- Chuẩn bị kinh phí, vật tư kỹ thuật phục vụ cho việc giao đất, giao rừng. 
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- Cộng đồng dân cư thôn/bản họp thôn để thống nhất các vấn đề chủ yếu 

sau: 

+ Thông qua đơn đề nghị Nhà nước giao đất, giao rừng cho cộng đồng 

thôn/bản. 

+ Thông qua kế hoạch quản lý khu rừng sau khi được Nhà nước giao 

rừng.  

b) Bước 2: Điều tra thực địa 

* Khoanh vẽ và đo đếm diện tích trạng thái rừng  

- Mục đích: Một bản đồ trạng thái rừng được khoanh vẽ và đo đếm diện 

tích theo trạng thái khu vực giao đất rừng. Bản đồ trạng thái rừng phục vụ 

xây dựng bản đồ giao rừng cho từng đối tượng có thể hiện đầy đủ trạng thái 

rừng khi giao.  

- Chuẩn bị: 

+ Bản đồ địa hình khu vực giao đất rừng.  

+ Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất rừng do người dân tham gia vẽ.  

+ Kết quả phân loại rừng của người dân để sử dụng các tên gọi kiểu rừng 

của dân. 

+ Các dụng cụ điều tra đo đạc: Địa bàn cầm tay, GPS, thước dây 30m –  

50m, ống nhòm, bút chì, thước kẻ, thước đo độ,....  

+ Thành lập một nhóm nông dân nòng cốt 3 - 5 người am hiểu địa bàn 

rừng   

- Tiến hành: 

+ Phương pháp đo vẽ trạng thái rừng:  

 Sử dụng ảnh vệ tinh để kết hợp giải đoán và đo vẽ bổ sung trên thực địa 

bằng máy định vị vệ tinh GPS. Cung cấp bản đồ hiện trạng để người dân 

tham gia, bổ sung xác định các ranh giới, phân bố các trạng thái rừng, đất đai 

trong khu vực giao.  

 Khoanh vẽ theo dốc đối diện, đo vẽ bổ sung ranh giới bằng máy định vị 

vệ tinh GPS. 

+ Kế thừa kết quả vẽ sơ đồ hiện trạng của người dân và khoanh vẽ kĩ 

thuật trên hiện trường có sự tham gia của người dân. Vẽ ranh giới các trạng 

thái rừng cho từng lô, khoảnh rừng trên bản đồ địa hình.  

+ Nếu khu vực giao có diện tích lớn thì nên phân chia thành các khu nhỏ 

và đặt tên để dễ quản lí và phân chia rừng cho từng đối tượng, tên gọi của 

từng khu lấy theo tên địa phương dựa vào địa danh sông suối hoặc núi đồi 

hoặc yếu tố lịch sử,....  

+ Đo  đếm diện tích: Diện tích trạng thái  được đo đếm từng mảnh trong 

từng khoảnh, khu vực bằng phần mền quản lí bản đồ MapInfo số hoá bản đồ 

trạng thái và đo tính diện tích trên máy vi tính.  

- Kết quả:   
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+  Một bản đồ trạng thái rừng khu vực giao, trên đó thể hiện tên trạng 

thái, màu sắc và diện tích trạng thái tại trung tâm của một lô trạng thái rừng.  

+  Thống kê diện tích theo trạng thái cho từng lô, khu vực và tổng hợp 

cho toàn khu giao. 

* Đo đạc ranh giới và đo đếm diện tích giao rừng, đất rừng cho cộng 

đồng  

- Mục đích: Xây dựng được bản đồ khoanh vẽ diện tích giao cho cộng 

đồng.  

Trên các bản đồ này hể hiện rõ trạng thái rừng, đây là cơ sở để lập bản đồ 

giao đất, giao rừng trong số đỏ có thể hiện đầy đủ trạng thái rừng.  

- Chuẩn bị: 

+ Bản đồ trạng thái rừng. 

+ Bản đồ địa hình.  

+ Sơ đồ giao đất rừng được xây dựng bởi cộng đồng. 

+ Các dụng cụ điều tra đo đạc: Địa bàn cầm tay, GPS, thước dây 30m –  

50m, ống nhòm, bút chì, thước kẻ, thước đo độ,....  

+ Thành lập các một nhóm nông dân đại diện cho cộng đồng.   

- Tiến hành:  

+ Đối chiếu kết quả phân chia đất rừng của người dân trên sơ đồ với thực 

địa và bản đồ địa hình, hiện trạng. Sử dụng các địa hình, địa danh theo nhận 

biết của người dân để kiểm tra.   

+ Tiến hành đi đo đạc theo đường ranh giới phân chia diện tích giữa các 

lô rừng bằng máy định vị vệ tinh GPS. Nếu ranh giới là sông suối, đường 

dông thể hiện rõ trên bản đồ thì chỉ cần đến xác minh là đủ.  

+ Thể hiện ranh giới giữa các lô rừng trên bản  đồ trạng thái rừng, tỷ lệ 

1/10.000.   

+ Mở rộng từng phần bản đồ giao đất, giao rừng theo tỷ lệ 1/5.000-

1/2.000 trên bản đồ trạng thái rừng.  

+ Đo đếm diện tích: Diện tích trạng thái rừng trong từng lô, khu rừng giao 

cộng đồng được đo đếm bằng phần mền quản lí bản đồ MapInfo số hoá bản 

đồ trạng thái và đo tính diện tích trên máy vi tính. 

- Kết quả  

+ Một bản đồ (tỷ lệ 1/10.000) khu vực giao đất, giao rừng, trên bản đồ thể 

hiện ranh giới trạng thái rừng, diện tích của mỗi lô rừng; tô màu theo trạng 

thái rừng.  

+ Các bản đồ giao đất, giao rừng cho cộng đồng, trên bản đồ thể hiện ranh 

giới, trạng thái rừng, diện tích.  

+ Thống kê diện tích giao cho cộng đồng. Trong đó ghi chi tiết diện tích 

theo trạng thái rừng. Tổng hợp cho toàn khu vực giao. 
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* Điều tra xác định trữ lượng rừng 

- Trên diện tích đất có rừng tự nhiên, rừng trồng và đất trống có cây gỗ tái 

sinh, tiến hành lập các ô đo đếm xác định trữ lượng rừng bằng phương pháp 

tuyến điển hình ô hệ thống (tổng diện tích các ô tiêu chuẩn tối thiểu bằng 2% 

diện tích điều tra) để thu thập số liệu và tính toán các chỉ tiêu. 

- Quy cách ô tiêu chuẩn:  

+ Rừng gỗ tự nhiên lá rộng thường xanh, đất trống có cây gỗ tái sinh: Ô 

tiêu chuẩn có diện tích 500m
2
 là hình chữ nhật (20m x 25m); tại góc phần tư thứ 

nhất lập ô đo đếm tái sinh diện tích 16 m
2
 (4x4m).  

+ Rừng gỗ trồng: Ô tiêu chuẩn có diện tích 100m
2
 hình chữ hình vuông có 

kích thước 10m x 10m; 

+ Rừng hỗn giao gỗ nứa hoặc nứa gỗ: Lập ô đo đếm 500m
2
 (20x25m) để 

điều tra cây gỗ, trong ô đo đếm 500 m
2
 đó tại góc phần tư thứ nhất lập ô đo đếm 

tre nứa diện tích 100 m
2
 (10x10m).  

- Thu thập số liệu trong ô tiêu chuẩn: 

+ Xác định tên cây; trường hợp là rừng trồng xác định thêm phương thức 

trồng, tuổi hoặc năm trồng, phẩm chất cây theo 3 cấp: tốt (A), trung bình (B), 

xấu (C); 

+ Đường kính: Đo ở vị trí 1,3m tất cả cây trong ô, đo một lần theo hướng 

xuyên tâm ô đo đếm; 

+ Đo chiều cao vút ngọn: Đo chiều cao vút ngọn của tất cả các cây đã đo 

đường kính;  

+ Rừng gỗ trồng: Bắt đầu đo cây có D1.3 ≥ 7 cm và đo theo cấp 2 cm; 

+ Rừng gỗ tự nhiên: Bắt đầu đo cây có D1.3 ≥ 10 cm, theo cấp 4 cm; 

+ Đất trống có cây gỗ rải rác (IC): Đối với những cây gỗ có đường kính 

D1,3≥8cm thì xác định tên và đo đếm ghi vào phiếu đo đếm cây gỗ như đo đếm 

rừng gỗ tự nhiên. 

3.5. Kết quả giao đất, giao rừng 

Tổng diện tích đất lâm nghiệp được giao 426,52 ha, bao gồm 1 tiểu khu 

(Tiểu khu 85), 6 khoảnh (khoảnh 3, 7, 8, 9, 14, 15), 11 thửa (thửa 136a, 136b, 

149, 151, 168, 180a, 180b, 182a, 182b, 183, 184) và 60 lô trạng thái. 

Thửa 136a - khoảnh 3; thửa 136b, 149, 151, 168 - khoảnh 7; thửa 180b, 

182a - khoảnh 8; thửa 180a - khoảnh 9; thửa 182b, 183 - khoảnh 14; thửa 184 

khoảnh 15, tiểu khu 85, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.  

Số 

TT 
Số thửa 

Diện tích 

(Ha) 
Trạng thái rừng chủ yếu 

1 136a 3,76 Đất trống có cây tái sinh (IC) 

2 136b 4,32 Đất trống có cây tái sinh (IC) 

3 149 8,99 Rừng gỗ phục hồi cây lá rộng thường xanh (IIB) 
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4 151 17,22 Rừng gỗ sau khai thác kiệt (IIIA1) 

5 168 35,74 Rừng gỗ phục hồi cây lá rộng thường xanh (IIB) 

6 180a 85,59 Đất trống trảng cây bụi (IB) 

7 180b 26,06 Rừng hỗn giao gỗ nghèo – Nứa (IIIA1+N) 

8 182a 42,36 Rừng hỗn giao gỗ nghèo – Nứa (IIIA1+N) 

9 182b 59,42 Rừng hỗn giao Nứa - Gỗ (N+Gỗ) 

10 183 104,69 Rừng hỗn giao Nứa - Gỗ (N+Gỗ) 

11 184 39,72 Rừng hỗn giao Nứa - Gỗ (N+Gỗ) 

Cộng 11 426,52   

Kết quả về diện tích, trạng thái được thể hiện cụ thể tại bảng sau: 

Số thửa Tiểu khu Khoảnh Lô 
Diện tích 

(Ha) 
Trạng thái 

136a 85 3 
a 1.68 IA 

b 2.08 IC 

136b  85 7 
c 1.28 IC 

h 3.04 IIIA1 

149 85 7 

e 0.55 KeoI 

f 0.54 NN 

g 1.17 NN 

i 2.51 IC 

l 3.86 IIB 

151 85 7 

a 0.58 KeoI 

d 1.72 IC 

i 9.22 IIIA1 

k 5.70 IIB 

168 85 7 

n 13.48 IIB 

m 22.09 IIIA1 

o 0.17 NN 

180a 85 9 

a 0.37 Mét 

b 0.36 IB 

c 3.58 IIIA1 

d 0.35 KeoI 

e 4.17 IIIA1 

f 0.80 KeoII 

g 0.30 KeoII 

h 2.85 NN 

i 9.27 IA 

j 0.55 KeoI 

k 26.30 IIIA1+N 

l 31.88 IB 

m 4.81 IIIA1+N 

180b 85 8 b 1.99 IB 
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Số thửa Tiểu khu Khoảnh Lô 
Diện tích 

(Ha) 
Trạng thái 

e 1.27 IIB 

h 14.30 IIIA1+N 

k 7.51 IB 

182a 85 8 

c 1.92 IC 

d 14.48 IIB 

f 0.97 KeoI 

g 0.81 IA 

i 4.41 IB 

j 19.77 IIIA1+N 

182b 85 14 

a 8.24 IIB 

c 2.64 NN 

d 1.00 IC 

f 1.59 IB 

h 10.28 IC 

l 8.44 IB 

k 7.09 IIIA1+N 

o 20.14 N+Gỗ 

183 85 14 

b 3.12 IB 

e 3.20 IIIA1 

g 10.76 IIB 

i 6.20 IC 

n 1.39 IIB 

m 30.00 IB 

p 50.02 N+Gỗ 

184 85 15 

a 2.96 IC 

b 3.12 IB 

c 9.42 IB 

d 24.22 N+Gỗ 

Cộng  426.52  

Trong tổng số 426,52 ha rừng và đất rừng được giao, có: 

- Diện tích đất có rừng: 275,60 ha (Rừng tự nhiên 271,13 ha, rừng trồng 

4,47 ha); 

- Diện tích đất chưa có rừng: 150,92 ha (Đất trống 143,55 ha, đất canh tác 

nông nghiệp 7,37 ha). 
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Thông tin về rừng được thể hiện tại bảng sau: 

Số 

thửa 
K

h
o
ả

n
h

 

Lô 
Diện 

tích 

Rừng tự nhiên Rừng trồng 

Trạng 

thái 
Loài cây ƣu thế 

Trữ 

lƣợng  

Diện 

tích 

Loài 

cây 

Năm 

trồng 

136b 7 h 3.04 IIIA1 Dẻ, Ràng ràng, Dung 143.792 3.04     

149 7 
e 0.55 KeoI       Keo 2009  

l 3.86 IIB Dẻ, Ràng ràng, Côm 348.558 3.86     

151 7 

a 0.58 KeoI     Keo  2006 

i 9.22 IIIA1 Dẻ, Ràng ràng, Dung 436.106 0.58     

k 5.70 IIB Dẻ, Ràng ràng, Côm 514.71 5.70     

168 7 
m 13.48 IIIA1 Dẻ, Ràng ràng, Dung 637.604 13.43     

n 22.09 IIB Dẻ, Ràng ràng, Côm 1994.73 22.31     

180a 9 

a 0.37 Mét       Mét   

c 3.58 IIIA1 Ràng ràng, Dẻ, Chẹo 342.606 3.58     

d 0.35 KeoI       Keo  2009 

e 4.17 IIIA1 Dẻ, Ràng ràng, Dung 182.229 4.17     

f 0.80 KeoII       Keo  2006 

g 0.30 Keo II       Keo  2006 

j 0.55 KeoI       Keo  2009 

k 26.30 IIIA1+N Ràng ràng, Dẻ, Dung 1288.7 26.30     

m 4.81 IIIA1+N Ràng ràng, Dẻ, Dung 235.69 4.81     

180b 8 
e 1.27 IIB Ràng ràng, Trâm, Côm 92.583 1.27     

h 14.30 IIIA1+N Ràng ràng, Dẻ, Dung 882.31 14.30     

182a 8 

d 14.48 IIB Ràng ràng, Trâm, Côm 1055.59 14.48     

f 0.97 KeoI       Keo  2009 

j 19.77 IIIA1+N Ràng ràng, Dẻ, Dung 1219.81 19.77     

182b 14 

a 8.24 IIB 
Ràng ràng, chay rừng, 

Côm 701.224 
8.24     

k 7.09 IIIA1+N Dẻ, Ràng ràng, Dung 513.316 7.09     

o 20.14 N+Gỗ Dẻ, Ràng ràng, Dung 294.044 20.14     

183 14 

e 3.20 IIIA1 Dẻ, Ràng ràng, Dung 231.68 3.20     

g 10.76 IIB 
Ràng ràng, chay rừng, 

Côm 915.676 
10.76     

n 1.39 IIB 
Ràng ràng, chay rừng, 

Côm 118.289 
1.39     

p 50.02 N+Gỗ Dẻ, Ràng ràng, Dung 730.292 50.02     

184 15 d 24.22 N+Gỗ Dẻ, Ràng ràng, Dung 300.328 24.22     

Cộng 275.60    271.50   

3.6. Hồ sơ giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp 

- Bản đồ phục vụ giao đất, giao rừng, tỷ lệ 1/10.000. 
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- Thuyết minh "Giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp Bản Pỏm Om, xã 

Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An". 

- Đơn đề nghị được giao đất, giao rừng do đại diện Bản Pỏm Om ký. 

- Bảng kê thông tin về rừng gắn với thửa đất lâm nghiệp được giao. 

- Kế hoạch quản lý rừng cộng đồng cùng biên bản thông qua của cộng 

đồng Bản Pỏm Om. 

- Quy chế quản lý rừng cộng đồng Bản Pỏm Om. 

 

PHẦN IV - KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

 Công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho Cộng đồng dân cư 

Bản Pỏm Om trên địa bàn xã Hạnh Dịch được tiến hành đồng bộ với sự cộng tác 

thực hiện của đơn vị tư vấn (Công ty CP tư vấn Nông Lâm nghiệp Miền Trung), 

Dự án SPERI (Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách xã hội) phối hợp với 

các cơ quan chuyên ngành cấp huyện, xã, Bản và người dân (có sự tham gia của 

cán bộ chuyên ngành huyện như Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm 

lâm; cán bộ địa chính, lâm nghiệp; Ban quản lý Bản Pỏm Om; đại diện các tổ 

chức chính trị, chính trị xã hội và các hộ dân tại thực địa). 

 Kết quả đạt được đảm bảo chất lượng, rõ ràng, trung thực, công khai và 

dân chủ. Người dân trong cộng đồng phấn khởi, ủng hộ khi được Nhà nước giao 

quyền quản lý và sử dụng rừng và đất rùng cho Cộng đồng để đầu tư xây dựng, 

bảo vệ và phát triển vùng rừng được giao.  

II. KIẾN NGHỊ 

Để ổn định sản xuất trồng rừng và bảo vệ rừng ổn định lâu dài cho Cộng 

đồng Bản Pỏm Om, đề nghị UBND huyện Quế Phong chỉ đạo cơ quan chuyên 

ngành sớm hoàn thiện thủ tục, ra quyết định và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng rừng và đất rừng. Để Cộng đồng bản Pỏm Om tiến hành thực hiện theo Kế 

hoạch quản lý rừng cộng đồng, tiến hành các bước tiếp theo của công tác bảo vệ 

và phát triển rừng. 

 Các bước tiếp theo cần làm để hỗ trợ cộng đồng thực hiện kế hoạch và 

phân chia lợi ích là: 

 - UBND huyện phê duyệt Quy chế bảo vệ và phát triển rừng cho cộng 

đồng và phê duyệt kế hoạch quản lý rừng cộng đồng 5 năm: 2012 - 2017. 

- Tổ chức cộng đồng thực hiện Quy chế và kế hoạch./. 

UBND XÃ HẠNH DỊCH 

CHỦ TỊCH 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN 

GIÁM ĐỐC 
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