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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đại Lộc là một huyện thuộc tỉnh Quảng Nam, với tổng diện tích 

tự nhiên 585,6 km
2
, trong đó đất lâm nghiệp chiếm 70% diện tích. 

Với điều kiện địa hình đa dạng, phong phú, có núi, đồi và đồng bằng 

ven sông, rất thuận lợi cho phát triển kinh tế đa ngành; song với đặc 

điểm địa hình phân bậc rõ, cao, độ dốc lớn ở vùng đầu nguồn phía 

Tây và thấp dần về đồng bằng phía đông. Vì vậy rừng, đặc biệt là 

rừng phòng hộ nói riêng, ngành lâm nghiệp nói chung có một vai trò 

và vị trí hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng 

như an ninh môi trường sinh thái, an ninh quốc phòng. 

Tuy nhiên thực trạng phát triển làm nghiệp trong thời gian qua 

vẫn bộc lộ nhiều hạn chế; rừng vẫn tiếp tục bị khai thác trái phép và 

diễn biến phức tạp, chất lượng lâm sản ngày càng suy giảm; cơ sở hạ 

tầng của lâm nghiệp vẫn còn thấp kém, hiệu quả sản xuất lâm nghiệp 

vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. 

Vấn đề cấp thiết hiện nay là phải tìm ra các giải pháp để phát 

triển lâm nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phòng hộ và 

bảo vệ môi trường sinh thái. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Phát 

triển lâm nghiệp tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam” mang tính cấp 

bách và thiết thực. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển lâm 

nghiệp. 

- Phân tích thực trạng phát triển ngành lâm nghiệp huyện Đại 

Lộc thời gian qua. 

- Đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển lâm nghiệp 

huyện Đại Lộc đến năm 2020. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 

Là những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan tới việc phát 

triển lâm nghiệp tại huyện Đại Lộc. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số nội 

dung về phát triển lâm nghiệp. 

- Về không gian: Đề tài nghiên cứu nội dung trên ở huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

- Về thời gian: Các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý 

nghĩa đến năm 2020. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích 

chuẩn tắc; 

- Phương pháp điều tra, khả sát thực tế; 

- Phương pháp phân tích, so sánh; 

- Phương pháp tổng hợp; 

- Các phương pháp khác 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục luận 

văn được chia thành 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển lâm nghiệp; 

Chương 2: Thực trạng phát triển lâm nghiệp tại huyện Đại Lộc, 

tỉnh Quảng Nam; 

Chương 3: Giải pháp phát triển lâm nghiệp huyện Đại Lộc đến 

năm 2020. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP 

1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP 

1.1.1 Một số khái niệm 

a. Lâm nghiệp 

Lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất trong nền kinh tế 

quốc dân có nhiệm vụ trồng cây gây rừng, chăm sóc, nuôi dưỡng, 

bảo vệ rừng, khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản, phát huy tác 

dụng phòng hộ và bảo vệ môi trường. 

b. Phát triển lâm nghiệp 

Phát triển lâm nghiệp là tổng hợp các biện pháp tổ chức, kinh tế 

để đẩy mạnh sản xuất lâm sản nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu xã hội, 

yêu cầu thị trường trên cơ sở sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và 

đạt hiệu quả kinh tế cao. 

1.1.2 Phân loại rừng 

a. Phân loại rừng theo chức năng sử dụng: 

- Rừng phòng hộ 

- Rừng đặc dụng 

- Rừng sản xuất 

b. Phân loại rừng theo nguồn gốc hình thành 

- Rừng tự nhiên 

- Rừng trồng 

1.1.3 Vai trò của lâm nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội 

- Lâm nghiệp có vai trò cung cấp lâm sản, đặc sản phục vụ các 

nhu cầu của xã hội. 

- Lâm nghiệp có vai trò làm chức năng phòng hộ, bảo vệ môi 

trường sống, cảnh quan văn hoá xã hội. 
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- Lâm nghiệp có vai trò tạo nguồn thu nhập và giải quyết công 

ăn việc làm cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào thuộc vùng trung du 

miền núi 

- Lâm nghiệp có chức năng nghiên cứu khoa học 

1.1.4 Đặc điểm sản xuất lâm nghiệp 

- Chu kỳ sản xuất dài:  

- Quá trình tái sản xuất tự nhiên xen kẽ với quá trình tái sản 

xuất kinh tế, trong đó quá tình tái sản xuất tự nhiên đóng vai trò quan 

trọng và quyết định 

- Tái sinh và khai thác rừng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau 

- Sản xuất lâm nghiệp tiến hành trên quy mô rộng, chủ yếu hoạt 

động ngoài trời và trên những địa bàn có những điều kiện tự nhiên 

phức tạp, điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn 

- Sản xuất lâm nghiệp có tính thời vụ:  

- Hoạt động sản xuất lâm nghiệp vừa mang mục tiêu kinh tế vừa 

mang mục tiêu xã hội.  

- Sản xuất lâm nghiệp vừa mang tính chất hoạt động sản xuất 

nông nghiệp vừa mang tính chất hoạt động sản xuất công nghiệp và 

xây dựng cơ bản.  

- Sản xuất lâm nghiệp mang tính xã hội sâu sắc và nhiều thành 

phần kinh tế tham gia.  

1.2 NỘI DUNG VỀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP 

1.2.1 Phát triển quy mô rừng 

- Phát triển quy mô rừng là tăng diện tích tạo rừng, khoanh nuôi 

bảo vệ rừng, nâng cao độ che phủ rừng, tăng trữ lượng gỗ cây dứng, 

đáp ứng ngày càng cao yêu cầu lâm sản và dịch vụ cho xã hội, thể 

hiện vị trí vai trò của rừng đối với việc giải quyết những mục tiêu 
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qua trọng của nền kinh tế. Nó gắn liền với việc tăng trưởng, tạo việc 

làm nhằmsử dụng các nguồn lực để xây dựng rừng hiệu quả. 

- Sự phát triển quy mô rừng được phản ánh qua ba chỉ tiêu là 

gia tăng diện tích rừng hiện có, nâng độ che phủ rừng, gia tăng giá trị 

kinh tế rừng trên một đơn vị diện tích rừng. 

- Quy mô đưa lại hiệu quả khi quy mô được xác định một cách 

hợp lý, không phai quy mô càng lớn càng hiệu quả. Phát triển rừng 

về mặt quy mô có hai phương thức sau: Phương thức phát triển quy 

mô theo chiều rộng và phương thức phát triển quy mô theo chiều sâu. 

- Tiêu chí đánh giá dự phát triển quy mô rừng: 

+ Diện tích rừng, độ che phủ của rừng qua các năm; 

+ Diện tích trồng mới qua các năm; 

+ Tốc độ tăng diện tích rừng, độ che phủ rừng qua các năm. 

1.2.2 Cơ cấu các loại rừng 

- Cơ cấu rừng là thành phần tỷ trọng và mối quan hệ giữa các 

loại rừng trong nội bộ ngành lâm nghiệp. 

- Cơ cấu rừng hợp lý là cơ cấu giữa các loại rừng trong ngành 

lâm nghiệp mà các thành phần của nó có tác dụng phát huy tốt các 

tiềm năng của sản xuất và đáp ứng yêu cầu thị trường, xã hội. 

- Tiêu chí đánh giá cơ cấu các loại rừng: Cơ cấu các loại rừng 

qua các năm. 

1.2.3 Gia tăng các nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp 

- Các nguồn lực chủ yếu trong lâm nghiệp gồm tài nguyên thiên 

nhiên, vốn, lao động, khoa học công nghệ,… Qui mô và chất lượng 

các nguồn lực quy định qui mô và hiệu quả ngành lâm nghiệp. 

- Gia tăng các nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp là việc huy 

động thêm các nguồn lực như vốn, lao động trên một đơn vị diện 

tích; tăng diện tích đất trồng rừng; tăng cường áp dụng khoa học 
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công nghệ và nâng cấp cơ sở hạ tầng để nâng cao giá trị và hiệu quả 

sản xuất lâm nghiệp. 

- Nội dung của gia tăng các nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp 

là làm cho các nguồn lực được sử dụng năm sau, chu kỳ sau tăng hơn 

so với năm trước, chu kỳ trước. 

- Tiêu chí đánh giá sự gia tăng các nguồn lực cho phát triển 

lâm nghiệp:  

+ Mức tăng và tốc độ tăng nguồn nhân lực qua các năm; 

+ Mức tăng và tốc độ tăng của nguồn vốn qua các năm; 

+ Mức tăng và tốc độ tăng diện tích đất rừng qua các năm. 

1.2.4 Phát triển hình thức tổ chức sản xuất lâm nghiệp và 

liên kết kinh tế 

- Tổ chức sản xuất lâm nghiệp là việc phối hợp các nguồn lực, 

điều kiện của sản xuất lâm nghiệp thông qua việc thiết lập các hình 

thức kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của 

sản xuất lâm nghiệp. 

- Các hình thức tổ chức sản xuất phổ biến trong sản xuất lâm 

nghiệp là hình thức tổ chức sản xuất của hộ sản xuất lâm nghiệp và 

trang trại. Ngoài ra còn có các hình thức hợp tác xã và các doanh 

nghiệp sản xuất rừng. 

- Một liên kết kinh tế trong lâm nghiệp được xem là tiến bộ khi 

nó đạt được các tiêu chí: 1) Liên kết đảm bảo tôn trọng tính độc lập 

của các đưn vị sản xuất lâm nghiệp đối với tư liệu sản xuất và sản 

phẩm sản xuất ra; 2) Liên kết đó phải tăng khả năng cạnh tranh của 

sản phẩm sản xuất ra; 3) Liên kết đó phải bền vững và đảm bảo phân 

chia lợi ích phù hợp giữa các đối tác; 4) Liên kết đó phải đảm bảo 

lâm sản đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.  
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- Tiêu chí đánh giá hình thức, mối liên kết của các đơn vị sản 

xuất lâm nghiệp: 

+ Tỷ trọng của mỗi loại hình sản xuất lâm nghiệp đóng góp vào 

sản lượng. 

+ Giá trị sản xuất trong lâm nghiệp. 

1.2.5 Gia tăng kết quả, hiệu quả từ lâm nghiệp 

Lâm nghiệp mang lại nhiều lợi ích to lớn đối với sự phát triển 

kinh tế, xã hội tại địa phương, lâm nghiệp còn mang lại nhiều tác 

động tích cực đối với môi trường sinh thái thể hiện chủ yếu thông 

qua các mặt sau: 

- Kết quả sản xuất lâm nghiệp là những gì lâm nghiệp đạt được 

sau một chu kỳ sản xuất nhất định được thể hiện bằng số lượng sản 

phẩm, giá trị sản phẩm, giá trị sản xuất của lâm nghiệp. 

- Gia tăng kết quả sản xuất là số lượng sản phẩm và giá trị sản 

phẩm, cũng nhu sản phẩm hàng hóa và giá trị sản phẩm hàng hóa của 

lâm nghiệp đươc sản xuất qua các năm và yêu cầu năm sau phải tăng 

cao hơn năm trước. 

- Tiêu chí đánh giá kết quả sản xuất lâm nghiệp: 

+ Số lượng sản phẩm các loại được sản xuất ra; 

+ Giá trị sản phẩm được sản xuất ra. 

- Tiêu chí đánh giá gia tăng kết quả sản xuất lâm nghiệp: 

+ Số lượng và giá trị sản lượng của từng năm; 

+ Mức tăng và tốc độ tăng của sản lượng qua các năm; 

+ Mức tăng và tốc độ tăng giá trị sản xuất rừng qua các năm. 

1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN LÂM 

NGHIỆP 

1.3.1 Điều kiện tự nhiên 

1.3.2 Điều kiện kinh tế 
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1.3.3 Điều kiện xã hội 

1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIÊN LÂM NGHIỆP TẠI 

MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 

1.4.1 Kinh nghiệm của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

1.4.2 Kinh nghiệm của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 

 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TẠI HUYỆN 

ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 

2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN LÂM 

NGHIỆP TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM 

2.1.1 Đặc điểm tự nhiên: 

Đại Lộc là vùng đất mang tính chất trung du vừa có đồng 

bằng vừa có rừng núi với diện tích tự nhiên: 587,041 km2. Dân 

số toàn huyện tính đến tháng 2015: 181.435 người; mật độ: 309 

người/km2. Khí hậu Đại Lộc là khí hậu nhiệt đới gió mùa có 

nền nhiệt độ cao trong năm ít biến đổi, trung bình 25,90 C. Độ 

ẩm trung bình: 82,3%. Lượng mưa bình quân năm 2000-

2500mm, tập trung các tháng 9,10,11. Với địa hình cao ở phía 

Tây-Tây Bắc, thấp dần về phía Đông, có hai con sông lớn là 

Vu Gia và Thu Bồn với lưu lượng nước lớn bao bọc nên mưa 

đầu và giữa mùa đông ở Đại Lộc thường gây lụt lội ảnh hưởng 

không nhỏ đến đời sống và sản xuất vùng hạ lưu. Dưới sự tác 

động của địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn khác nhau nên 

đất đai cũng đa dạng và gồm 4 nhóm chính: Đất cát, đất phù sa, 

đất xám bạc màu và đất đỏ vàng. 
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2.1.2 Đặc điểm về xã hội 

- Dân số trung bình toàn huyện Đại Lộc là 181.435 người. 

- Lực lượng lao động ở huyện Đại Lộc tương đối dồi dào với số 

người trong độ tuổi lao động chiếm hơn 50% tổng dân số của huyện, 

là điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, nhất là ngành cần 

nhiều lao động như nông lâm nghiệp. 

- Người dân Đại Lộc có truyền thống sản xuất nông lâm nghiệp, 

chủ yếu làm nghề nông, trồng dâu nuôi tằm từ bao đời nay. Thêm vào 

đó là đức tính cần cù, siêng năng, chăm chỉ nên nông dân Đại Lộc đã 

tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông lâm nghiệp nói 

chung và lâm nghiệp nói riêng. 

2.1.3 Đặc điểm về kinh tế 

- Giá trị sản xuất năm 2015 đạt 7.392.91 tỉ tăng 2.699,32 tỷ 

so với năm 2012. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 16,73%.  

- Cơ cấu kinh tế huyện Đại Lộc thời kỳ 2012-2015 đã có sự 

chuyển dịch đúng định hướng, đảm bảo chỉ tiêu đề ra theo hướng 

giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - 

xây dựng, thương mại - dịch vụ. 

2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRÊN 

ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC 

2.2.1 Phát triển quy mô rừng 

a. Diện tích rừng, độ che phủ rừng 

Diện tích đất rừng trên địa bàn huyện Đại Lộc có xu hướng tăng 

lên trong những năm đầu và đi vào ổn định ở các năm sau, thể hiện 

thông qua bảng sau: 
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Bảng 2.8. Diện tích và độ che phủ rừng huyện Đại Lộc qua các năm 

gần đây 

TT Năm 

Diện tích 

tự nhiên 

(ha) 

Diện tích rừng (ha) Tỷ 

lệ 

che 

phủ 

(%) 

Tổng số 
Rừng tự 

nhiên 

Rừng 

trồng 

1 2012 58.708,86 31.763,70 19.412,15 12,351.55 54,10 

2 2013 58.708,86 34.435,65 19.851,48 14,584.17 58,65 

3 2014 58.708,86 34.441,20 19.845,13 14,596.07 58,66 

4 2015 58.708,86 34.441,20 19.845,13 14,596.07 58,66 

(Nguồn: Hạt kiểm lâm huyện Đại Lộc) 

Qua bảng 2.8, ta thấy diện tích đất rừng trên địa bàn huyện Đại 

Lộc năm 2012 đạt 31.763,70 ha; đến năm 2015, điện tích đất rừng 

đạt 34.441,20 ha, tăng 2.677,50 ha so với năm 2012. 

Tỷ lệ che phủ rừng huyện Đại Lộc năm 2012 là 54,10%, tiếp tục 

tăng trong các năm tiếp theo, đến năm 2015, tỷ lệ che phủ rừng tăng 

thành 58,66%. Kết quả đạt được là sự đóng góp công sức, nổ lực 

không ngừng của các cấp cơ quan chính quyền trong việc chỉ đạo, 

quản lý phát triển rừng thông qua các chính sách phát triển rừng theo 

từng giai đoạn và ý thức bảo vệ và phát triển rừng của người dân. 

b. Thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng 

Đối với rừng phòng hộ: Toàn huyện có tổng diện tích 16.164,04 

ha nằm trên địa bàn 9 xã gồm: Đại Chánh, Đại Hiệp, Đại Hưng, Đại 

Hồng, Đại Lãnh, Đại Quang, Đại Sơn, Đại Thạnh, Đại Đồng. 

Đối với rừng sản xuất: Toàn huyện có tổng diện tích 18.277,16 

ha được phân bố trên địa bàn 13 xã gồm: TT Ái Nghĩa, Đại Chánh, 

Đại Hiệp, Đai Hưng, Đại Hồng, Đại Lãnh, Đại Nghĩa, Đại Phong, 

Đại Quang, Đại Sơn, Đại Thạnh, Đại Tân, Đại Đồng. 
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c. Tình hình trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên. 

- Trồng rừng: Từ năm 2012 đến hết năm 2015, huyện Đại Lộc 

đã trồng 6.333,77 ha rừng, bình quân đạt 1.883,44 ha/năm. Trong đó, 

trồng mới khoảng 1.179, 21 ha và mỗi năm trồng khoảng 107 ngàn 

cây phân tán. 

- Khoanh nuôi, phục hồi rừng: Từ năm 2012 đến năm 2015, 

bình quân mỗi năm trên địa bàn huyện Đại Lộc khoanh nuôi phục 

hồi khoảng 480,65 ha rừng. Trong đó, khoanh nuôi trồng bổ sung 

rừng khoảng 148,02 ha rừng/năm, khoanh nuôi trồng tự nhiên 

khoảng 332,63 ha rừng/năm.Việc khoanh nuôi chủ yếu được tiến 

hành vào 2 loại cây là Sao đen và Keo lá tràm. 

2.2.2 Cơ cấu các loại rừng 

Cơ cấu các loại rừng đóng góp vai trò quan trọng trong việc bảo 

vệ rừng và phát triển lâm nghiệp. Cơ cấu các loại rừng trên địa bàn 

huyện Đại Lộc nhiều năm qua ở mức ổn định và không có nhiều biến 

động lớn. Theo dõi bảng dưới đây để thấy rõ chuyển biến này: 

Bảng 2.14. Cơ cấu các loại rừng huyện Đại Lộc qua các năm 

TT Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 

1 Rừng đặc dụng 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Rừng phòng hộ 43,69 46,96 46,93 46,93 

3 Rừng sản xuất 56,31 53,04 53,07 53,07 

 Tổng cộng 100,00 100,00 100,00 100,00 

(Nguồn: Hạt kiểm lâm huyện Đại Lộc) 

Qua bảng 2.14, diện tích rừng sản xuất chiếm tỷ trọng cao nhất 

trong tổng số diện tích đất lâm nghiệp và chiều hướng tăng dần, năm 

2015 diện tích rừng sản xuất là 18.277,16 ha, tăng 390,99 ha so với 

năm 2012, chiếm tỷ trọng 53,07% so với tổng đất lâm nghiệp. Diện 
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tích rừng phòng hộ có xu hướng tăng và đạt mức ổn định 16.164,04 ha 

trong năm 2015. Huyện không có rừng đặc dụng. 

2.2.3 Quy mô các nguồn lực phát triển lâm nghiệp của huyện 

Đại Lộc 

a. Đất đai 

Tổng diện tích đất tự nhiên năm 2016 là 58.708,86 ha. Trong đó, 

tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp năm 2016 là 22.583,76 ha, 

chiếm 38,47% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện; Đất lâm nghiệp đạt 

34.441,20 ha, chiếm 58,66% tổng diện tích đất tự nhiên. Như vậy, đất 

lâm nghiệp chiếm gần 60% tổng diện tích đất tự nhiên của huyện, cho 

thấy được ưu thế phát triển lâm nghiệp. 

b. Lao động 

Tổng số lao động làm việc trong nền kinh tế của huyện tăng đều 

qua các năm. Lao dộng vẫn tập trung phần lớn ở ngành Nông, lâm, thủy 

sản, là một lợi thế lớn cho ngành sản xuất lâm nghiệp. Tốc độ chuyển 

dịch cơ cấu lao động diễn ra chậm hơn so với chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế. Tỷ lệ lao động Nông, lâm, thủy sản tuy giảm nhưng vẫn còn ở mức 

cao, cụ thể năm 2012 tỷ lệ lao động trong ngành này là 79,00% tuy 

nhiên đến năm 2015 tỷ lệ này giảm xuống 77,14%. Lực lượng lao động 

trong ngành Nông lâm thủy sản đang chuyển dần sang ngành Công 

nghiệp – Xây dựng. 

c. Vốn đầu tư 

Để đầu tư vào việc phát triển lâm nghiệp huyện Đại Lộc cần một 

nguồn vốn rất lớn, nhưng rủi ro tham gia vào ngành này là không hề 

nhỏ. Tổng vốn đầu tư bảo vệ và phát triển lâm nghiệp được thể hiện qua 

bảng sau: 
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Bảng 2.18. Vốn đầu tư phát triển lâm nghiệp huyện Đại Lộc qua 

các năm 

ĐVT: Tỷ đồng 

Hạng mục 
Năm 

2012 2013 2014 2015 

Lâm sinh 23,550 24,232 24,941 24,945 

Cơ sở hạ tầng 2,655 2,748 2,993 2,990 

Chi phí quản lý 2,358 2,588 2,775 2,776 

Tổng cộng 28,563 29,568 30,709 30,711 

(Nguồn: Niêm giám thống kê huyện Đại Lộc) 

Qua bảng 2.18, ta thấy tổng vốn đầu tư phát triển lâm nghiệp qua 

mỗi năm có tăng nhưng tăng lên không đáng kể so với tổng số vốn đầu 

tư cho phát triển kinh tế của huyện trong một năm. Cụ thể, năm 2012, 

tổng vốn đầu tư phát triển rừng khoảng 28,563 tỷ đồng tăng lên 30,711 

tỷ đồng năm 2015. Vốn đầu tư chủ yếu được rót vào hạng mục lâm sinh 

là chủ yếu, hạng mức lâm sinh chiếm trên 80% tổng vốn đầu tư cho phát 

triển lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng và chi phí quản lý chiếm khoảng dưới 

20% còn lại trong tổng vốn đầu tư. 

2.2.4 Tình hình tổ chức sản xuất và liên kết kinh tế lâm nghiệp 

thời gian qua 

- Hiện nay, huyện Đại Lộc có khoảng 2 doanh nghiệp lớn làm việc 

trong lĩnh vực lâm nghiệp đó là: Doanh nghiệp tư nhân Chế biến gỗ Phú 

Bình Tây và Công ty TNHH Chế biến Nông lâm sản Đại Lộc. Các mặt 

hàng đồ mộc làm ra bao gồm: bàn ghế, tủ, hàng thủ công mỹ nghệ với 

khoảng 800.000 bộ sản phẩm/năm. 

- Về tình hình liên kết kinh tế: Kinh tế hộ, chưa liên kết giữa các 

nông hộ với nhau để hình thành các tổ hợp tác, tăng năng lực sản xuất; 
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Đối với kinh tế trang trạng chưa liên kế với các doanh nghiệp cũng như 

các hộ nông dân trong quá trình sản xuất lâm sản hàng hóa; Tổ hợp tác, 

hợp tác xã trong lâm nghiệp rất ít nên không hỗ trợ liên kết nông dân mở 

rộng sản xuất nông sản. 

2.2.5 Kết quả và hiệu quả sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn 

huyện Đại Lộc 

a. Khối lượng sản xuất kinh doanh ngành lâm nghiệp 

Khối lượng sản xuất kinh doanh ngành lâm nghiệp nhiều năm qua 

đã tăng lên đáng kể, được thể hiện cụ thể thông qua bảng dưới đây: 

Bảng 2.15. Khối lượng sản xuất kinh doanh ngành lâm nghiệp 

huyện Địa Lộc qua các năm 

TT Hạng mục ĐVT 
Năm 

2012 2013 2014 2015 

I Gỗ ngoài rừng m3 95.560 97.750 99.400 99.500 

1 Rừng sản xuất m3 90.310 92.200 93.800 95.800 

2 Rừng phòng hộ m3 750 800 700 700 

3 Ngoài Lâm nghiệp m3 4.500 4.750 4.900 3.000 

II Lâm sản ngoài gỗ      

1 Tre, Nứa 1.000 195 190 200 220 

2 Song, mây Tấn 247 245 250 255 

(Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Đại Lộc) 

Nhìn vào bảng số liệu trên ta có thể thấy khối lượng gỗ rừng 

trồng khai thác từ năm 2012 đến năm 2015 có xu hướng tăng lên. Cụ 

thể, khối lượng gỗ rừng trồng khai thác được năm 2012 khoảng 

95.560 m3, tăng lên 99.500 m3 năm 2015. Việc khai thác lâm sản 

ngoài gỗ trên địa bàn huyện chủ yếu là Tre, nước, song, mây với sản 

lượng tre nứa khai thác được khoảng 190-220 ngàn cây/năm, khối 

lượng khai thác song, mây khoảng 245-255 tấn/năm và thu nhặt một 

số lâm sản khác như: măng, mật ong,… 

- Giá trị sản xuất của kinh tế rừng 
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Giá trị sản xuất kinh doanh ngành lâm nghiệp trên địa bàn huyện Địa 

Lộc thời gian qua được thể hiện thông qua bảng trình bày dưới đây: 

Bảng 2.16. Giá trị sản xuất kinh doanh của ngành lâm nghiệp 

huyện Đại Lộc qua các năm 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2012 2013 2014 2015 

1 
Giá trị sản xuất lâm 

nghiệp 
Tỷ đồng 35,00 30,80 38,70 40,20 

1.1 Trồng và nuôi rừng Tỷ đồng 1,62 1,70 1,78 2,00 

1.2 
Khai thác, chế biến 

gỗ, lầm sản 
Tỷ đồng 31,43 27,00 33,38 34,60 

1.3 Dịch vụ lâm nghiệp Tỷ đồng 1,95 2,10 3,54 3,60 

1.4 Tốc độ tăng trưởng % - -12,00 25,65 3,88 

2 
Cơ cấu kinh tế lâm 

nghiệp 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.1 Trồng rừng % 4,63 5,52 4,60 4,98 

2.2 
Khai thác gỗ và 

lâm sản 
% 89,90 87,66 86,25 86,07 

2.3 Dịch vụ lâm nghiệp % 5,57 6,82 9,15 8,96 

(Nguồn: Chi cục thống kê huyện Đại Lộc) 

Qua bảng giá trị sản xất kinh doanh ngành lâm nghiệp huyện 

Đại Lộc qua các năm cho thấy  giá trị sản xuất lâm nghiệp có xu 

hướng tăng qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không cao. 

Khai thác, chế biến gỗ, lâm sản năm 2015 đạt 34,60 tỷ động, chiếm 

86,07% tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp. Điều này cho thấy được sự 

hiệu quả khi khai thác lâm sản từ rừng. 

b. Hiệu quả từ công tác đầu tư phát triển rừng 

- Về môi trường: Duy trì độ che phủ rừng trong giai đoạn 2016 

– 2020 ở mức 60%; Nâng cao chất lượng rừng phòng hộ, góp phần 
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giảm thiên tai, điều hòa khí hậu, nguồn nước, giảm xói mòn, nhiều 

loài động thực vật quý được bảo vệ tạo điều kiện phát triển sản xuất 

lâm nghiệp. 

 Về kinh tế: Hàng năm cung cấp từ 65.000 – 75.000 m3 gỗ từ 

rừng trồng cho các nhà máy chế biến, cho xây dựng và nhu cầu về gỗ 

của nhân dân; Góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương, 

xóa đói, giảm nghèo; Thỏa mãn nhu cầu lâm sản, tăng lợi nhuận cho 

các doanh nghiệp. 

 Về xã hội, an ninh, quốc phòng: Giải quyết việc làm thương 

xuyên cho trên 1.500 lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ đói nghèo 

cho nhân dân vùng núi; Góp phần ổn định chính trị cho vùng miền 

núi, vùng sâu. 

2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÂM 

NGHIỆP TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC 

2.3.1 Những thành công và hạn chế 

a. Thành công 

- Về phát triển quy mô rừng: Diện tích rừng và tỷ lệ che phủ rừng 

huyện Đại Lộc có xu hướng tăng lên trong khoảng thời gian từ năm 2012 

đến năm 2013 và bắt đầu đi vào ổn định vào năm 2014, 2015. 

- Về cơ cấu các loại rừng: Cơ cấu các loại rừng huyện Đại Lộc 

có sự dịch chuyển từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ. Việc chuyển 

sang rừng phòng hộ góp phần đảm bảo cho sự an toàn của các vùng 

trung du, đồng bằng. 

- Về quy mô các nguồn lực phát triển lâm nghiệp: Diện tích đất 

lâm nghiệp đạt 34.441,20 ha, chiếm 58,66% tổng diện tích đất tự 

nhiên; Lực lượng lao động vẫn tập trung chủ yếu các ngành Nông - 

lâm - ngư nghiệp với tỉ lệ qua các năm trên 75%, cho thấy được ưu 

thế phát triển lâm nghiệp của huyện Đại Lộc. 
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- Về tình hình tổ chức sản xuất và liên kết kinh tế lâm nghiệp 

thời gian qua: Hiện nay trên địa bàn huyện có 02 doanh nghiệp lớn 

trong ngành lâm nghiệp với công suất khoảng 800.000 bộ sản 

phẩm/năm. 

- Về kết quả và hiệu quả sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn huyện 

Đại Lộc: Khối lượng sản xuất kinh doanh có xu hướng tăng lên qua 

các năm. Duy trì độ che phủ rừng trong giai đoạn 2015-2020 ở mức 

60%; Tăng thu nhập cho người dân địa phương, xóa đói, giảm 

nghèo; góp phần ổn định chính trị cho vùng miền núi, vùng sâu. 

b. Những hạn chế 

- Về phát triển quy mô rừng: Thực trạng hiện nay khi phần lớn 

đất rừng sản xuất và rừng phòng hộ đều chủ yếu giao cho UBND các 

xã thực hiện nhiệm vụ quản lý, chưa được phân giao cho tổ chức, cá 

nhân cụ thể nào để sử dụng một cách có hiệu quả. 

- Về cơ cấu các loại rừng: Với việc huyện Đại Lộc không có 

rừng đặc dụng sẽ làm ảnh hưởng đến việc bảo tồn thiên nhiên, nguồn 

gen sinh vật rừng, cũng như các danh lam thắng cảnh để phục vụ 

nghỉ ngơi du lịch kết hợp với phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Về quy mô các nguồn lực phát triển lâm nghiệp của huyện Đại 

Lộc: Lực lượng lao động có sự chuyển dần từ Nông - lâm - ngư 

nghiệp sang ngành Công nghiệp - Xây dựng. Vốn đầu tư có xu 

hướng tăng những rất không đáng kể khi so với tổng vốn đầu tư bỏ 

ra để phát triển kinh tế huyện. Với diện tích rừng hiện tại của huyện 

Đại Lộc là rất lớn, trong khi vốn đầu tư lại nhỏ giọt khiến cho tiềm 

năng từ lâm nghiệp chưa được khai thác một cách có hiệu quả. 

- Về tình hình liên kết kinh tế: Chưa hình thành mô hình liên 

kết, hoặc những liên kết này chưa chặt chẽ, rõ ràng do bản thân 
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doanh nghiệp, hộ lâm nghiệp, hợp tác xã chưa đủ năng lực thực hiện 

ở các khâu của quá trình sản xuất lâm nghiệp. 

- Về kết quả và hiệu quả sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đại 

Lộc: Với giá trị sản xuất kinh doanh của ngành lâm nghiệp hiện tại chưa 

đáp ứng được đúng với tiềm năng ngành lâm nghiệp của huyện.  

2.3.2 Nguyên nhân của các hạn chế 

- Về phát triển quy mô rừng: Công tác giao đất, giao rừng, cho 

thuê rừng chưa được tiến hành đồng bộ thường xuyên. Một số diện 

tích giao rừng còn manh mún, không liền khu, liền khoảnh, không 

thuận lợi cho công tác bảo vệ, phát triển rừng. 

- Về cơ cấu các loại rừng: Nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

an ninh quốc phòng ngày càng cao nên một số diện tích rừng tự 

nhiên phải chuyển mục đích sử dụng. 

- Về quy mô các nguồn lực phát triển lâm nghiệp: Công tác phổ 

biến, tuyên truyền giao dục pháp luật và cơ chế tuy đã thực hiện 

nhưng chưa đồng bộ. Một số hộ gia đình, cá nhân nhất là ở các xã 

vùng sâu, vùng xa chưa mạnh dạn tham gia nhận đất, nhận rừng.  

- Về tình hình liên kết kinh tế: Liên kết hộ chủ yếu giữa những 

hộ có quan hệ huyết thống với nhau. Chưa hình thành một mối liên 

kết bền vững và lâu dài, chưa tạo được một quá trình sản xuất hiệu 

quả, thông suốt từ đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra. 

- Về kết quả và hiệu quả sản xuất lâm nghiệp: Đầu tư vào lâm 

nghiệp còn nhỏ giọt, chưa có những chiến lược rõ ràng trong quá 

trình phát triển lâm nghiệp. 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TẠI HUYỆN ĐẠI 

LỘC ĐẾN NĂM 2020 

3.2 NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT 

TRIỂN LÂM NGHIỆP HUYỆN ĐẠI LỘC ĐẾN NĂM 2020 

3.1.1 Những dự báo 

a. Dự báo về nhu cầu phát triển tài nguyên rừng, lâm nghiệp 

và môi trường 

b. Dự báo về nhu cầu lâm sản 

c. Dự báo tác động của bối cảnh quốc tế và khu vực 

3.1.2 Quan điểm phát triển lâm nghiệp huyện Đại Lộc đến 

năm 2020 

3.1.3 Mục tiêu, định hƣớng phát triển lâm nghiệp huyện Đại 

Lộc đến năm 2020 

a. Mục tiêu phát triển lâm nghiệp 

- Mục tiêu chung đến năm 2020: Quản lý, bảo vệ, phát triển và 

sử dụng toàn bộ đất cho quy hoạch lâm nghiệp; nâng độ che phủ của 

rừng lên 62% vào năm 2020. 

- Mục tiêu cụ thể: 

 Đối với rừng sản xuất: Diện tích quy hoach ổn định đến năm 

2020 là 19.482,8 ha, trong đó diện tích đất có rừng là 18.245,2 ha. 

Đầu tư trồng 150 ha tre, trúc để tạo vừng nguyên liệu. 

 Đối với rừng phòng hộ: Diện tích quy hoạch ổn định đến năm 

2020 là 17.381,5 ha, trong đó phấn đấu diện tích đất có rừng đạt 

16.134,8 ha. 

b. Định hướng phát triển lâm nghiệp đến năm 2020 

- Đối với rừng phòng hộ: Đến năm 2020, diện tích rừng phòng 

hộ đầu nguồn các con sông và các hồ đập là 17.628,5 ha. 
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- Đối với rừng sản xuất: Tổng diện tích rừng sản xuất đến năm 

2020 là 20.581,4 ha; trong đó có 5.612,8 ha rừng tự nhiên và 

14.968,6 ha rừng trồng. 

3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN LÂM 

NGHIỆP TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC 

3.2.1 Giải pháp về phát triển quy mô rừng 

a. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ và phát 

triển rừng 

Tổ chức thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng các 

chương trình, kế hoạch và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể, 

phù hợp với từng nhóm đối tượng và tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

b. Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường trách nhiệm của các 

tổ chức trong hoạt động về quản lý, bảo vệ rừng và phát triển lâm 

nghiệp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 

Kiện toàn hệ thống tổ chức các cơ quan, tổ chức của Nhà nước về 

quản lý bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp trên toàn tỉnh theo hướng 

thống nhất, tinh gọn, đồng bộ, hoạt động có hiệu quả; đội ngũ cán bộ phải 

được phân loại, sắp xếp lại, lựa chọn những người tinh thông, tận tụy với 

công việc được giao để đảm trách các vị trí chủ chốt; kiên quyết đưa ra khỏi 

ngành những cán bộ thoái hóa, biến chất, bảo kê, thông đồng cho lâm tặc 

khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp. 

c. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng hiện có, trồng mới rừng, 

khoanh nuôi phục hồi rừng và tăng cường thâm canh trong lâm 

nghiệp. 

- Trồng rừng; 

- Khoanh nuôi phục hồi rừng; 
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d. Đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng cho người dân 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng cho người dân, 

đảm bảo mọi diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn đều có 

chủ thật sự. Thực hiện rà soát và cấp sổ đỏ đối với diện tích đất rừng 

chưa có sổ đỏ để người dân yên tâm sản xuất. 

e. Giải pháp về cơ sở hạ tầng 

- Xây dựng đường băng cản lửa, hệ thống biển báo, trang thiết bị; 

- Xây dựng nhà làm việc và trạm quản lý bảo vệ rừng; 

- Đầu tư xây dựng đường giao thông. 

3.2.2 Giải pháp về cơ cấu các loại rừng 

- Cơ cấu rừng hợp lý chú trọng những nội dung sau: 

+ Thực hiện ra soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lâm 

nghiệp. 

+ Phát triển, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên. 

+ Thực hiện các giải pháp trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất. 

+ Chú trọng phát triển lâm sản ngoài gỗ, chủ yếu hiện nay là 

khai thác hợp lý nguồn nhựa thông trên diện tích rừng thông hiện có 

tại các đơn vị và các địa phương. 

+ Điều chỉnh quy hoạch 2 loại rừng (phòng hộ, sản xuất) giai 

đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Đại Lộc như sau: 

Bảng 3.2. Quy hoạch 2 loại rừng trên địa bàn huyện Đại Lộc 

giai đoạn 2016-2020  

ĐVT: Ha 

Giai đoạn 
Diện tích đất rừng 

Tộng cộng Đặc dụng Phòng hộ Sản xuất 
2016 - 2020 38.209,90 0,00 17.628,5 20.581,4 

(Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Đại Lộc) 

3.2.3 Giải pháp về gia tăng các nguồn lực cho việc phát triển 

lâm nghiệp 
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a. Phát triển nguồn nhân lực 

- Tăng cường lực lượng cán bộ chuyên môn ở các đơn vị cơ sở, 

chủ yếu là cán bộ chuyên trách kỹ thuật. 

- Tăng cường đào tạo lực lượng công nhân kỹ thuật lâm nghiệp 

bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau 

- Sử dụng nguồn lao động dư thừa tại chỗ và lao động thời vụ 

vào sản xuất lâm nghiệp thông qua hợp đồng giao khoán quản lý bảo 

vệ rừng, trồng rừng và khoanh nuôi rừng. 

- Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với người làm công tác 

lâm nghiệp. 

- Tăng cường đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên trong gây trồng 

rừng, quản lý bảo vệ rừng, khuyến lâm. 

b. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp 

Để tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm 

nghiệp, nhất là đất của các nông, lâm trường, đề nghị chính quyền và các 

cấp phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện rà soát, xem 

xét bố trí diện tích đất giao phù hợp với quy mô của từng đơn vị; thu hồi 

diện tích không phù hợp với quy hoạch, không sử dụng, để hoang hóa 

hoặc sử dụng kém hiệu quả; triển khai hoàn thành việ đo vẽ bản đồ, giao 

đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường 

công tác chỉ đạo, quản lý giao khoán đất sản xuất nông, lâm nghiệp tìa các 

nông, lâm trường quốc doanh,… 

c. Giải pháp về vốn 

- Chính sách về nguồn vốn: Vốn ngân sách; Vốn tín dụng đầu tư 

(vốn vay theo lãi suất ưu đài hoặc không lãi); Vốn tự có của nhân dân; 

- Chính sách thu hút vốn đầu tư: Cụ thể thu hút vốn từ các nhà 

đầu tư ưu tiên từ các lĩnh vực sau: 
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+ Phát triển rừng sản xuất kết hợp với chế biến lâm sản trên địa 

bàn huyện, tỉnh. 

+ Xây dựng các cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn huyện, tỉnh. 

+ Liên doanh, liên kết với các hộ dân được giao đất, giao rừng 

để trồng rừng trồng cây lâm sản ngoài gỗ. 

+ Khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên kết hợp với trồng rừng 

phục vụ nhu cầu du lịch sinh thái, hưởng dịch vụ môi trường. 

+ Nhận đất để trồng rừng đối với diện tích được quy hoạch cho 

rừng phòng hộ. 

d. Giải pháp về kỹ thuật lâm sinh 

- Công tác giống: 

- Cơ cấu cây trồng và kỹ thuật thâm canh: 

- Công tác khuyến lâm: 

3.2.4 Hoàn thiện các hình thức tổ chức sản xuất lâm nghiệp 

- Xây dựng cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

đổi mới các doanh nghiệp thành công ty lâm nghiệp sản xuất, kinh 

doanh tổng hợp gắn với công nghiệp chế biến và thương mại, làm hạt 

nhân cho phát triển ngành.  

- Chú trọng phát triển hình thức sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp hộ 

gia đình, trang trại, cộng đồng dân cư thôn và kinh tế hợp tác trong lâm 

nghiệp. Nhà nước có cơ chế hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ dân tộc ít người 

tham gia các hoạt động trồng rừng nguyên liệu, trồng cây công nghiệp tập 

trung và chế biến lâm sản quy mô nhỏ trong các doanh nghiệp, trang trại 

để tạo thêm việc làm và tăng thu nhập. 

- Nâng cao năng lực kinh tế hộ sản xuất lâm nghiệp, hộ sản xuất 

nông lâm kết hợp và phát triển kinh tế trang trại; Xây dựng các hợp 

tác xã kiểu mới; Phát triển hiệp hội ngành lâm nghiệp. 

3.2.5 Lựa chọn các mô hình liên kết phù hợp 
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+ Liên kết với các doanh nghiệp thực hiện các hợp đồng đầu tư 

con giống, cây giống, vốn cho dân và bao tiêu sản phẩm. 

+ Ký hợp đồng tiêu thụ lâm sản với các tổ chức mua để các lâm 

hộ nhận được vốn ứng trước. 

+ Tổ chức tốt mạng lưới tư thương, thiết lập quan hệ hợp đồng 

hai chiều giữa lâm hộ với công ty kinh doanh, chế biến nông sản. 

3.2.6 Các giải pháp khác 

a. Giải pháp về thị trường 

b. Giải pháp vận dụng hệ thống chính sách 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Thực tiễn và lý luận cho thấy lâm nghiệp có vai trò rất quan 

trọng đối với cuộc sống của con người cũng như môi trường. Để môi 

trường sống của chúng ta không bị hủy hoại thì chúng ta phải bảo vệ 

và phát triển lâm nghiệp mạnh hơn nữa. Để bảo vệ và phát triển lâm 

nghiệp đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và sự góp sức của toàn thể 

người dân để có những giải pháp đồng bộ, hữu hiệu hơn nữa, thúc 

đẩy mạnh mẽ phát triển lâm nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân. 

Kiến nghị 

- Đề nghị tỉnh cần có kế hoạch quy hoạch, định hướng phát 

triển kinh tế lâm nghiệp khu vực hàng năm và dài hạn. 

- Chính phủ tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ trong và ngoài 

nước để đầu tư phát triển rừng. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu và ứng 

dụng hơn nữa các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc lựa chọn 

giống cây trồng phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu địa 

phương. 

 


