
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH ĐẮK LẮK 

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH  

Số:          /QBVR-KHTH 

Về việc đăng ký trồng cây phân tán từ nguồn 

tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 tại  

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  

Đắk Lắk, ngày        tháng 12 năm 2022 

  

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

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

về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

 Căn cứ  Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”; 

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Kế hoạch trồng rừng và trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Công văn số 10031/UBND-NN&MT ngày 05/12/2019 của UBND 

tỉnh về việc giải quyết đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 3105/STC-

TCDN ngày 28/11/2019, trong đó có nội dung giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

rừng tỉnh tiếp tục làm chủ đầu tư để hỗ trợ trồng cây phân tán từ một phần kinh 

phí tiền DVMTR. 

Để có cơ sở cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh lập phương án hỗ trợ 

trồng cây phân tán năm 2023 từ nguồn thu tiền dịch vụ môi trường rừng 

(DVMTR) trình cấp thẩm quyền thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký trồng cây phân 

tán năm 2023, cụ thể như sau:  

1. Điều kiện, địa điểm trồng cây phân tán: 

a) Điều kiện: Trồng cây phân tán ngoài diện tích rừng để tăng diện tích 

cây xanh, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, kết hợp cung cấp gỗ, củi và dịch vụ 

du lịch. 

b) Địa điểm trồng:  

- Trồng cây phân tán trên đất công cộng (cơ quan, trường học, trạm y tế 

xã, nhà văn hoá thôn buôn và một số công trình công cộng khác trên địa bàn), ưu 

tiên giao cho các tổ chức như Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội nông 

dân, Hội phụ nữ, Hợp tác xã, cộng đồng dân cư đứng ra trồng và hưởng lợi; 

- Trồng cây phân tán của hộ gia đình trên bờ lô, khoảnh ở nương rẫy kết 

hợp bảo vệ cây nông nghiệp. 



2. Tiêu chuẩn quy cách cây giống:  

a) Về cây giống: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ cung cấp cây 

giống có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được sản xuất từ các cơ sở 

được cấp phép theo quy định. 

b) Về loài cây, quy cách cây giống:  

- Về loài cây: Sao đen. 

- Về quy cách cây giống: Cây cao từ 2,5m trở lên. 

3. Thời gian đăng ký: Trước ngày 10/01/2023, các đơn vị gửi đăng ký 

bằng văn bản về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (số 47 Nguyễn Tất Thành, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cần xác định rõ địa điểm trồng, thời 

gian trồng, số lượng cây để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổng hợp, kiểm 

tra và xây dựng phương án theo quy định.   

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thông báo cho các đơn vị được biết để 

đăng ký nhu cầu trồng cây phân tán từ nguồn tiền DVMTR năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT (để biết); 

- Phòng NN&PTNT các huyện; 

- Lãnh đạo Quỹ tỉnh; 

- Các phòng, Chi nhánh thuộc Quỹ tỉnh; 

- Lưu: VT, KHTH K(25). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Chí 
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