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Về việc trình xin thống nhất chủ
trương về chi phí thanh lý rừng bị
thiệt hại do thiên tai gây ra

Kính gửi:
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.
Thực hiện Công văn số 2082/STC-TCDN ngày 04/8/2021 của Sở Tài
chính tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị có ý kiến về chi phí thanh lý rừng bị thiệt
hại do thiên tai gây ra; Tại khoản 3, điểm 2 của Công văn, Sở Tài chính Quảng
Nam yêu cầu: Trường hợp nhận thấy các nội dung nêu trên đảm bảo theo thực
tế nhưng do chưa có quy định cụ thể của Trung ương thì đề nghị UBND thành
phố Tam Kỳ phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam tham mưu
UBND tỉnh Quảng Nam cho chủ trương về áp dụng các định mức chi phí thanh
lý rừng trong điều kiện chưa có quy định cụ thể của Trung ương để có cơ sở
xem xét, giải quyết.
Theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam tại Công văn số
1987/NN&PTNT-CCKL ngày 17/8/2021 như sau:
“Phương án thanh lý rừng trồng phòng hộ ven biển bị thiệt hại do thiên
tai gây ra trong năm 2020 tại các xã Tam Thăng, Tam Phú, thành phố Tam Kỳ
do Ban quản lý dự án trồng rừng trên đất cát ven biển thành phố Tam Kỳ trình
tại Tờ trình số 77 TTr-BQL ngày 01/3/2021 đảm bảo theo quy định tại Thông tư
số 18/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và đã được Sở Nông nghiệp và PTNT
Quảng Nam phối hợp với Sở Tài chính Quảng Nam (Công văn số 356/STC-GCS
ngày 22/02/2021 của Sở Tài chính) thẩm định và trình UBND tỉnh Quảng Nam
phê duyệt tại Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 15/3/2021;
Hiện nay, chưa có quy định cụ thể các chi phí, định mức để tính chi phí
xây dựng Phương án thanh lý rừng trồng không thành rừng. Theo quy định tại
điểm a, khoản 1, Điều 7 Thông tư số 18/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy
định: Mức chi tổ chức thực hiện thanh lý rừng và tận thu lâm sản thực hiện theo
tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;
trường hợp chưa có tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền quy định thì cấp có thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng
không thành rừng quyết định mức chi đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với chế độ
quản lý tài chính hiện hành của nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định của
mình sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.”
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Công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9 năm 2020 trên địa bàn thành
phố Tam Kỳ nói chung trong đó có tình hình cây trồng rừng phòng hộ ven biển
bị ngã đỗ rất phức tạp, khó khăn đòi hỏi các phòng ban đơn vị tập trung để khắc
phục và ổn định tình hình tại các địa bàn khu dân cư. Thực hiện sự chỉ đạo của
UBND thành phố, Ban quản lý dự án trồng rừng trên đất cát ven biển thành phố
đã tập trung hoàn thành các bước trong công tác khắc phục hậu quả của cơn bão,
đến nay đã hoàn thành xong công tác thanh lý rừng đúng theo Quyết định số
669/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc
thanh lý rừng trồng phòng hộ ven biển bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm
2020 tại các xã Tam Thăng, Tam Phú, thành phố Tam Kỳ;
Sau khi xem xét các nội dung của Phương án số 76/PA-BQL ngày
01/3/2021 của Ban quản lý dự án trồng rừng trên đất cát ven biển thành phố về
việc Thanh lý rừng trồng phòng hộ bị thiệt hại do thiên tai gây ra và tận thu lâm
sản tại xã Tam Thăng, Tam Phú đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt
theo Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 và ý kiến của Sở Nông
nghiệp và PTNT tại Công văn số 1987/NN&PTNT-CCKL ngày 17/8/2021,
UBND thành phố Tam Kỳ có ý kiến như sau:
UBND thành phố Tam Kỳ kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng
Nam trình UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương áp dụng mức chi phí
thanh lý rừng trong điều kiện chưa có quy định cụ thể của Trung ương theo
Phương án số 76/PA-BQL ngày 01/3/2021 của Ban quản lý dự án trồng rừng
trên đất cát ven biển thành phố đã được UBND tỉnh Phê duyệt tại Quyết định số
669/QĐ-UBND ngày 15/03/2021.
(Đính kèm bảng kê chi tiết chi phí thanh lý rừng theo Phương án
số 76/PA-BQL ngày 01/3/2021)
Kính mong sự quan tâm xem xét giải quyết của UBND tỉnh Quảng Nam,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính Q.Nam (B/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng Kinh tế thành phố;
- BQL DA trồng rừng TĐCVB thành phố;
- C - PVP, CVTH;
- Lưu: VT, KT;
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BẢNG KÊ CHI TIẾT KẾT QUẢ THU – CHI VÀ
DỰ TOÁN CHI PHÍ THANH LÝ RỪNG THEO PHƯƠNG ÁN
Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn vốn theo Phương án Thanh lý rừng
trồng phòng hộ ven biển bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2020 trên địa
bàn thành phố Tam Kỳ đã được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và Sở Tài
chính Quảng Nam tham gia ý kiến tại Công văn số 356/STC-GCS ngày 20 tháng
02 năm 2021 và UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 669/QĐUBND ngày 15/3/2021 về việc Thanh lý rừng trồng phòng hộ ven biển bị thiệt
hại do thiên tai gây ra trong năm 2020 tại các xã Tam Thăng, Tam Phú thành
phố Tam Kỳ;
I. Tổng các khoản thu :
TT

Thành tiền
(đồng)

Nội dung

1

Thu tiền bán tài sản của người trúng đấu giá

2

Thu phí bán hồ sơ đấu giá

1.100.000.000
5.500.000

Tổng cộng các khoản thu:

1.105.500.000

(Một tỷ, một trăm lẻ năm triệu, năm trăm ngàn đồng y)
II. Tổng dự toán chi tiết các khoản chi:
TT

Nội dung

Thành tiền
(đồng)

1

Chi Thanh toán chi phí phục vụ cho thanh lý
rừng cho đơn vị Tư vấn: Tổ chức khảo sát,
điều tra tại hiện trường và lập Phương án
thanh lý rừng

100.838.000

2

Chi phí quản lý khai thác tận thu của BQL dự
án trồng rừng trên đất cát ven biển thành phố
Tam Kỳ

95.874.000

3

Chi phí thù lao dịch vụ bán đấu giá lâm sản
của Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Việt

23.170.000

Trong đó:
- Thù lao dịch vụ bán đấu giá theo giá khởi
điểm tại Hợp đồng số 78/HĐ-ĐG ngày
22/3/2021
- Chênh lệch tăng so với giá khởi điểm (5%)
- Thuế GTGT

Ghi chú

UBND tỉnh
đã cấp kinh
phí tại QĐ
14.000.000
số
2304/QĐUBND
ngày
7.063.200 12/8/2021

2.106.320

Tổng cộng các khoản chi: (1+2+3): 219.882.000
(Hai trăm mười chín triệu, tám trăm tám mươi hai ngàn đồng y)
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III. Số tiền nộp vào tài khoản của Sở Tài chính Quảng Nam:
Tổng số tiền hiện nay đã nộp vào Tài khoản tạm giữ số
3941.0.1070807.00000 của Sở Tài chính tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam
với số tiền là: 1.100.000.000 đồng (Một tỷ một trăm triệu đồng y)
IV. Định mức chi phí điều tra, khảo sát thiết kế và lập phương án
thanh lý, tận thu gỗ rừng trồng:
Thành tiền Văn bản áp
TT
Nội dung
Định mức
(đồng/m3)
dụng
1

2
3
4
*

Chi phí trực tiếp (điều tra
rừng)

0,127 công/m3

Chi phí chung
Thu nhập chịu thuế tính
trước
Thuế giá trị gia tăng

5% x (1)
5,5% x {(1)+(2)}

2.097

10% x {(1)+(2)+(3)}

4.646

41.944

2.422

QĐ 20/2006/
QĐ-BNN
ngày
28/3/2006
Thông tư số
15/2019/TTBNNPTNT
ngày
30/10/2019

Tổng đơn giá
51.109
Năm mươi mốt ngàn, một trăm lẻ chín đồng trên một mét khối

* Đơn giá nhân công lao động thiết kế: {1.490.000 đồng/tháng x HSL
cán bộ thiết kế bậc 4: 3,39 x (1+Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương 0,7)}: 26
ngày công = 330.264 đồng/ngày công.
Sản lượng gỗ 1.973 m3 x 51.109 đồng/m3 = 100.838.000 đồng.
V. Chi phí quản lý khai thác tận thu:
Áp dụng theo định mức chi phí quản lý theo Quyết định số 38/2005/QĐBNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp &PTNT về việc ban hành định mức kinh
tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng. Tại Phần
I, Mục 1.1 định mức chi phí quản lý áp dụng 10% so với tổng mức chi phí (tổng giá
trị tận thu gỗ). Giá trị thương phẩm tận thu theo phương án:
958.736.000 đồng x 10% = 95.874.000 đồng.

4

