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QUYẾT ĐỊNH 
 

Phê duyệt văn kiện dự án “Phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái có 

khả năng sa mạc hoá tại vùng Tây Bắc Việt Nam bằng các biện pháp kỹ 

thuật tổng hợp” do Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO) tài trợ  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 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 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP, ngày 08/7/2020 của Chính phủ về 

việc Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính  

về việc Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn 

lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thỏa thuận phê duyệt dự án số 42-V-21R tại cuộc họp lần thứ 5 của 

Hội đồng Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á diễn ra từ ngày 25-27/10/2021 và Cam 

kết tài trợ dự án ngày 27/12/2021 của Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO); 

Xét đề nghị của Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng tại công 

văn số 208/TTr-KL-ĐN ngày 17/12/2021 về Phê duyệt dự án “Phục hồi đất lâm 

nghiệp bị suy thoái có khả năng Sa mạc hóa tại vùng Tây Bắc Việt Nam bằng các 

biện pháp kỹ thuật tổng hợp” do AFoCO tài trợ và công văn số 73/10/5/2022 về 

việc giải trình, tiếp thu góp ý của Dự án do AFoCO tài trợ; 

Xét Biên bản thẩm định dự án ngày 12/5/2022 của Vụ Hợp tác quốc tế về 

việc lấy ý kiến thẩm định của các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và 

PTNT;   

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt văn kiện dự án “Phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái có 

khả năng sa mạc hóa tại vùng Tây Bắc Việt Nam bằng các biện pháp kỹ thuật tổng 

hợp” do Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO) tài trợ (văn kiện dự án đính kèm) 

với các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án 

- Tên tiếng Việt: “Phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa mạc 

hóa tại vùng Tây Bắc Việt Nam bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp”. 
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 - Tên tiếng Anh: “Rehabilitation of degraded and potentially deserted forest 

land in the Northwest region of Viet Nam through application of integrated 

technical measures”. 

2. Nhà tài trợ: Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO).  

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Cơ quan chủ dự án: Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng. 

 5. Địa điểm thực hiện dự án: bốn (04) tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam: Hòa 

Bình, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu. 

 6. Thời gian thực hiện dự án: Từ khi phê duyệt đến 31/12/2026 (chưa bao 

gồm thời gian quyết toán kết thúc dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam). 

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án 

7.1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát: Phục hồi, quản lý và sử dụng bền vững đất lâm 

nghiệp bị suy thoái có khả năng bị sa mạc hóa ở vùng Tây Bắc Việt Nam áp dụng 

các biện pháp kỹ thuật tổng hợp kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, 

góp phần thực hiện Công ước Chống sa mạc hóa của Liên Hợp Quốc, các mục 

tiêu phát triển bền vững, thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. 
b) Mục tiêu cụ thể 

- Xây dựng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp phù hợp với các mức độ suy 

thoái khác nhau của đất lâm nghiệp vùng Tây Bắc; 

- Xây dựng và đánh giá hiệu quả 04 mô hình phục hồi đất lâm nghiệp bị 

suy thoái ở 4 tỉnh vùng Tây Bắc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp kết hợp 

ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến; 

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về phục hồi đất lâm nghiệp bị suy 

thoái và khuyến nghị chính sách về quản lý, sử dụng bền vững đất lâm nghiệp bị 

suy thoái có khả năng sa mạc hóa ở vùng Tây Bắc; 

- Chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực về xây dựng các mô hình dự 

án cho các bên liên quan. 

7.2. Kết quả chủ yếu của dự án 

- 01 Bộ tiêu chí đánh giá và phân cấp mức độ suy thoái đất lâm nghiệp cho 

4 tỉnh vùng Tây Bắc; 

- Báo cáo đánh giá và bản đồ hiện trạng phân cấp mức độ suy thoái đất lâm 

nghiệp cho 04 tỉnh vùng Tây Bắc; 

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật tổng hợp phục hồi đất lâm nghiệp phù hợp 

với các mức độ suy thoái khác nhau tại 04 tỉnh vùng Tây Bắc; 

- 20 ha mô hình phục hồi áp dụng biện pháp kỹ thuật tổng hợp kết hợp ứng 

dụng khoa học công nghệ tiên tiến tại 04 tỉnh vùng Tây Bắc, chăm sóc, bảo vệ và 

theo dõi: 7 ha mô hình làm giàu rừng trên đất rừng phòng hộ có dấu hiệu bị suy 

thoái tại tỉnh Hòa Bình, 7 ha mô hình khoanh nuôi xúc tiến tái sinh (có trồng bổ 

sung) trên đất rừng phòng hộ có dấu hiệu bị suy thoái tại tỉnh Lai Châu, 3 ha mô 

hình canh tác nông lâm kết hợp trên đất dốc trên đất rừng sản xuất có mức độ suy 

thoái khác nhau tại tỉnh Điện Biên, và 3 ha mô hình canh tác nông lâm kết hợp 

trên đất dốc trên đất rừng sản xuất có mức độ suy thoái khác nhau tại tỉnh Sơn La; 
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- Báo cáo theo dõi, đánh giá biến động về xói mòn đất và dữ liệu nền (hiện 

trạng thảm thực vật, tính chất đất, sinh kế) tại 04 mô hình (trước khi xây dựng mô 

hình, sau hai (02) năm xây dựng mô hình và tổng kết dự án); 

- Báo cáo đánh giá giữa kỳ và tổng kết xây dựng các mô hình dự án (01 hội 

thảo sơ kết và 01 hội thảo tổng kết); 

- Hướng dẫn kỹ thuật về phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái vùng Tây Bắc 

và khuyến nghị chính sách về quản lý, sử dụng bền vững đất lâm nghiệp bị suy 

thoái có khả năng sa mạc hóa vùng Tây Bắc dựa trên kết quả thực hiện 04 mô 

hình của dự án; 

- Các khoá tập huấn nâng cao năng lực và chuyển giao kỹ thuật cho các bên 

liên quan; 

- Các hội thảo tham vấn và hội thảo kỹ thuật nhằm tuyên truyền, phổ biến, 

chia sẻ thông tin và kinh nghiệm nhân rộng các mô hình dự án; 

- Sản phẩm truyền thông nhằm tuyên truyền, phổ biến kết quả của dự án và 

chia sẻ kinh nghiệm về phục hồi bền vững đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng 

sa mạc hoá tại vùng Tây Bắc (dự kiến 04 bộ sản phẩm cho 04 mô hình dự án). 

8. Tổng kinh phí dự án 

Tổng kinh phí dự án: 919.680 USD (Chín trăm mười chín nghìn, sáu trăm 

tám mươi đô la Mỹ), tương đương 21.255.644.160 VNĐ (Hai mươi mốt tỷ, hai 

trăm năm mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi bốn nghìn, một trăm sáu mươi Việt 

Nam Đồng), theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ của Bộ tài chính tháng 5/2022 là 1 

USD = 23.112 VNĐ. Trong đó: 

           a) Vốn viện trợ không hoàn lại: 799.680 USD (Bảy trăm chín mươi chín 

nghìn, sáu trăm tám mươi đô la Mỹ), tương đương 18.482.204.160 VNĐ (Mười 

tám tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn nghìn, một trăm sáu mươi 

Việt Nam Đồng) 

  b) Vốn đối ứng của Việt Nam: 120.000 USD (Một trăm hai mươi nghìn đô 

la Mỹ), tương đương 2.773.440.000 VNĐ (Hai tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu, 

bốn trăm bốn mươi nghìn Việt Nam Đồng). Trong đó: 

- Vốn đối ứng bằng tiền mặt: 112.217 USD (Một trăm mười hai nghìn, hai 

trăm mười bảy đô la Mỹ), tương đương 2.593.559.304 VNĐ (Hai tỷ, năm trăm 

chín mươi ba triệu, năm trăm năm mươi chín nghìn, ba trăm lẻ bốn Việt Nam 

Đồng).  

- Đối ứng bằng hiện vật: tương đương 7.783 USD (Bảy nghìn, bảy trăm tám 

mươi ba đô la Mỹ), tương đương 179.880.696 VNĐ (Một trăm bảy mươi chín 

triệu, tám trăm tám mươi nghìn, sáu trăm chín mươi sáu Việt Nam Đồng).  

9. Cơ chế tài chính 

a)  Vốn viện trợ không hoàn lại 

- Vốn tài trợ không hoàn lại chuyển trực tiếp cho Chủ dự án quản lý, tổ 

chức thực hiện. Chủ Dự án mở tài khoản tiếp nhận vốn viện trợ theo quy định của 

pháp luật Việt Nam cũng như quy định của nhà tài trợ.  
 

 b) Vốn đối ứng: 
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- Vốn đối ứng bằng tiền mặt: Nguồn ngân sách chi thường xuyên hàng năm 

của Bộ. Định mức chi tiêu và chế độ thanh quyết toán theo các quy định hiện hành 

của Việt Nam. 

- Vốn đối ứng bằng hiện vật: Chủ dự án đóng góp bằng Văn phòng (không 

gian văn phòng) cho Ban quản lý dự án. 

10. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Áp dụng hình thức tổ chức quản lý, thực hiện theo quy định tại Nghị định 

80/2020/NĐ-CP, ngày 08/7/2020 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng viện 

trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và Quy chế của nhà tài trợ. 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản dự án. 

- Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng là Chủ dự án; có trách 

nhiệm điều phối chung, quản lý việc thực hiên dự án và phối hợp với các bên liên 

quan tổ chức triển khai các hoạt động của dự án theo đúng quy định hiện hành của 

Chính phủ Việt Nam và Quy chế của nhà tài trợ; thành lập Ban quản lý dự án; 

trình Bộ thành lập Ban chỉ đạo dự án. Ban quản lý dự án được thành lập để giúp 

Chủ dự án trong điều phối, thực hiện dự án và triển khai hoạt động hàng năm của 

dự án. Ban chỉ đạo dự án có vai trò xem xét tiến độ thực hiện dự án và đưa ra chỉ 

đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện hoặc xem xét điều chỉnh hoạt động và tài 

chính trong phạm vi cho phép nếu cần thiết. 

- Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì giúp Bộ thực hiện vai trò quản lý nhà nước 

chuyên ngành về lâm nghiệp giữ vai trò đầu mối làm việc với Ban thư ký AFoCO 

và Ban chỉ đạo dự án; theo dõi, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ Chủ dự án; chỉ đạo, phối 

hợp với Chủ dự án trong quá trình thực hiện; điều phối hoạt động phối hợp với 

các Bộ, ngành và các bên liên quan; thẩm định và trình Bộ phê duyệt kế hoạch 

tổng thể, kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Vụ Tài chính tham mưu giúp Bộ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực 

tài chính đối với dự án theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành; chủ 

trì, tham mưu giúp Bộ thực hiện phê duyệt Kế hoạch hoạt động hàng năm của dự 

án. Thẩm định và trình Bộ phê duyệt kế hoạch năm của dự án. 

- AFoCO đóng vai trò là nhà tài trợ, quản lý các hoạt động của dự án thông 

qua Ban thư ký AFoCO, đầu mối quốc gia và Ban chỉ đạo dự án. 

- Các cơ quan tham gia thực hiện bao gồm: UBND các tỉnh Hòa Bình, Sơn 

La, Điện Biên, Lai Châu và Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc. Các cơ 

quan tham gia thực hiện khác sẽ được xác định trong quá trình xây dựng và triển 

khai kế hoạch hoạt động hàng năm. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức Hợp tác rừng Châu 

Á (AFoCO), các cơ quan có liên quan vận động tài trợ cho dự án, tổ chức thực 

hiện dự án theo nội dung văn kiện được phê duyệt, tuân thủ các quy định hiện 

hành của Nhà nước; Nghị định số 80/2020/NĐ-CP, ngày 08/7/2020 của Chính 

phủ về việc Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát 
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triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam 

và các quy định của Nhà tài trợ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Kế 

hoạch; Tài chính; Tổ chức cán bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; Giám 

đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sinh 

thái và Môi trường rừng; và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 
- BT Lê Minh Hoan (để b/c); 
- Các Bộ: KH & ĐT, TC; CA; NG; 

- UBND các tỉnh: Hòa Bình, 

Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; 

- Lưu VT-HTQT (NDH -18). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Quốc Doanh 
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