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NGHỊ QUYẾT 
V/v Phê chuẩn giải pháp phát triển trồng rừng, nâng cao 

hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và chăn nuôi 
thành phố Lào Cai giai đoạn 2007 - 2010 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 

KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 8 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;  
Xét tờ trình số: 109/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố Lào Cai về việc phát 

triển trồng rừng và nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp thành phố Lào Cai giai đoạn 2007 - 2010; báo cáo 
thẩm tra số: 04/BC-BKT-XH ngày 17/7/2007 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; báo cáo thẩm tra số 
03/BC-BKT- XH ngày 17/7/2007 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố và ý kiến của các đại biểu HĐND 
thành phố Lào Cai dự kỳ họp; 

HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII - Kỳ họp thứ 8, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí với nội dung tờ trình số: 109/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của UBND 
thành phố Lào Cai về việc phát triển trồng rừng và nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp thành phố Lào Cai 
giai đoạn 2007 - 2010. Một số nội dung tờ trình số: 118/TTr-UBND ngày 12/7/2007 về giải pháp đẩy mạnh 
xã hội hoá trên một số lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển chăn nuôi. 

 
I - VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÂM NGHIỆP: 
 
1. Thực trạng: 
Thành phố Lào Cai có 10.901 ha đất lâm nghiệp, chiếm 47,55% diện tích tự nhiện. Tỷ lệ che phủ rừng 

hiện nay là 45,1%; chủ yếu là rừng tái sinh, rừng khoanh nuôi và rừng trồng mới. Trong những năm qua 
thực hiện các chính sách phát triển lâm nghiệp của Trung ương, của tỉnh; thành phố Lào Cai đã chỉ đạo, tổ 
chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, đã đầu tư trực tiếp cho phát triển lâm nghiệp 
4,8 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là đầu tư cho phát triển rừng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế lâm 
nghiệp trên địa bàn còn gặp không ít những khó khăn và tồn tại, đó là: 

- Các diện tích rừng cảnh quan, rừng kinh tế chưa được chú trọng phát triển. Phần lớn diện tích rừng 
của thành phố tập trung tại các xã: Tả Phời, Hợp Thành, Vạn Hoà, Đồng Tuyển và Cam Đường là những nơi 
tập trung đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng khai thác và 
sử dụng tài nguyên rừng chưa hợp lý; việc đầu tư cho phát triển kinh tế lâm nghiệp cũng như tạo cảnh quan 
môi trường đã được quan tâm nhưng kết quả còn hạn chế. 

- Nguồn kinh phí đầu tư cho phát triển rừng và kinh tế lâm nghiệp còn hạn hẹp. Tỷ lệ che phủ rừng 
tăng nhưng chất lượng rừng, trữ lượng lâm sản cũng như tính đa dạng sinh học còn thấp. Công tác phát 
triển rừng cảnh quan du lịch, rừng kinh tế mới được quan tâm đầu tư, nên chưa khai thác được hiệu quả, 
diện tích đầu tư còn nhỏ lẻ. Chưa quy hoạch được vùng sản xuất gỗ nguyên liệu công nghiệp. Do vậy chưa 
thu hút, khuyến khích được các tổ chức kinh tế tham gia đầu tư các dự án phát triển và khai thác nguồn lợi 
từ lâm nghiệp. Thu nhập của người dân từ kinh tế lâm nghiệp còn thấp, chưa mang tính ổn định và bền 
vững. 

 
2. Mục tiêu phát triển: 
* Rừng cảnh quan: 
Đến năm 2010, trên địa bàn thành phố Lào Cai có 230 ha rừng cảnh quan, trong đó: 
- Đầu tư, chăm sóc, bảo vệ 110 ha rừng cảnh quan đã trồng năm 2004 - 2005. 



- Đầu tư trồng mới và cải tạo 120 ha rừng kém chất lượng thành rừng cảnh quan. 
* Rừng kinh tế: 
Đầu tư trồng mới 450 ha, với các loài cây trồng chính: Mỡ, Keo, Trám nhằm tạo ra vùng nguyên liệu 

phục vụ cho công nghiệp sản xuất, chế biến lâm sản; diện tích này được đầu tư trồng toàn bộ trên đất lâm 
nghiệp đã giao cho nhân dân quản lý, sử dụng theo Nghị định 02/CP, đất chuyển đổi từ rừng phòng hộ sang 
rừng sản xuất, đất do xã phường quản lý. Đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, định 
hướng và khuyến khích phát triển các mô hình trang trại, mô hình kinh tế hộ gia đình và các cơ sở chế biến 
lâm sản. 

 
3. Nhiệm vụ: 
* Phát triển rừng cảnh quan: 
- Đối với diện tích rừng đã được đầu tư: Tiếp tục đầu tư chăm sóc, bảo vệ và trồng dặm 110 ha rừng 

cảnh quan đã được đầu tư trồng từ năm 2004 và 2005, đảm bảo mật độ cây trồng và chất lượng rừng sinh 
trưởng, phát triển tốt. 

- Trồng mới và cải tạo diện tích rừng chất lượng thấp thành rừng cảnh quan, với diện tích là 120 ha, 
trong đó: 

- Trồng mới 65 ha tại các phường, xã: Phố Mới, Đồng Tuyển. 
- Cải tạo 55 ha rừng nứa, có cây gỗ mọc rải rác, được quy hoạch rừng phòng hộ môi trường thuộc 

phường Bắc Cường (cạnh Đại lộ Trần Hưng Đạo); với các loài cây trồng chủ yếu là Thông mã vĩ, Thông 
Caribê. 

- Hỗ trợ từ ngân sách thành phố 2 triệu đồng/01 ha đối với cải tạo, thay thế hoàn toàn rừng tạp thành 
rừng cảnh quan, phòng hộ; 1 triệu đồng/01 ha đối với rừng trồng từ đất trống. 

* Phát triển rừng kinh tế: 
Thực hiện trồng mới và cải tạo 450 ha rừng kinh tế, cụ thể: 
+ Trồng rừng sản xuất (chủ yếu gỗ nguyên liệu) 450 ha tại các xã, phường: Tả Phời, Hợp Thành, Vạn 

Hoà, Cam Đường, Xuân Tăng, Thống Nhất. 
+ Trồng cây lâm nghiệp phân tán: 50.000 cây tại đường phố đô thị và các khu ven đô thị. 
* Khuyến khích các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư vào lĩnh vực phát triển rừng và 

kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn thành phố như: Tự bỏ vốn hoặc liên doanh, liên kết để trồng rừng cảnh quan 
gắn với phát triển các khu công nghiệp, điểm du lịch sinh thái, du lịch văn hoá; trồng rừng kinh tế; đầu tư 
xây dựng các mô hình trang trại. 

 
II - VỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP: 
- Tại các khu tiểu thủ công nghiệp tập trung: Thành phố hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch 

được duyệt, gồm: Hệ thống cấp điện, nước, đường nội bộ; đối với các cơ sở TTCN di chuyển khỏi khu dân cư 
thuộc diện sắp xếp theo quy định giai đoạn 2007 - 2010 hỗ trợ di chuyển 1 triệu đồng/1 cơ sở. 

 
III - VỀ CHĂN NUÔI: 
- Đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch, dự án được duyệt, thành phố hỗ 

trợ 50% chi phí giải phóng và san tạo mặt bằng không quá 50 triệu đồng/1 cơ sở. 
- Đối với cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung có quy mô tối thiểu 500 con lợn thịt/1 cơ sở; 100 

con lợn nái/1 cơ sở; 5.000 con gia cầm/1 cơ sở, hoặc dự án chăn nuôi tổng hợp tập trung tương đương được 
hỗ trợ 50% kinh phí san tạo mặt bằng (nếu có san tạo mặt bằng) và không quá 50 triệu đồng/1 cơ sở. 

 
Điều 2. 
- Giao UBND thành phố Lào Cai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
- Giao cho Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND thành phố Lào Cai có trách nhiệm 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII - Kỳ họp thứ 8 thông qua./. 
 
 

  CHỦ TỊCH 
   (đã ký) 
Cao Đức Hải 

 


