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Phóng sự nhiều kỳ: 

 

 

Xóa nghèo từ chương trình trồng rừng 30a - giấc mơ chưa có 

thật. 
 

Văn Quang 

 

 

Thưa quý vị và các bạn. Sau gần 10 năm huyện Đam Rông thực hiện 

chương trình giao đất rừng nghèo kiệt cho các hộ nghèo trên địa bàn để cải 

tạo, trồng rừng kinh tế, giúp người dân thoát nghèo nhanh và bền vững theo 

tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ. Thế nhưng, sau một thời gian dài 

triển khai chương trình, số hộ nghèo được thụ hưởng từ chương trình này 

vẫn chưa thể thoát nghèo; nhiều diện tích đất lâm nghiệp chuyển đổi sai 

mục đích, tự ý chuyển đổi cây trồng và thậm chí là sang nhượng trái phép. 

Vậy là một cuộc hành trình gần 10 năm để giảm nghèo nhanh và bền vững 

không thể đến đích và mục tiêu giảm nghèo để tiến tới xóa nghèo bền vững 

từ chương trình trồng rừng theo Nghị quyết 30a trên địa bàn huyện Đam 

Rông, tỉnh Lâm Đồng là … giấc mơ chưa có thật. Phóng sự nhiều kỳ: Xóa 

nghèo từ chương trình trồng rừng 30a – giấc mơ chưa có thật, của Văn 

Quang: 

 

 

 

Phóng sự kỳ 1: 

 

Nghèo hơn vì … trồng rừng. 
 

Phóng sự kỳ 2: 

 

Trồng rừng 30a – lỗ vẫn nhận. 
 

Phóng sự kỳ 3: 

 

Để người nghèo xóa được nghèo từ chương trình trồng 

rừng 30a. 
 

 



Phóng sự 1: 

 

Nghèo hơn vì trồng rừng… 
 

Thưa quý vị và các bạn. Kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng 

nhân dân huyện Đam Rông về “Kết quả triển khai công tác trồng rừng theo 

Nghị quyết 30a trên địa bàn các xã Liêng Sơ Rônh, Rô Men, Đạ Rsal” nêu: 

Hiệu quả kinh tế không như mục tiêu chương trình đề ra; chất lượng rừng 

trồng thấp; diện tích rừng trồng đến chu kỳ khai thác không thể bán được; 

thu nhập từ diện tích rừng trồng không cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với 

cho phí đầu tư của Nhà nước và công sức của người dân. 

 Có nhiều nguyên nhân để dẫn đến thực trạng này, như việc người 

dân bỏ bê, không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật … Thế  nhưng, nhiều hộ 

nghèo tuy đã cố gắng đầu tư chăm sóc, rừng trồng phát triển tốt nhưng phải 

chịu cảnh thua lỗ, nợ ngân hàng và lâm vào cảnh … Nghèo hơn vì trồng 

rừng. Phóng sự của Văn Quang: 

 

--------------------------------------------- 

 

 

Ngay từ những ngày đầu huyện Đam Rông triển khai chương trình 

trồng rừng theo Nghị quyết 30a của Chính phủ - gia đình bà Pang Sin K’ 

GLàng, ở thôn 6 là một trong những hộ đầu tiên của xã Liêng Sơ Rôn đăng 

ký tham gia. Vậy rồi gia đình bà nhận đất, trồng rừng với mong muốn sớm 

có thu nhập ổn định, sớm thoát được cái nghèo, sớm từ bỏ cuộc sống du 

canh, du cư và để vùng đất này sớm phủ một màu xanh trên những ngọn núi 

bấy lâu nay vẫn thường được gọi là rừng nhưng lâu rồi đã vắng tiếng chim. 

Nhưng không phải chỉ là những mong muốn đó thôi, mà gia đình bà Pang 

Sin K’ GLàng đến với chương trình này còn là vì: 

RRRR 1 

“ Bản thân chị là người uy tín và bên Hội Phụ nữ thôn. Ông xã là 

đảng viên. Mình là người chủ chốt mà không làm thì người dân đâu có làm 

theo được. Trước hết hai vợ chồng bàn bạc với nhau rất là kỹ, không thể 

chồng tự ý làm và vợ tự ý làm nên phải hỏi con cái. Con cái nó nói bố mẹ 

làm thì con theo thôi. Vậy là hai vợ chồng cắm đầu cắm cổ, tích cực làm.” 

Cuộc hành trình chinh phục những đồi núi đất đá bạc màu của một gia 

đình nghèo bắt đầu từ đó. Cuộc hành trình ấy không chỉ là những giọt mồ 

hôi không kịp khô mỗi ngày vì nắng cháy, vì cơn gió trái mùa, mà cuộc hành 

trình chinh phục đó còn là ý chí muốn thoát cảnh nghèo, cảnh khó đã đeo 

bám gần hết cuộc đời của hai vợ chồng nghèo. Bao nhiêu công sức đổ xuống 



không thể kể hết trong suốt 8 năm ròng và số tiền mấy trăm triệu đồng vay 

mượn để những triền núi dốc cằn cỗi, chằng chịt cỏ dại, đám lồ ô, le tép trở 

thành nơi nương tựa, sinh sôi của những mầm keo bé nhỏ. Và bao nhiêu 

công việc không tên từ mỗi sáng khi con gà trống rừng cất tiếng gáy đầu tiên 

cho đến khi ông mặt trời tắt nắng để hy vọng về một cuộc sống đủ đầy, hạnh 

phúc luôn được nhóm lên. Thế nhưng, cuộc hành chinh phục hơn 8 năm qua 

để xóa cái nghèo, cái khó của đôi vợ chồng và bầy con ở một gia đình nghèo 

đi đầu trong chương trình trồng rừng 30a không thể trở thành hiện thực: 

RRRR 2 

“ Tính tới, tình lui thì đầu tư cả 300 triệu mà thu vào chưa được 100 

triệu. Bây giờ thâm số tiền là 220 triệu. Tôi bây giờ không biết làm sao nữa. 

Buồn thì chẳng ra buồn và vui thì cũng không xong!.” 

Nguyên nhân khiến cho phần lớn những hộ nghèo trồng rừng 30a chịu 

cảnh thua lỗ sau 5 đến 8 năm trồng rừng là do một số hộ không đầu tư, chăm 

sóc đúng kỹ thuật nên diện tích không thành rừng chiếm tỷ lệ cao; rừng 

không đạt năng suất, chất lượng thấp. Ngoài ra, một số diện tích đến chu kỳ 

khai thác không thể bán được do cách xa đường giao thông, diện tích nhỏ lẻ 

nên không đủ chi phí khai thác. Thế nhưng, một nguyên nhân nữa khiến một 

số diện tích cây keo trên địa bàn năng suất cao nhưng vẫn chịu cảnh thua lỗ, 

nợ ngân hàng như gia đình bà Pang Sin K’ GLàng, ở thôn 6, xã Liêng Sơ 

Rônh, huyện Đam Rông là vì: 

RRRR 3 

“ Nhà nước đầu tư cho dân làm thì nhà nước cho giống keo là to, 

nhưng cây keo lá nhỏ thì mới có giá được. Mới đầu bà con đâu có biết nên  

trồng đại đại thôi. Trồng 3,4 năm sau mới biết cây keo là nhỏ mới có giá, 

còn cây keo lá to nó đâu có giá mà nó lại chết nhiều.” 

Một nguyên nhân nữa để diện tích rừng gần 7 ha của gia đình bà Pang 

Sin K’GLàng, ở thôn 6, xã Liêng Sơ Rônh sau hơn 8 năm trồng, chăm sóc 

mà không thể giảm nghèo sau khi thu hoạch là do số tiền thu được không 

đúng với giá trị lâm sản làm ra. Thời gian qua, gần 40 ha cây keo trên địa 

bàn xã Liêng Sơ Rônh đã được khai thác, nhưng tất cả đều do tư thương 

định đoạt giá cả. Diện tích keo ở gần đường giao thông có thể lên đến 20 – 

25 triệu đồng/ha, nhưng ở xa đường giao thông thì của 1ha keo chỉ được thu 

mua từ 5 đến 10 triệu đồng và những diện tích nhỏ lẻ, không có đường lâm 

nghiệp vận chuyển thì diện tích này không có tư thương nào dòm ngó 

tới…Đây cũng là một trong những lý do để trả lời vì sao thu nhập từ diện 

tích rừng trồng không cao hơn mà lại thấp hơn nhiều so với kinh phí đầu tư 

của nhà nước và công sức của người dân? Và cũng chính từ lý do này mà 

nhiều hộ nghèo xót xa mà bảo rằng: Trồng rừng để giảm nghèo nhưng lại 

nghèo hơn.! : 



RRRR 4 

“ Trong chính sách mình nói xóa nghèo bền vững cho người dân và 

làm giàu, nhưng mà bản thân tôi đã làm, đã hoạch rồi, đã thấy lỗ rồi nên bà 

con mình không làm là đúng thôi. Thế này không phải là xóa đói, giảm 

nghèo, nhưng cái này là làm cho người dân nghèo thêm!” 

Ông Lê Đình Ngọc – phụ trách chương trình trồng rừng 30a của xã 

Liêng Sơ Rônh, huyện Đam Rông thừa nhận: 

RRRR 5 

“ Cái lượng đầu tư cho trồng rừng rất là tốn kém nên người nghèo thì 

không thể trồng rừng được. Đối với chương trình trồng rừng theo Nghị 

quyết 30a của Chính phủ để người dân xóa nghèo thì không thể. Không chỉ 

không giúp người dân xóa nghèo mà làm cho người dân càng khó khăn 

thêm” 

Một câu chuyện buồn của những hộ nghèo trên hành trình xóa cái 

nghèo, cái khó từ chương trình trồng rừng 30a mà địa phương này đã triển 

khai gần 10 năm qua. Và câu chuyện đó sẽ còn nối dài nếu ngay từ bây giờ, 

việc triển khai công tác trồng rừng theo Nghị quyết 30a không có sự thay đổi 

bằng những giải pháp mới hơn, thiết thực hơn, phù hợp hơn sau thời gian 

triển khai chương trình này. Có như vậy thì mục tiêu nâng cao thu nhập, xóa 

nghèo, ổn định đời sống người dân đồng bào dân tộc thiểu số từ chương 

trình trồng rừng 30a mới sớm thành hiện thực. 

 

 

 Văn Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phóng sự 2: 

 

 

Trồng rừng 30a – lỗ vẫn nhận! 
 

 

Thưa quý vị và các bạn. Chương trình trồng rừng 30a trên địa bàn 

huyện Đam Rông sau gần 10 năm triển khai không mang kết lại quả như 

mục tiêu đề ra; phần lớn hộ nghèo đầu tư công sức, tiền của vào diện tích 

keo đều thua lỗ và chưa thể thoát nghèo từ chương trình này. Thế nhưng 

không ít hộ dân của địa phương này vẫn giữ lại đất lâm nghiệp và tiếp tục 

đăng ký trồng rừng. Phóng sự kỳ 2: Trồng rừng 30a – lỗ vẫn nhận!: 

---------------------------------------------- 

 

Năm 2010, gia đình ông Păng Tiêng Ha Cho, ở thôn 2, xã Rô Men, 

huyện Đam Rông được giao 2 ha đất lâm nghiệp để trồng rừng theo Nghị 

quyết 30a. Thế nhưng sau gần 7 năm trồng thì diện tích keo của gia đình ông 

chỉ còn hơn 1 ha. Diện tích keo còn lại do thiếu đầu tư chăm sóc, từ lúc 

trồng cho đến ngày thu hoạch cây keo chỉ được … hít thở khí trời nên hơn 1 

ha còn lại được thương lái mua với giá … 6 triệu đồng. Nguồn thu nhập này 

vừa bằng với số tiền mà Nhà nước đã đầu tư cho gia đình ông hơn 7 năm 

trước. Vì vậy không cần phải tính toán, chẳng cần đặt ra những bài toán 

cộng, trừ, nhân, chia và nếu cuộc sống gia đình ông chỉ dựa vào nguồn thu 

nhập từ diện tích rừng trồng thì xem ra ông Păng Tiêng Ha Cho cũng… hít 

thở khí trời trong suốt 7 năm qua mà thôi: 

RRRR 6 

“ 1 hec nó nói là 10 triệu, nhưng mà thu hoạch xong nó trả cho mình 

có 6 triệu thôi. Thu hoạch không có kết quả bao nhiêu đâu. Nói chung là 

lỗ.” 

Lỗ vì trồng rừng 30a, nhưng khi được hỏi năm nay gia đình ông có 

dám tiếp tục nhận đất lâm nghiệp để trồng rừng 30a hay không, thì nhận 

được câu trả lời: 

RRRR 7 

“ Nếu mà Nhà nước cho mình trồng keo thì mình vẫn trồng chớ. 

Nhưng mà ở trên đó thì mình trồng … cà phê !( ??)” 

Trở lại câu chuyện của gia đình bà Pang Sin K’ GLàng, ở thôn 6, xã 

Liêng Sơ Rônh, huyện Đam Rông, chỉ vì thua lỗ, nợ ngân hàng hơn 200 

triệu đồng sau gần 8 năm trồng gần 7 ha rừng từ chương trình 30a nên sau 

khi thu hoạch xong, gia đình bà không thể tiếp tục trồng rừng để xóa nghèo. 



Và gia đình bà đã có kế hoạch canh tác trên diện tích đất lâm nghiệp đã được 

giao: 

RRRR 8 

“ Dự tính hai vợ chồng chị không thể trồng rừng được nữa. Sắp tới 

chỉ trồng cây ngắn ngày thôi. Trồng cây ăn trái như là bơ, sầu riêng, điều. 

Ước mong là như thế thôi”. 

Đối với gia đình ông Păng Tiêng Ha Cho, ở thôn 2, xã Rô Men hay 

gia đình bà Pang Sin K’GLàng, ở thôn 6, xã Liêng Sơ Rônh, huyện Đam 

Rông thì việc trồng cà phê, cây ăn trái trên đất lâm nghiệp được giao để 

trồng rừng … mới dừng lại ở dự định. Thế nhưng theo thống kê mới đây của 

ngành chức năng huyện Đam Rông thì  trong số hơn 2.200 ha đất lâm nghiệp 

được giao cho người dân trồng rừng từ chương trình 30a cách đây gần 10 

năm thì đã có hơn 200 ha chuyển đổi sai mục đích, với 170 hộ tự ý chuyển 

đổi cây trồng trên đất lâm nghiệp. Ông Trần Phước Mênh – Bí thư Đảng ủy 

xã Liêng Sơ Rônh, huyện Đam Rông cho biết thực trạng này ở địa phương 

mình: 

RRRR 9 

“ Sau khi khai thác xong thì người dân không tiếp tục trồng rừng mà 

một số diện tích phù hợp thì người dân trồng cây công nghiệp, cụ thể là cây 

cà phê trên diện tích đất rừng này. Mặc dù đã được ngăn chặn nhưng vì nhu 

cầu đất sản xuất, nhu cầu đời sống nên sau khi khai thác họ chuyển sang 

mục đích khác.” 

Thế nhưng diện tích rừng được giao cho các hộ nghèo là người đồng 

bào dân tộc thiểu số trồng rừng theo Nghị quyết 30a không chỉ dừng lại ở 

việc chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tự ý chuyển đổi cây trồng trên đất 

lâm nghiệp, mà đáng lo ngại hơn là ở một số địa phương còn xảy ra tình 

trạng sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép. Những trường hợp này đều 

sang nhượng bằng giấy tay, hay thỏa thuận miệng nên chính quyền các địa 

phương này khó phát hiện và xử lý kịp thời. 

Rõ ràng, việc không tiếp tục trồng rừng sau khi khai thác để chuyển 

đổi cây trồng, chuyển đổi mục đích sử dụng và thậm chí là sang nhượng trái 

phép đất lâm nghiệp do thua lỗ, mất thời gian công sức và nhiều lý do khác 

khiến chương trình trồng rừng theo Nghị quyết 30a của huyện Đam Rông 

không đạt được mục tiêu đặt ra sau gần 10 năm triển khai thực hiện. Thời 

gian chưa phải là quá dài, nhưng sẽ là quá muộn nếu chính quyền địa 

phương và các cơ quan chức năng của địa phương không sớm đúc rút kinh 

nghiệm, tìm ra những giải pháp phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Có như thế 

thì chương trình trồng rừng từ Nghị quyết 30a của huyện Đam Rông mới 

đảm bảo được tỷ lệ độ che phủ rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; mới 

mang lại lợi ích thiết thực cho những hộ nghèo tham gia chương trình, góp 



phần xóa nghèo nhanh, bền vững; nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ rừng của 

mỗi người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 

 

Văn Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phóng sự kỳ 3: 

 

 

Để người nghèo xóa được nghèo từ chương trình trồng 

rừng 30a. 
 

 

Thưa quý vị và các bạn. Sau gần 10 năm triển khai công tác trồng 

rừng theo Nghị quyết 30a trên địa bàn huyện Đam Rông đã bộc lộ nhiều hạn 

chế, bất cập và các vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai chương trình. 

Vì vậy, để công tác này đạt được những mục tiêu đã đặt ra và mục tiêu ưu 

tiên hàng đầu là nâng cao mức sống của người dân, từ đó góp phần giảm 

nghèo nhanh bền vững theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ thì Đảng bộ, 

Chính quyền huyện Đam Rông cần sớm khắc phục những thiếu sót, tồn tại 

và đưa ra những giải pháp phù hợp hơn. Xin nêu một số ý kiến đóng góp của 

những người trách nhiệm ở cơ sở và người dân trực tiếp nhận trồng sau gần 

10 năm địa phương này triển khai chương trình trồng rừng theo Nghị quyết 

30a: 

RRRR 10 

( Ông Trần Phước Mênh – Bí thư Đảng ủy xã Liêng Sơ Rônh) 

 

“ Qua đánh giá của địa phương thì việc trồng rừng đền giờ phút này 

chưa mang lại hiệu quả như mong muốn như Nghị quyết 30a đề ra. Vì vậy 

với góc độ ở cơ sở thì nên tổng kết, đánh giá lại từ 2008, kể từ ngày triển 

khai việc trồng rừng này. Trên cơ sở đó để đưa ra những giải pháp phù hợp 

hơn, nhất là các đối tượng, khu vực trồng rừng, mở những con đường lâm 

nghiệp tiêu thụ lâm sản, xây dựng nhà máy chế biến thì sẽ thiết thực hơn.” 

RRRR 11 

( Ông Lê Đình Ngọc – Phụ trách chương trình trồng rừng 30a của xã 

Liêng Sơ Rônh) 

 

“ Nếu xây dựng được ở vùng Đam Rông nhà máy chế biến nguyên 

liệu giấy thì nó sẽ làm tăng giá trị cây gỗ lên, đồng thời giá cả trên 1 diện 

tích cũng tăng lên. Nếu mà được như vậy thì khả năng người dân mới sống 

được nhờ vào rừng chứ như hiện nay thì nguồn tiêu thụ không có, thương lái 

mua giá thấp, dẫn đến hiệu quả trồng rừng của người dân không cao.” 

RRRR 12 

( Bà Pang Sin K’GLàng, ở thôn 6, xã Liêng Sơ Rônh) 

 



“ Nhà nước đã đầu tư rồi mà mình bán cho tư nhân. 1 ha keo như vậy 

mình đâu có biết giá. Mình chỉ biết làm còn người thu mua thì mình đâu có 

biết. Tôi ước mong là sau này Nhà nước đã đầu tư rồi thì Nhà nước phải thu 

lại để mua giá công bằng cho dân, để dân phấn khởi dân làm.” 

RRRR 13 

( Ông Nguyễn Lân – Phó Chủ tịch UBND xã Rô Men ) 

 

“ Ở địa phương thì các cấp có thẩm quyền phải tìm được cái đầu ra 

sản phẩm cho bà con. Trước giờ thương lái nó muốn mua bao nhiêu thì mua 

chớ không có giá cả thực tế. Giá cả có ổn định thì người dân mới yên tâm 

trồng rừng. Ở đây giá cả rất là bấp bênh” 

RRRR 14 

( Ông Trần Phước Mênh – Bí thư Đảng ủy xã Liêng Sơ Rônh) 

 

“ ( Cái này bà con mình rất mong muốn. Mong muốn trồng những cây 

công nghiệp có giá trị kinh tế cao trên đất này. Tuy nhiên đây là đất lâm 

nghiệp nên thực hiện điều này là vi phạm. ( PV: Còn quan điểm của ông ?) 

Trả lời: Bây giờ cần phải quy hoạch lại, nơi nào phù hợp thì trồng công 

nghiệp, nơi nào không phù hợp thì trồng rừng. Như vậy sẽ phù hợp hơn và 

sẽ giảm được áp lực lấn chiếm đất lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp.” 

Thưa quý vị và các bạn. Từ ý kiến của những người có trách nhiệm ở 

cơ sở và người dân trực tiếp trồng rừng 30a trên địa bàn huyện Đam Rông 

thời gian qua cho thấy, huyện Đam Rông cần sớm có những giải pháp, việc 

làm cụ thể, thiết thực hơn, biết nghe dân hơn… để  hộ nghèo là đồng bào 

dân tộc thiểu số của địa phương có sự đồng thuận. Từ đó nâng cao thu nhập 

để sớm giảm nghèo nhanh, bền vững từ chương trình trồng rừng theo Nghị 

quyết 30a, góp phần thực hiện có kết quả các mục tiêu xóa nghèo vào cuối 

năm 2020 mà địa phương này đã đề ra. Nhưng kết quả thực hiện các mục 

tiêu đó không chỉ nhanh mà phải bền vững. Chỉ có như vậy thì chương trình 

này mới thực sự phát huy lợi thế của địa phương; tăng nhanh tỷ lệ che phủ 

rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ rừng; 

hạn chế việc phá rừng làm rẫy, thôi bức tử những cánh rừng nguyên sinh; 

sang nhượng trái phép đất lâm nghiệp – vốn vẫn đã và đang diễn ra ngày 

càng xấu đi ở vùng đất nghèo này. Và đó cũng là việc cần làm nhất, thiết 

thực nhất để: Xóa nghèo từ chương trình trồng rừng 30a ở huyện nghèo 

Đam Rông là giấc mơ có thật. 

 

                                            Văn Quang            

 


