
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /TTr-SNN             Quảng Trị, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  

Dự án trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và 

phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông  

và Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 14  tháng 3 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 
16/11/2018 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 

năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về kế 
hoạch đầu tư công trung hạng và hàng năm; Nghị quyết số 

973/2020/UBNVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;  

Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị 

quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến đối 

với kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân 
sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

Căn cứ Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở hạ tầng phục vụ bảo 

tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng 

Hóa tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Nghị quyết 22/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trồng, bảo vệ và phát triển rừng; 

Căn cứ Văn bản số 753/SKH-TH ngày 04/5/2021 của  Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án 
trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn Ngân sách Trung ương giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về điều 
chỉnh lại phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trong Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Sở Nông nghiệp và PTNT trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư Dự án trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng 



phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và 

Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Dự án trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ 

bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

2. Dự án nhóm: Nhóm B 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Trị 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Trị 

5. Đơn vị giao lập Chủ trương đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Quảng Trị. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 90.000.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng chẵn) 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách trung ương hỗ trợ. 

9. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022-2025. 

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới. 

11. Quy mô đầu tư: 

- Chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng: 640 lượt ha (trong đó: chăm 

sóc năm 1: 100,0 lượt ha; chăm sóc năm 2: 250,0 lượt ha; chăm sóc năm 3: 

290,0 lượt ha). 

- Chăm sóc rừng trồng phòng hộ nâng cấp: 785 lượt ha (trong đó: chăm sóc năm 

1: 149,0 lượt ha; chăm sóc năm 2: 318,0 lượt ha; chăm sóc năm 3: 318,0 lượt ha). 

- Phục hồi, nâng cấp rừng trồng phòng hộ: 650 ha. 

- Làm giàu rừng tự nhiên: 650 ha. 

- Hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn (theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 

14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ): 1.000 ha. 

- Hỗ trợ xây dựng đường ranh cản lửa (15 km), đường lâm nghiệp (7 km) 

và nâng cấp đường ranh cản lửa (55 km). 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng của 2 Khu BTTN: 

* Khu BTTN Đakrông: bao gồm các hạng mục: 

+ Công trình đường giao thông nội bộ tại phân khu DV-HC: 200 m 

+ Xây mới Trụ sở hạt Kiểm lâm: 01 công trình 

+ Xây mới 08 Nhà lưu trú bảo vệ rừng (lắp ghép) và sửa chữa 02 nhà lưu trú 

bảo vệ rừng 

+ Xây dựng mới 02 chòi canh lửa rừng 



+ Sửa chữa trụ sở làm việc: 01 trụ sở 

+ Xây dựng mới 01 nhà công vụ, có bếp ăn tập thể 

+ Xây dựng Cổng và hàng rào 

+ Tu sửa  hồ chứa nước chữa cháy rừng số 1 và làm mới hồ chứa nước 

chữa cháy rừng số 2 tại khuôn viên Ban Quản lý KBT 

+ Xây dựng vườn thực vật hoang dã 

+ Nâng cấp điện hạ thế phân khu Dịch vụ- hành chính, tuyến vào hang động 

* Khu BTTN Bắc Hướng Hóa: gồm các hạng mục 

+ Xây mới 01 Trụ sở 2 Ban quản lý tại xã Hướng Tân 

+ Xây mới 01 nhà công vụ có bếp ăn 

+ Xây dựng mới 04 chòi canh lửa rừng 

+ Xây mới 04 trạm quan sát cảnh quan, lều trú chân 

+ Xây dựng mới 01 trạm QL BVR 

+ Mở đường tuần tra kết hợp du lịch sinh thái: 32 km 

(Có Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chi tiết kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và PTNT trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở 

hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên 

Đakrông và Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để thực hiện các bước tiếp theo 

đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 
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