
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:   272   /BC-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày   06  tháng 11 năm 2019 
 

BÁO CÁO 

Về việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; 

- Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị. 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ (không thời hạn) do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao đến tháng 9/2019, tại các văn bản như sau: 

 

TT Số VB Mô tả nhiệm vụ Kết quả thực hiện 

1 

2924/UBND-NN 

ngày 2/7/2019 

V/v điều chỉnh, bổ sung đề 

án bảo vệ và phát triển 

rừng ven biển 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 phê duyệt dự án 

thành phần: Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính 

chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Trị. Theo Quyết định 

số 1486/QĐ-UBND thì Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị (thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT) tổ chức thực hiện. 

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án đã được thành lập và đang triển khai 

thực hiện kế hoạch các hạng mục theo Quyết định được phê duyệt. 

2 3407/UBND-NN V/v triển khai thực hiện Căn cứ Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên - Môi trường với Sở 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/955D1FC5684BFDA84725842B0035C54D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/955D1FC5684BFDA84725842B0035C54D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/955D1FC5684BFDA84725842B0035C54D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/FEC74711F52B719E47258448000FD8FC?OpenDocument
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Ngày 31/7/2019 Nghị quyết số 03/2019/ 

NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh 

 

Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan có liên quan trong thực hiện thủ 

tục hành chính đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất rừng trên địa 

bàn tỉnh ban hành theo Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 

13/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị. Cho đến nay Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường 9 hồ sơ sau 

khi các chủ đầu tư đã nộp tiền trồng thay thế vào Quỹ BVPTR tỉnh 

(Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ cát trắng; 

Dự án Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1; Dự án Nhà máy sản xuất 

inox và thép hợp kim; Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG; Dự án Bến 

cảng CFG Nam Cửa Việt; Dự án nâng cấp củng cố sửa chữa hệ 

thống đê biển tỉnh Quảng Trị; Dự án Trường bắn biển Quân khu 4-

GĐ 1; Dự án Nhà máy may xuất khẩu Miền Trung) để tổng hợp, 

tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt.   

3 

3471/UBND-NN 

Ngày 02/8/2019 

V/v phương án khai thác 

rừng thực hiện Dự án Khu 

tái định cư xã Hải An 

 

Hiện nay phương án khai thác rừng thực hiện Dự án Khu tái định 

cư xã Hải An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2363/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 về việc phê duyệt giá trị gỗ rừng 

trồng khai thác tận dụng năm 2019 để thực hiện dự án Khu tái định 

cư xã Hải An (rừng trồng dự án 661 trồng năm 2003, 2009, 2010 tại 

xã Hải An, huyện Hải Lăng).  

4 

3718/UBND 

Ngày 16/8/2019 

V/v chuyển mục đích sử 

dụng rừng sản xuất thực 

hiện dự án Khu kinh tế 

quốc phòng Khe Sanh 

 

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất thực hiện dự án 

Khu kinh tế quốc phòng Khe Sanh đã được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án nộp tiền trồng rừng thay thế tại Quyết định số 2054/QĐ-

UBND ngày 08/8/2019; trình thường trực HĐND tỉnh đề nghị quyết 

định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác tại Tờ trình số 3573/TTr-UBND ngày 08/8/2019; ngày 

13/8/2019, HĐND tỉnh có Công văn số 247/HĐND-KTNS về  chuyển 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BCBA3EBB36DAA7A14725844B002EF29D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BCBA3EBB36DAA7A14725844B002EF29D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/BCBA3EBB36DAA7A14725844B002EF29D?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6D56A095211C4F3147258459001041F8?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6D56A095211C4F3147258459001041F8?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6D56A095211C4F3147258459001041F8?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/6D56A095211C4F3147258459001041F8?OpenDocument
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mục đích sử dụng rừng sản xuất thực hiện Dự án Khu kinh tế quốc 

phòng Khe Sanh; nội dung chấp thuận chủ trương chuyển mục đích 

sử dụng rừng tự nhiên sản xuất với diện tích 0,075 ha tại Tiểu khu 

654, thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa để thực hiện 

công trình đường liên thôn Xa Ry - Chênh Vênh, thuộc Dự án Đầu 

tư xây dựng công trình Khu kinh tế quốc phòng Khe Sanh tỉnh 

Quảng Trị của Đoàn KTQP 337. 

Hiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất thực hiện Dự 

án Khu kinh tế quốc phòng Khe Sanh đã được Sở Nông nghiệp và 

PTNT chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình 

UBND tỉnh phê duyệt.  

5 

3731/UBND-NN 

Ngày 16/8/2019 

V/v khẩn trương hoàn 

thiện hồ sơ trồng rừng 

thay thế và chủ trương 

chuyển đổi mục đích sử 

dụng rừng  

Ngày 12/9/2019, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 4159/TTr-UBND 

trình Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung để thực hiện dự án. Hiện 

tại, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng sang thực hiện dự án. 

6 

2408/QD-UBND 

Ngày 11/9/2019 

Quyết định Phê duyệt kế 

hoạch thu, chi nguồn kinh 

phí chi trả dịch vụ môi 

trường rừng, tiền trồng 

rừng thay thế và chi phí 

quản lý Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng2019. 

Quỹ Bảo vệ và phát rừng tỉnh đang triển khai thực hiện các hoạt 

động theo đúng nội dung Quyết định số 2408/QD-UBND ngày 

11/9/2019 về việc phê duyệt kế hoạch thu chi năm 2019 của Quỹ 

BVPTR Quảng Trị. Hiện tại, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã hoàn 

thành việc chỉ trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 cho các 

chủ rừng. 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/464A6B28AE4BD54347258459002FED57?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/464A6B28AE4BD54347258459002FED57?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/464A6B28AE4BD54347258459002FED57?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/464A6B28AE4BD54347258459002FED57?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/464A6B28AE4BD54347258459002FED57?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F824C82DE3DBB75D47258473000D8DF6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F824C82DE3DBB75D47258473000D8DF6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F824C82DE3DBB75D47258473000D8DF6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F824C82DE3DBB75D47258473000D8DF6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F824C82DE3DBB75D47258473000D8DF6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F824C82DE3DBB75D47258473000D8DF6?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/F824C82DE3DBB75D47258473000D8DF6?OpenDocument
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7 1433/UBND-NN 

ngày 05/4/2019 

V/v Triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 

28/3/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ.  

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang chủ trì, phối hợp với các 

Sở ngành, địa phương liên quan để tham mưu UBND tỉnh triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Chỉ thị số 08/CT-TTg, gồm: 

Triển khai thực hiện nghiêm túc và tuyền truyền rộng rãi đến các 

cấp, ngành, địa phương Luật Lâm nghiệp 2017 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng 

(Dự kiến hoàn thành trong năm 2019); Chuyển đổi diện tích rừng 

phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất (Đến 

nay, Ban QLRPHLVS Thạch Hãn, Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Đường 9 đã được phê duyệt phương án chi tiết, đang tổ chức 

thực hiện; Các địa phương, các đơn vị còn lại đang hoàn thiện 

Phương án chi tiết để trình thẩm định, phê duyệt, hòan thành trong 

năm 2019) ; Hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo Quyết định 

38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Xây 

dựng Đề án phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn giai đoạn 2019-

2025, định hướng đến năm 2030 (Đã hoàn thành dự thảo, đang lấy ý 

kiến các Sở, ngành, địa phương liên quan tại văn bản số 436/CCKL-

SDPTR ngày 05/11/2019; Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019); 

Tuyên truyền, mở rộng diện tích gỗ rừng trồng có chứng chỉ FSC 

(Mở rộng và tăng thêm trong năm 2019 với diện tích có chứng chỉ 

FSC 23.429ha); phối hợp với Sở Công thương đề xuất tháo gỡ khó 

khăn cho các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh... 

8 
4161/UBND-NN 

Ngày 12/9/2019 

V/v xử lý đề nghị của 

Doanh nghiệp 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT  đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm làm việc 

với Công ty Pacific Quảng Trị để hướng dẫn trình tự các bước lập 

hồ sơ thủ tục về thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch 

sinh thái. Đến nay, Chi cục Kiểm lâm vẫn chưa nhận được các hồ sơ 

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E2F1EECDA4CEE62C47258473002E126C?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/E2F1EECDA4CEE62C47258473002E126C?OpenDocument


 5 

thủ tục liên quan đến thuê môi trường rừng của Công ty Pacific 

Quảng Trị. 

9 

4332/UBND-NN 

Ngày 23/9/2019 

V/v xử lý đề nghị của 

UBND huyện Đakrông về 

tận thu cây rừng 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 1569/SNN-KHTC 

ngày 27/9/2019 về việc giám sát tận thu cây có nguy cơ gãy đỗ vào 

đường dây điện 35Kv, giao Ban quản lý Khu BTTN Đakrông phối 

hợp với UBND huyện Đakrông, Điện lực Đakrông kiểm tra, giám 

sát việc chặt hạ 02 cây gỗ đúng theo quy định; UBND huyện 

Đakrông đã giao cho UBND xã Húc Nghì cùng phối hợp với các 

đơn vị để tổ chức chặt hạ. 

10 

4333/UBND-NN 

Ngày 23/9/2019 

V/v chuyển đổi mục đích 

sử dụng rừng thực hiện dự 

án cấp nước khu kinh tế 

Đông Nam. 

UBND tỉnh đã phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế tại 

Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 26/7/2019; trình HĐND tỉnh đề 

nghị thống nhất quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác tại Tờ trình số 4045/TTr-UBND ngày 

06/9/2019. 

Ngày 19/9/2019, HĐND tỉnh có Công văn số 275/HĐND-KTNS về 

việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất thực hiện dự án Hệ 

thống cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.  

Ngày 24/9/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 

1531/SNN-KHTC về gửi hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

và đất lâm nghiệp để thực hiện Dự án Hệ thống cấp nước (hạng mục 

Nhà máy xử lý nước sạch ) Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị gửi 

Sở Tài nguyên và MT tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.   

http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/46EA17861B7C3F214725847E00296298?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/46EA17861B7C3F214725847E00296298?OpenDocument
http://theodoichidao.quangtri.gov.vn/THEODOICHIDAO.nsf/0/46EA17861B7C3F214725847E00296298?OpenDocument
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11 

13/CT-UBND 

Ngày 11/9/2019 

Về tăng cường công tác 

quản lý, bảo vệ động vật 

hoang dã trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND (Công văn số 370/CCKL-

QLBVR ngày 27/9/2019); Xây dựng kế hoạch số 97/KH-KLCĐ 

ngày 30/9/2019 về tăng cường công tác kiểm tra về quản lý, bảo vệ 

động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh; kết quả: Phát hiện bắt giữ 02 vụ 

vi phạm về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, tang vật gồm 05 cá thể  

Cầy vòi hương ( loài nguy cấp quý hiếm nhóm IIB), trọng lượng: 7,5 

kg. Xử phạt VPHV 02 đối tượng vi phạm, phạt tiền 16.000.000 đồng, 

tịch thu ĐVHD thả về môi trường tự nhiên tại BQL BTTN Đakrông. 

Việc quản lý công tác gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn hiện 

nay đang được thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành. 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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