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

Số:  1493  /SNN-KHTC 

V/v thẩm định dự toán và trình UBND 

tỉnh bố trí kinh phí bổ sung rà soát, điều 

chỉnh quy hoạch 3 loại rừng  

Quảng Trị, ngày  14  tháng  8  năm 2020 

 

Kính gửi:   Sở Tài chính  

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 72/TB-UBND ngày 15/6/2020 của Phó 

Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với các ngành và 

địa phương về rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung, điều 

chỉnh nội dung Đề cương nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng  

tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 13/7/2020.  

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, 

Trung tâm Điều tra quy hoạch thiết kế nông-lâm lập dự toán chi phí bổ sung 

nhiệm vụ rà soát ranh giới, điều tra khảo sát hiện trạng rừng, sử dụng đất phục vụ 

rà soát điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn, định 

mức, đơn giá của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, Ngành liên quan. Dự toán 

kinh phí bổ sung được xác định theo yêu cầu nhiệm vụ đã được phê duyệt, có kế 

thừa, sử dụng các số liệu đã điều tra trong giai đoạn trước theo Quyết định số 

2057/QĐ-UBND ngày 8/8/2019, Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán rà soát, điều 

chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh.  

Để kịp thời triển khai hoàn thành rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng 

trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

Sở Tài chính xem xét, thẩm định dự toán và trình UBND tỉnh kinh phí bổ sung, 

cụ thể như sau: 

- Tên công trình: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị (Điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề cương nhiệm vụ). 

- Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Điều tra quy hoạch thiết kế nông-lâm Quảng 

Trị (theo hình thức giao nhiệm vụ đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công). 

- Phạm vi, đối tượng, mục tiêu, nội dung, phương pháp thực hiện, sản phẩm: 

Thực hiện theo Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, 

Ngành liên quan. 
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- Tổng dự toán chí phí bổ sung: 2.597.991.000 đồng (Hai tỷ năm trăm chín 

mươi bảy triệu chín trăm chín mươi mốt nghìn đồng). 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2020. 

(Có đề cương bổ sung nhiệm vụ và dự toán chi tiết kèm theo). 

Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị Sở Tài chính xem xét, thẩm định và trình 

UBND tỉnh quyết định./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                   PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- TT ĐTQHTK nông-lâm tỉnh; 

- Lưu: VT, KHTC. 
 

  

 

 Nguyễn Hồng Phương 
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