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

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

Số: 1517/SNN-KHTC       Quảng Trị, ngày  19  tháng  8  năm 2020 

V/v tham gia ý kiến đề cương nhiệm vụ 

và dự toán Xây dựng hệ thông tin cảnh 

báo sớm và giám sát lửa rừng trên địa 

bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3761/UBND-NN ngày 
14/8/2020 và công văn số 2771/STC-TCHCSN ngày 17/8/2020 của Sở Tài chính 
về việc bố trí kinh phí thực hiện Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm và 
giám sát lửa rừng trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục 
Kiểm lâm (đơn vị được giao chủ trì thực hiện) phối hợp với Trường Đại học Lâm 
nghiệp xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán Xây dựng hệ thống thông tin 
cảnh báo sớm và giám sát lửa rừng trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017, Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 
16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu 
phát triển Lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 21/2017/TT-
BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn 
thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; 
Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc Quy 
định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát 
triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; Thỏa thuận hợp tác về Hoạt 
động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa UBND tỉnh 
Quảng Trị và Trường Đại học Lâm nghiệp ngày 28/9/2018 và nhu cầu thực tiễn 
của công tác quản lý rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn; Các định 
mức hiện hành trong điều tra, quy hoạch rừng, thực hiện các nhiệm vụ khoa học 
công nghệ, 

Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất đề nghị Sở Tài chính thẩm định, đồng 
thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán Xây dựng 
hệ thống thông tin cảnh báo sớm và giám sát lửa rừng trên địa bàn tỉnh, với 
những nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm và giám sát 
lửa rừng trên địa bàn tỉnh. 

2. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị. 

3. Đơn vị phối hợp: Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường - 
Trường Đại học Lâm nghiệp. 

4. Phạm vi: Trên toàn bộ địa bàn các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Quảng Trị. 

5. Mục tiêu chung: Thiết lập hệ thống tự động cảnh báo sớm , phát hiện 
sớm và giám sát lửa rừng , tạo sự thuận tiện , giảm chi phí và  giảm thiểu nguy cơ 
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cháy rừng, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý bảo vệ rừng trên đ ịa bàn tỉnh 
Quảng Trị. 

6. Nhiệm vụ: 

- Phân tích đặc điểm rừng và khả năng cháy rừng ở tỉnh Quảng Trị; 

- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật công nghệ địa không gian cho phép cảnh 
báo sớm và giám sát lửa rừng ở tỉnh Quảng Trị; 

- Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống phần mềm có khả năng tự động cảnh báo 
sớm lửa rừng ở tỉnh Quảng Trị; 

- Đề xuất các giải pháp giảm thiểu nguy cơ cháy rừng và phục hồi rừng sau 
cháy cho các khu vực có rừng trong địa bàn tỉnh Quảng Trị: 

- Tập huấn, chuyển giao hướng dẫn công nghệ địa không gian và h ệ thống 
phần mềm tự động cảnh báo sớm lửa rừng. 

7. Kinh phí: Tổng dự toán:  1.427.000.000 đồng. 

(Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu đồng), trong đó: 

- Công tác chuẩn bị: 35.044.175 đồng 

- Phân tích đặc điểm rừng và khả năng cháy rừng: 316.266.068 đồng 

- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật công nghệ địa không gian cho phép cảnh 
báo sớm và giám sát lửa rừng ở tỉnh Quảng Trị: 294.680.000 đồng 

- Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống phần mềm có khả năng tự động cảnh 
báo sớm lửa rừng ở tỉnh Quảng Trị: 438.513.409 đồng 

- Đề xuất các giải pháp giảm thiểu nguy cơ cháy rừng và phục hồi rừng sau 
cháy cho các khu vực có rừng:                                       84.553.700 đồng  

- Tập huấn, hội thảo: 36.195.000 đồng 

- Phục vụ và quản lý: 92.022..194 đồng 

- Chi khác: 129.727.455 đồng 

8. Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2020 thực hiện Chương 
trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. 

(Chi tiết có Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết kèm theo) 

9. Thời gian hoàn thành: Trong năm 2020. 

10. Sản phẩm 

- 01 bộ cơ sở dữ liệu (bao gồm bản đồ và dữ liệu thuộc tính) về các khu 
vực có th ể xảy ra cháy r ừng, phân vùng tr ọng điểm cháy r ừng với các m ức độ 
nguy cơ khác nhau; 

- 01 hướng dẫn kỹ thuật ứng dụng công nghệ địa không gian (GPS, Viễn 
thám, GIS) cho phép dự báo, cảnh báo sớm và giám sát diễn biến lửa rừng;  

- 01 hệ thống phần mềm được nâng cấp và hoàn thiện, cho phép t ự động 
cảnh báo s ớm lửa rừng và k ịp thời truyền thông tin này đ ến điện thoại, E-mail 
của các nhà quản lý; 
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- Các báo cáo đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ cháy rừng và phục hồi 
rừng sau cháy. 

- Chương trình tập huấn, chuyển giao phần mềm công nghệ địa không gian 
và h ướng dẫn kỹ thuật cảnh báo s ớm và giám sát l ửa rừng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị. 

Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị Sở Tài chính xem xét, trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- 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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