
  

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

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

Số:  1553  /SNN-KHTC             Quảng Trị, ngày  25 tháng  8  năm 2020 

V/v cho ý kiến thẩm định đơn giá 

cây giống; đơn giá bình quân trồng 

rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng rừng 

thay thế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 

Thực hiện Công văn số 1017/UBND-NN ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc xây dựng đơn giá cây giống lâm nghiệp, đơn giá trồng rừng 

trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Kiểm lâm chủ trì rà 

soát, xây dựng đơn giá. 

Đơn giá cây giống lâm nghiệp và đơn giá trồng rừng phòng hộ, đặc dung, 

trồng rừng thay thế đã được xây dựng trên cơ sở các quy định của Nghị định 

số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Lâm nghiệp; Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 

06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức kinh tế kỹ 

thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; Thông tư 

số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh; Thông tư số 

13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy 

định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác và các định mức liên quan, giá các loại vật tư, nguyên liệu hiện hành.  

Ngày 12 tháng 8 năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 

1462/SNN-KHTC gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã và các Ban quản lý 

rừng phòng hộ, đặc dụng để lấy ý kiến góp ý về bộ đơn giá cây giống; đơn giá 

trồng rừng phòng hộ, đặc dụng thay thế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở 

ý kiến tham gia, Chi cục Kiểm lâm và đơn vị tư vấn đã tiếp thu, bổ sung hoàn 

chỉnh bộ đơn giá (Có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến số 226/BC-CCKL ngày 

25/6/2020 kèm theo). 

Để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét quyết định, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị Sở Tài chính có ý kiến thẩm định về đơn giá cây giống; đơn giá 

bình quân trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh 

và cho ý kiến về dự thảo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh về đơn giá cây 

giống lâm nghiệp; đơn giá bình quân trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng rừng 

thay thế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (có hồ sơ, thuyết minh, dự thảo quyết định 

phê duyệt đơn giá kèm theo). 



  

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 

02/9/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

Sở Tài chính quan tâm, phối hợp./. 

Nơi nhận:                                                                   KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu VT, KHTC. 

 

                                                                              Nguyễn Hồng Phương 
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