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

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

Số: 1577/SNN-KHTC Quảng Trị, ngày 30 tháng 9 năm 2019 

V/v hồ sơ trồng rừng ngập mặn của Chi 

cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn. 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

Thực hiện Công văn số 3043/UBND-TN ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc giải quyết đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó 

nguồn vốn để bố trí trồng rừng ngập mặn UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và 

PTNT nghiên cứu đề xuất sử dụng nguồn vốn thực hiện từ nguồn kinh phí trồng 

rừng thay thế.  

Ngày 30/8/2019, Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn gửi hồ sơ 

kèm theo Tờ trình số 194/TTr-CCBHĐ của  về việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ 

thiết kế kỹ thuật và dự toán dự án: “Trồng rừng ngập mặn tại phường Đông 

Giang, thành phố Đông Hà và xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong”. Căn cứ báo cáo 

kết quả kiểm tra hồ sơ của chi cục Kiểm lâm số 347/CCKL-SDR ngày 11/9/2019, 

Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo UBND tỉnh như sau: 

Hiện nay kinh phí nộp tiền để trồng lại rừng thay thế khi chuyển đổi mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được UBND 

tỉnh áp dụng theo Điều 6, Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng 

và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty 

nông, lâm nghiệp với đơn giá được phê duyệt là 30 triệu đồng/ha; Theo nội dung 

quyết định thì diện tích đã nộp tiền để trồng rừng thay thế bao nhiêu thì phải 

trồng lại rừng đúng bằng diện tích đã nộp tiền. Mặc khác, theo Điều 21, Luật 

Lâm nghiệp năm 2017; Điều 2, Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng quy định diện tích xin chuyển 

đổi bao nhiêu phải trồng lại rừng thay thế ít nhất bằng diện tích rừng đã chuyển 

đổi sang mục đích khác. 

Tại Tờ trình của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn thì diện tích đề 

xuất trồng rừng ngập mặn tại địa bàn phường Đông Giang, thành phố Đông Hà và 

xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong là 7,2 ha, vốn đầu tư là 2.051.719.000 đồng (tương 

ứng với suất đầu tư khoảng: 284,96 triệu đồng/ha). Dự toán áp dụng phù hợp với 

định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 1205/QĐ-BNN-TCLN 

ngày 8/4/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành định mức kinh tế-kỹ 

thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn. Tuy nhiên, mục chi phí tư vấn (đối 

với chi phi phí khảo sát, thiết kế trồng rừng) đơn vị khi xây dựng dựng chưa áp dụng 

theo Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

việc phê duyệt đơn giá điều tra, quy hoạch, khảo sát thiết kế các công trình nông lâm 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 



Việc trồng rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là rất cần thiết. Tuy 

nhiên, nguồn kinh phí trồng rừng thay thế (được ủy thác qua Quỹ bảo vệ phát 

triển rừng) để trồng rừng ngập mặn chỉ đảm bảo 216.000.000 đồng (tương ứng 

7,2ha x 30.000.000 đồng/ha). Phần kinh phí còn lại, đề nghị UBND tỉnh xem xét 

bố trí từ nguồn vốn khác. 

Sở Nông nghiệp & PTNT kính báo cáo UBND tỉnh và xin ý kiến chỉ đạo để 

có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định./. 

 

 Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC  

- Như trên; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Chi cục Biển, HĐ và KTTV; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 
 

          Hồ Xuân Hòe 
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