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

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

Số: 1803/SNN-KHTC Quảng Trị, ngày 31 tháng 10  năm 2019 
V/v xin chủ trương cho đặt hàng thực hiện 

     Rà soát, điều chỉnh QH ba loại rừng  
 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 
2793/UBND-NN ngày 3/7/2018 và Thông báo số 32/TB-UBND ngày 26/3/2019 
về việc đồng ý chủ trương rà soát, quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh, Sở 
Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Trung tâm Điều 
tra quy hoạch thiết kế nông-lâm tiến hành lập đề cương nhiệm vụ và dự toán chi 
phí. Đề cương nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
2057/QĐ-UBND ngày 8/8/2019, dự toán chi phí phê duyệt tại Quyết định số 
2364/QĐ-UBND ngày 4/9/2019, thời gian hoàn thành trong năm 2019. 

Hoạt động điều tra, quy hoạch lâm nghiệp thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 
22/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 
18/1/2019 của UBND tỉnh. Trung tâm Điều tra quy hoạch thiết kế nông-lâm  (Sau 
đầy gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp 
và PTNT có chức năng nhiệm vụ điều tra, quy hoạch rừng trên địa bàn tỉnh, hiện 
có 25 cán bộ, viên chức, người lao động theo chỉ tiêu giao số người làm việc năm 
2019 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, từ năm 2018 Trung tâm phải tự chủ hoàn toàn 
kinh phí nên rất khó khăn trong nguồn thu để trả lương, chế độ và hoạt động. 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về giao 
nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân 
sách nhà nước, Trung tâm thuộc đối tượng được xem xét giao nhiệm vụ hoặc đặt 
hàng để thực hiện công trình Rà soát, quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh.  

Căn cứ quy định hiện hành, kinh nghiệm, năng lực của Trung tâm và yêu cầu 
về thời gian gấp rút; Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Sở Tài chính tại văn bản số 
3440/STC-TCHCSN ngày 28/10/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị 
UBND tỉnh xem xét cho áp dụng hình thức đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công đối 
với công trình Rà soát, quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh để kịp thời thực 
hiện công trình (Trung tâm ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Chủ đầu tư là Chi 
cục Kiểm lâm). 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Chi cục Kiểm lâm;  
- TT ĐTQHTK nông-lâm tỉnh;  
- Lưu VT, KHTC.  
  
 Hồ Xuân Hòe 
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