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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán  

công trình nâng cấp rừng trồng phòng hộ năm 2020 

Đơn vị: Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UB ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT;  

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức thiết kế kỹ thuật 

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

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm 

sinh; 

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định 1154/QĐ-UBND ngày 30/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc công bố bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết 

định số 1266/UBND-NN ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê 

duyệt đơn giá điều tra quy hoạch, khảo sát thiết kế công trình Nông lâm nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị 

bãi bỏ và thủ tục hành chính giữ nguyên thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông 

nghiệp và PTNT; 

Căn cứ Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Trung ương 

hỗ trợ có mục tiêu năm 2020 và Thông báo số 35/TB-SKH-KTN ngày 18/02/2020 



 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hạng mục và cơ cấu vốn đầu tư kế 

hoạch năm 2020, Dự án do Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn 

làm chủ đầu tư; 

Xét Tờ trình số 112/TTr-BQL ngày 15/6/2020 của Ban quản lý rừng phòng hộ 

lưu vực sông Thạch Hãn về việc xin thẩm định, phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán công 

trình nâng cấp rừng trồng phòng hộ năm 2020; Báo cáo thẩm định của Chi cục Kiểm 

lâm số 163/BCTĐ-KL ngày 30/6/2020; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình nâng cấp rừng trồng 

phòng hộ năm 2020 cho Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn, với 

nội dung như sau: 

1. Tên công trình, chủ đầu tư:  

- Tên công trình: Nâng cấp rừng trồng phòng hộ kế hoạch năm 2020.  

- Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn.  

- Thuộc Dự án: Công trình nâng cấp rừng trồng phòng hộ năm 2020 thuộc Dự  

án đầu tư Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ giai đoạn 2011-2015 đến năm 2020 của 

Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn đã được UBND tỉnh Quảng Trị 

phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 30/10/2015. 

2. Địa điểm: Tại tiểu khu 852A, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

3. Mục tiêu: Nâng cao chất lượng rừng trồng phòng hộ, góp phần đảm bảo 

phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Thạch Hãn. 

4. Nội dung và quy mô của công trình:  

Rừng trồng đưa vào nâng cấp kế hoạch năm 2020 của Ban quản lý rừng 

phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn thực hiện trên đối tượng rừng trồng phòng hộ 

dự án JBIC năm 2004 thuộc tiểu khu 852A, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị. Khối lượng công trình là 69,0 ha, gồm 24 lô. 

5. Giải pháp thiết kế chủ yếu: Thực hiện theo nội dung đã được chi cục 

Kiểm lâm thẩm định tại mục 1.6 văn bản số 163/BCTĐ-KL ngày 30/6/2020. 

6. Tổng dự toán:           690.480.000 đồng (Sáu trăm chín mươi triệu, bốn trăm 

tám mươi ngàn đồng chẵn); trong đó: 

- Chi phí xây dựng:     598.551.330 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:   91.928.670 đồng 

 (Dự toán chi tiết thực hiện theo Báo cáo thẩm định của Chi cục Kiểm lâm) 



 

7. Nguồn vốn: Đầu tư trực tiếp từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có 

mục tiêu (thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020)  

8. Thời gian thi công nâng cấp rừng trồng: Hoàn thành trong năm 2020. 

Điều 2. Giao Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý 

rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn triển khai thực hiện hiệu quả nội dung 

Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, các 

đơn vị liên quan và Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- VPTT 886 tỉnh; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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 Nguyễn Hồng Phương 
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