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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình luỗng phát thực bì  

dưới tán 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; 

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 3379/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh 
Quảng Trị về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2020 cho các 
Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Thông báo số 05/STC-TCHCSN ngày 
02/01/2020 của Sở Tài chính về việc thông báo Dự toán chi ngân sách Nhà nước 
năm 2020; 

Xét Tờ trình 113/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 luỗng phát thực bì dưới tán rừng trồng phòng hộ thuộc nguồn vốn sự nghiệp 
kinh tế năm 2020; Báo cáo thẩm định của Chi cục Kiểm lâm số 162/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 luỗng phát thực bì dưới 
tán rừng trồng phòng hộ thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế 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: Luỗng phát thực bì dưới tán rừng trồng phòng hộ năm 2020.  

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

2. Địa điểm: Tại tiểu khu 843, 852A xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh 
Quảng Trị. 

3. Mục tiêu: Luỗng phát thực bì để bảo vệ, chăm sóc nuôi dưỡng rừng và 
phòng cháy chữa cháy rừng phòng hộ. 

4. Nội dung và quy mô của công trình:  

Diện tích đưa vào luỗng phát thực bì năm 2020 là 226,2 ha, gồm 88 lô. Đối 
tượng đưa vào luỗng phát là rừng trồng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Thạch 
Hãn thuộc dự án JBIC trồng năm 2004 và 2005 tại tiểu khu 843, 852A xã Hải 
Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

Trong đó: 

+ Rừng trồng năm 2004: Diện tích 123,4 ha, gồm 37 lô, thuộc tiểu khu 843 

xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. 

+ Rừng trồng năm 2005: Diện tích 102,8 ha, gồm 51 lô thuộc tiểu khu 843 

và tiểu khu 852A, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. 

5. Giải pháp thiết kế chủ yếu: 

* Đối tượng thi công: Thực bì dưới tán rừng trồng (lau lách, găng gai, ngấy, 
cây phi mục đích...), ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, PCCCR; Thực bì trên 
các tuyến đường lô; Thực bì trên diện tích ven khe suối. 

* Kỹ thuật thi công: 

Phát và dọn sạch, đảm bảo gốc phát < 20 cm. Trong quá trình thi công cần 
chú ý để lại những cây tái sinh tự nhiên (cây mục đích) mọc rải rác và những đám 
rừng tự nhiên phục hồi nằm xen lẫn và ven khe suối nhằm tạo nên những đám 
băng xanh hạn chế lửa rừng lây lan và tạo nên độ che phủ cho khu rừng trồng 
phòng hộ. 

Thực bì được xử lý bằng thủ công, thi công dứt điểm theo từng lô, xử lý 
xong lô này mới được chuyển sang thi công lô khác theo hình thức cuốn chiếu. 
Thực bì được phát ra phải băm thành đoạn ngắn rải đều trên lô, dập sát đất, không 
chất thành đống dễ gây cháy rừng làm chỗ cư trú của sâu bệnh hại rừng. Làm vệ 
sinh rừng theo đúng quy định. 

Luỗng phát thực bì, dây leo trên toàn bộ diện tích lô thiết kế, tỉa thưa cành 
nhánh, dây leo nhằm tạo không gian dinh dưỡng cho cây trồng sinh trưởng và 
phát triển, chặt hạ những cây rừng bị chết khô, mục nằm rải rác. 

Thực bì trên diện tích ven khe suối, đám trống nằm rải rác trong các lô thiết 
kế được xử lý toàn diện tạo nên những đai trắng nhằm phòng chống cháy rừng và 
hạn chế lửa rừng lan rộng ra diện tích rừng trồng xung quanh. 

Trên hệ thống đường lô, phát thực bì toàn diện, phát đến đâu dọn sạch đến 
đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra rừng và ngăn chặn lửa cháy lan 
rộng khi xảy ra cháy rừng. 

* Giải pháp về bảo vệ, phòng chống cháy rừng 



 

Trong quá trình thi công cần chú ý canh giữ lửa rừng. Không nấu ăn trong 
khu rừng đang thi công, tuần tra, trực canh lửa rừng, không cho người mang lửa 
vào đốt tại khu vực thi công. 

Tăng cường lực lượng, thường xuyên kiểm tra người và gia súc vào khu vực 
rừng trồng đang thi công luỗng phát. Bảo vệ, phòng chống cháy rừng, đặc biệt là 
vào mùa hè có gió Tây nam khô nóng, phải có lực lượng trực 24/24 giờ nhằm kịp 
thời phát hiện điểm lửa để ngăn chặn. 

6. Tổng dự toán: 675.000.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi lăm triệu đồng 

chẵn). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng:             623.154.710 đồng 

- Chi phí quản lý:       18.694.640 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:      33.150.650 đồng 

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

7. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020 đã được UBND tỉnh giao. 

8. Thời gian thi công: Thi công 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; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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 Nguyễn Hồng Phương 
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