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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và Dự toán đề tài  

“Điều tra thực trạng phân bố đặc điểm sinh thái học của các loài  

thực vật hạt trần tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa” 

 

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 487/QĐ-BNN ngày 26/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về định mức lao động trong công tác điều tra, quy hoạch rừng; 

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 của 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; 

Căn cứ Quyết định 586/QĐ-SNN ngày 28/10/2016 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và 

Công nghệ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Xét Tờ trình số 25/TTr-BQL ngày 08/6/2020  của Ban quản lý Khu Bảo tồn 

thiên nhiên Bắc Hướng Hóa về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán thực 

hiện đề tài “Điều tra thực trạng phân bố đặc điểm sinh thái học của các loài thực 

vật hạt trần tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa”; Báo cáo thẩm định số 

155/BC-CCKL ngày 25/6/2020 của Chi cục Kiểm lâm; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán đề tài “Điều tra thực trạng 

phân bố đặc điểm sinh thái học của các loài thực vật hạt trần tại Khu bảo tồn 

thiên nhiên Bắc Hướng Hóa”, với những nội dung chính như sau: 

1. Tên đề tài: Điều tra thực trạng phân bố đặc điểm sinh thái học của các 

loài thực vật hạt trần tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. 

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. 



3. Quy mô, địa điểm thực hiện: Toàn bộ lâm phần thuộc Khu bảo tồn thiên 

nhiên Bắc Hướng Hóa.
 

4. Mục tiêu: Xây dựng cơ sở dữ liệu về thành phần loài, giá trị bảo tồn, thực 

trạng phân bố và đặc điểm sinh thái học từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn các 

loài thực vật hạt trần tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. 

5. Nhiệm vụ: 

- Đánh giá thực trạng phân bố và đặc điểm sinh thái học các loài thực vật hạt 

trần tại khu vực nghiên cứu. 

- Đánh giá các mối đe dọa, tác động tiêu cực đến ngành thực vật hạt trần. 

- Các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững các loài thực vật hạt trần tại 

Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. 

6. Hình thức thực hiện: Hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện; cán bộ Ban 

quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, Kiểm lâm địa bàn, cán bộ lâm 

nghiệp xã, người dân địa phương phối hợp trong quá thực hiện, nghiên cứu. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

8. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2020. 

9. Tổng kinh phí :  165.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm 

triệu đồng chẵn). Trong đó:  

- Chi phí chuẩn bị:     17.772.000 đồng 

- Chi phí ngoại nghiệp:   121.622.000 đồng 

- Chi phí nội nghiệp:               25.606.000 đồng 

(Dự toán chi tiết thực hiện theo báo cáo thẩm định số 155/BC-CCKL ngày 

25/6/2020 của Chi cục Kiểm lâm) 

10. Sản phẩm đầu ra:  

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài bằng giấy, số lượng: 05 bộ. 

- Bản đồ phân bố các loài thực vật hạt trần tỷ lệ 1/25.000, số lượng: 05 bộ. 

- Đĩa chứa các file tài liệu, bản đồ, số liệu, số lượng: 02 cái. 

Điều 2. Giao Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Nông nghiệp & 

PTNT (Tiểu ban Lâm nghiệp) hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đánh giá, thẩm định 

và trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kết quả thực hiện Đề tài 

của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. 

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, Chủ tịch 

Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Nông nghiệp & PTNT, thủ trưởng các đơn 



vị có liên quan và Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 
 

 
 

 

 Nguyễn Hồng Phương 
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