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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình khoán bảo vệ rừng tự nhiên đặc dụng 

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

Đơn vị:  Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông    

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

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

tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị;  

Căn cứ Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo 
nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020; 

Căn cứ Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các 
Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ–TTg ngày 16/06/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai 
đoạn 2016 – 2020; 

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ – TTg ngày 14/09/2016 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;  

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 Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh 
Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư Bảo vệ và phát 
triển rừng Khu BTTN Đakrông giai đoạn 2011 – 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 14/05/2020 của UBND tỉnh 
Quảng Trị về việc phân bổ kinh phí khoán bảo vệ rừng thuộc Chương trình mục 

tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2020; 

Xét Tờ trình số 21/TTr-BQL ngày 22/6/2020  của Ban quản lý Khu bảo tồn 
thiên nhiên Đakrông về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán 
công trình: Khoán bảo vệ rừng tự nhiên đặc dụng năm 2020, thuộc Chương trình 



mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020;  Báo cáo thẩm định số 

210/BC-CCKL ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Chi cục Kiểm lâm; 

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

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán khoán bảo vệ rừng tự nhiên đặc 

dụng năm 2020 cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, với nội dung 

như sau: 

1. Tên công trình, chủ đầu tư, hình thức đầu tư 

- Tªn c«ng tr×nh: Khoán b¶o vÖ rõng tự nhiên đặc dụng năm 2020. 

- Chñ ®Çu t: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông. 

2. §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh: Khu vực thiết kế khoán bảo vệ rừng tự 

nhiên đặc dụng năm 2020 thuộc các tiểu khu: 820, 821, 826A, 828A, 829D, 830, 

833A, 833B, 829A, 848A, 849, 850, 851, 847A, 847C xã Ba Lòng; 785, 787A, 

822A, 823A, 824A xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông (có bản đồ, hồ sơ thiết kế 
kèm theo). 

3. Môc tiªu cña c«ng tr×nh: Bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên đặc dụng thông 

qua phương thức khoán bảo vệ rừng. Giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập, 

nâng cao đời sống vật chất  cho người dân nhận khoán bảo vệ rừng, góp phần ổn 

định và phát triển kinh tế, chính trị xã hội, an ninh quốc phòng  trong vùng dự án. 

4. Nội dung và quy mô thực hiện: Thiết kế khoán bảo vệ rừng tự nhiên đặc 

dụng năm 2020 với tổng diện tích 11.500,0 ha, gồm 848 lô. Trong đó: 

- Xã Ba Lòng (gồm xã Ba Lòng + xã Hải Phúc cũ): 8.700 ha, gồm 668 lô. 

+ Rừng bảo vệ năm thứ 1: 2.500 ha. 

+ Rừng bảo vệ năm thứ 2: 6.200 ha. 

- Xã Triệu Nguyên: 2.800 ha, gồm 180 lô. 

+ Rừng bảo vệ năm thứ 2: 2.800ha. 

5. Giải pháp thiết kế chủ yếu: 

Thực hiện theo mục 2, Báo cáo thẩm định số 210/BC-CCKL ngày 

05/8/2020 của Chi cục Kiểm lâm. 

6. Tổng dự toán được duyệt:  4.600.000.000 đồng  

(Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn). 

Trong đó: 

- Chi phí bảo vệ rừng huyện Đakrông (xã 30a): 

+ Bảo vệ rừng tự nhiên năm thứ nhất (thiết kế năm 2020):  

2.500 ha  x   350.000 đồng/ha  =  875.000.000 đồng 

+ Bảo vệ rừng tự nhiên năm thứ hai (thiết kế năm 2019):  



4.000 ha  x  375.000 đồng/ha   =  1.500.000.000 đồng 

+ Bảo vệ rừng tự nhiên năm thứ hai (không có thiết kế mới): 

5.000 ha  x  400.000 đồng/ha   =  2.000.000.000 đồng 

- Chi phí lập hồ sơ thiết kế: 

+ Chi phí hỗ trợ lập hồ sơ thiết kế 50% năm 2019 (đã thực hiện): 

4.000 ha  x  25.000 đồng/ha  = 100.000.000 đồng 

+ Chi phí hỗ trợ lập hồ sơ thiết kế năm thứ nhất năm 2020: 

2.500 ha  x  50.000 đồng/ha  = 125.000.000 đồng  

7. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát 

triển lâm nghiệp bền vững năm 2020. 

8. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020. 

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

bảo tồn thiên nhiên Đakrông 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 Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- VPTT 886 Tỉnh; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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Nguyễn Hồng Phương 
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