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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:    199   /TTr-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  6   tháng   7  năm 2020 

 

TỜ TRÌNH  

V/v đề nghị phê duyệt Đề cương nhiệm vụ bổ sung rà soát, điều chỉnh 

quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Trị  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

 

Đề cương nhiệm vụ và dự toán rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết 

định số 2057/QĐ-UBND ngày 08/8/2019. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai 

thực hiện có nhiều vướng mắc nảy sinh như: Một số vùng có hiện trạng không 

phù hợp giữa bản đồ, số liệu với hiện trạng rừng tại thực địa, việc bố trí quy 

hoạch 3 loại rừng trên thực tế không thực hiện được do không có số liệu nền 

chính xác; một số diện tích nằm trong ranh giới các đơn vị lâm nghiệp, người 

dân đã sử dụng ổn định, lâu đời, cần phải rà soát, bóc tách, có phương án chuyển 

giao về cho địa phương để cấp đất cho người dân sử dụng. Một số nhiệm vụ phải 

bổ sung trong quá trình thực hiện như rà soát ranh giới, điều tra, khảo sát hiện 

trạng rừng, sử dụng đất đến từng lô rừng… Do đó, khối lượng công việc phát 

sinh rất lớn so với kế hoạch dự tính ban đầu. 

Thực hiện Thông báo số 72/TB-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Hà Sỹ Đồng về 

việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Điều tra quy hoạch thiết kế 

Nông - Lâm Quảng Trị xây dựng Đề cương bổ sung nhiệm vụ và dự toán rà soát 

điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Ngày 26/6/2020, Chi cục Kiểm lâm có Tờ 

trình số 71/TTr-CCKL đề nghị thẩm định đề cương, dự toán chi phí bổ sung rà 

soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Các nhiệm 

vụ bổ sung như sau: 

- Giải đoán ảnh vệ tinh, bóc tách các đối tượng rừng, thiết lập hệ thống 

điểm lấy mẫu. 

- Điều tra, khảo sát, rà soát thực địa lại ranh giới các lô rừng. 

- Khảo sát, rà soát lại ranh giới các đơn vị lâm nghiệp; rà soát ranh giới và 

hiện trạng diện tích người dân đã canh tác trong ranh giới của các Ban quản lý 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. 

- Điều tra, khảo sát bổ sung hiện trạng rừng theo đúng thực tế; kiểm tra, bổ 

sung chỉnh lý bản đồ hiện trạng rừng. 

- Tổng hợp, thống kê, kiểm kê lại hiện trạng rừng theo đúng thực tế để thay 

thế cho Kết quả Kiểm kê rừng năm 2017 làm cơ sở cho việc theo dõi diễn biến 
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tài nguyên rừng các năm tiếp theo và tích hợp vào quy hoạch lâm nghiệp quốc 

gia giai đoạn 2021-2030. 

Các nhiệm vụ bổ sung phù hợp với công việc cần thực hiện và phù hợp với 

nội dung kết luận tại Thông báo số 72/TB-UBND ngày 15/6/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Trị. 

(Có Đề cương nhiệm vụ và dự toán do đơn vị lập kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất kính đề nghị UBND tỉnh phê duyệt 

bổ sung nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh để 

đơn vị có cơ sở trình thẩm định, phê duyệt dự toán và tổ chức thực hiện công 

trình hoàn thành đúng tiến độ./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- TT Điều tra QHTK nông lâm; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 
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