
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 207  /TTr-SNN Quảng Trị, ngày 10  tháng   7  năm 2020 

TỜ TRÌNH 

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 

Công trình: Nâng cấp đường ranh cản lửa năm 2020 

 

      Kính gửi : Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 

về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;  

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-TCDN 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 số 1506/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình: Nâng cấp đường ranh cản lửa năm 2020; 

Căn cứ Văn bản số  1211 /SNN-QLCT ngày 10 /7 /2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường ranh cản lửa năm 2020; 

Căn cứ các thông tư chế độ hiện hành khác. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh Quảng Trị xem xét, phê 

duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường 

ranh cản lửa năm 2020 với các nội dung như sau: 

1. Tên công trình: Nâng cấp đường ranh cản lửa năm 2020. 

2. Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị. 

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 

Nâng cấp các tuyến đường ranh cản lửa đã xuống cấp, gián đoạn nhằm tạo 

ra hệ thống liên hoàn phục vụ phòng cháy, chữa cháy, phòng trừ sâu bệnh hại, đi 

lại tuần tra canh gác bảo vệ rừng trong khu vực, huy động được lực lượng, điều 

chuyển được phương tiện máy móc chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. 

4. Quy mô công trình và giải pháp thiết kế chủ yếu: 

4.1. Quy mô công trình:  

Tổng chiều dài các tuyến đường ranh cản lửa đưa vào nâng cấp năm 2020:  

26.000m, gồm 10 tuyến. Trong đó: 

- Tuyến 1: Có chiều dài 4.540 m, xuất phát từ mốc số 1, trên giông chính, 

trong khu rừng trồng dự án 661 năm 2008, tại tiểu khu 596, có tọa độ điểm đầu 
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X: 1.866.370; Y: 562.080; đi theo giông chính, trên nền đường ranh cũ, hướng 

từ Đông Bắc xuống Tây Nam, đến tọa độ X: 1.865.404, Y: 559.738 đổi hướng 

về Đông Nam đi theo giông chính trên nền đường ranh cũ, trong khu rừng trồng 

dự án 661 năm 2008, 2010, rừng trồng dự án JICA2 năm 2016. Kết thúc tại mốc 

số 2 thuộc tiểu khu 596, giáp với khe Tre Nai, sát ranh giới tiểu khu 599 và 602; 

có tọa độ điểm cuối X: 1.864.596; Y: 560.858. 

- Tuyến 2: Có chiều dài 1.320 m, xuất phát từ mốc số 3, trên đỉnh giông 

chính, trong khu rừng trồng dự án 661 năm 2008, tại tiểu khu 596, có tọa độ điểm 

đầu X: 1.866.041; Y: 561.699; đi theo giông núi, trên nền đường ranh cũ, hướng 

từ Tây Bắc xuống Đông Nam, trong khu rừng trồng năm 2008. Kết thúc tại mốc 

số 4 thuộc tiểu khu 596, giáp với khe nhỏ (một nhánh của khe Tre Nai), sát ranh 

giới tiểu khu 599 và 603A; có tọa độ điểm cuối X: 1.865.298; Y: 562.561. 

- Tuyến 3: Có chiều dài 1.080 m, xuất phát từ mốc số 5, trên đỉnh giông 

chính, trong khu rừng trồng dự án 661 năm 2008, tại tiểu khu 596, có tọa độ 

điểm đầu X: 1.865.530; Y: 560.613; đi theo giông chính, trên nền đường ranh cũ 

hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam, trong khu rừng trồng năm 2008. Kết thúc 

tại mốc số 6 thuộc tiểu khu 596, giáp với khe Tre Nai, ranh giới tiểu khu 599 và 

602; có tọa độ điểm cuối X: 1.865.226; Y: 561.511. 

- Tuyến 4: Có chiều dài 1.840 m, xuất phát từ mốc số 7, trên đỉnh giông 

chính, trong khu rừng trồng dự án 661 năm 2010, tại tiểu khu 596, có tọa độ 

điểm đầu X: 1.865.175; Y: 558.439; đi theo dông chính hướng từ Tây Bắc 

xuống Đông Nam, trên nền đường ranh cũ, giữa khu rừng trồng năm 2010, đến 

tọa độ X: 1.864.845; Y: 559.146 đổi hướng Tây Nam đi trên nền đường ranh cũ. 

Kết thúc tại mốc số 8 thuộc tiểu khu 596, kết nối với tuyến đường ranh số 5; có 

tọa độ điểm cuối X: 1.864.114; Y: 558.717. 

- Tuyến 5: Có chiều dài 2.930 m, xuất phát từ mốc số 9, trên đỉnh giông 

chính, trong khu rừng trồng dự án 661 năm 2010, tại tiểu khu 596, có tọa độ 

điểm đầu X: 1.864.616; Y: 557.623, đi theo giông chính, trên nền đường ranh cũ 

hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam, giữa khu rừng trồng dự án 661 năm 2010 

và rừng trồng dự án JICA2 năm 2016, đi qua mốc 8 về hướng Đông Nam. Kết 

thúc tại mốc số 10 thuộc tiểu khu 596, giáp với khe Tre Nai, gần ranh giới tiểu 

khu 596 và 602; có tọa độ điểm cuối X: 1.863.838; Y: 560.073. 

- Tuyến 6: Có chiều dài 1.830 m, xuất phát từ mốc số 11, trên đỉnh giông 

tiếp nối với tuyến đường ranh số 9, trong khu rừng trồng dự án 661 năm 2008, 

2009, tại tiểu khu 602, có tọa độ điểm đầu X: 1.864.114; Y: 561.513; đi theo 

giông chính, trên nền đường ranh, hướng từ Tây Nam sang Đông Bắc, trong khu 

rừng trồng dự án 661 năm 2008. Kết thúc tại mốc số 12 thuộc tiểu khu 602, giáp 

với khe Tre Nai, ranh giới tiểu khu 596 và 603A; có tọa độ điểm cuối X: 

1.864.979; Y: 562.652. 

- Tuyến 7: Có chiều dài 1.360 m, xuất phát từ mốc số 13, trên đỉnh giông, 

điểm nối với tuyến đường ranh số 9, trong khu rừng trồng phòng hộ năm 2009, 

tại tiểu khu 602, có tọa độ điểm đầu X: 1.863.785; Y: 561.192; đi theo giông 

chính, trên nền đường ranh cũ, hướng từ Tây Nam sang Đông Bắc, trong khu 

rừng trồng dự án 661 năm 2008. Kết thúc tại mốc số 14 thuộc tiểu khu 602, giáp 



3 

 

với khe Tre Nai, ranh giới tiểu khu 596 và 602; có tọa độ điểm cuối X: 

1.865.037; Y: 561.279. 

- Tuyến 8: Có chiều dài 1.340 m, xuất phát từ mốc số 15, trên đỉnh giông, 

điểm nối với tuyến đường ranh số 9, trong khu rừng trồng phòng hộ năm 2009, 

tại tiểu khu 602; có tọa độ điểm đầu X: 1.863.251; Y: 560.823; đi theo giông 

chính hướng từ Đông Nam lên Tây Bắc, trên đường ranh cũ, trong khu rừng 

trồng dự án 661 năm 2009. Kết thúc tại mốc số 16 thuộc tiểu khu 602, giáp với 

khe Tre Nai và ranh giới tiểu khu 596, 602; có tọa độ điểm cuối X: 1.864.208; 

Y: 560.186. 

- Tuyến 9: Có chiều dài 3.100 m, xuất phát từ mốc số 17, trên đỉnh giông, 

trong khu rừng trồng phòng hộ năm 2009, tại tiểu khu 602; có tọa độ điểm đầu 

X: 1.862.886; Y: 560.909; đi theo giông chính, trên nền đường ranh cũ hướng từ 

Tây Nam sang Đông Bắc, đi trên đường ranh cũ, giữa khu rừng trồng dự án 661 

năm 2009, qua các mốc số 15, 13, 11. Kết thúc tại mốc số 18 thuộc tiểu khu 602, 

giáp với khe nhỏ một nhánh của khe Tre Nai; có tọa độ điểm cuối X: 1.864.663; 

Y: 562.882. 

- Tuyến 10: Có chiều dài 6.660 m, xuất phát từ mốc số 19, trên giông 

chính, trong khu rừng trồng phòng hộ năm 2009, tại tiểu khu 602 giáp với tiểu 

khu 601, có tọa độ điểm đầu X: 1.862.843; Y: 557.423; đi theo giông chính, trên 

nền đường ranh cũ hướng từ Tây sang Đông, trong khu rừng trồng dự án 661 

năm 2009; đến tọa độ X: 1.862.547, Y: 560.760 đổi hướng lên Đông Bắc, đi 

theo giông chính trên nền đường ranh cũ, đi qua mốc số 17, tiếp tục đi theo 

giông chính. Kết thúc tại mốc số 20 thuộc tiểu khu 602, giáp với khe nhỏ một 

nhánh của khe Tre Nai; có tọa độ điểm cuối X: 1.864.094; Y: 562.774. 

4.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu: 

- Chiều rộng đường ranh cản lửa nâng cấp: thiết kế rộng 6,0m và thi công đai 

trắng toàn diện, độ dốc mặt đường i=2,5%. 

- San đào cơ giới kết hợp thủ công: Chiều dày san đào trung bình 12 -

15cm. Sử dụng máy ủi để đào, san gạt, lấp hầm hố, mô ụ kết hợp với nhân công 

chỉnh sửa tại các vị trí cục bộ mặt đường và hai bên lề đường trên toàn tuyến. 

5. Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH 

MTV Phát triển nông lâm Quảng Trị.  

6. Địa điểm xây dựng: Tiểu khu 596 và 602 thuộc xã Linh Trường, huyện 

Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 

7. Loại và cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, công trình 

Lâm nghiệp (lâm sinh), cấp IV. 

8. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 389.477.000 đồng (Bằng chữ: Ba 

trăm tám mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi bảy ngàn đồng chẵn). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 344.405.000 đồng; 

- Chi phí QLDA: 9.393.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn: 33.422.000 đồng; 

- Chi phí khác: 2.257.000 đồng. 
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9. Nguồn vốn: Vốn NSNN, kinh phí không thường xuyên năm 2020. 

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020 

12. Đơn vị quản lý, sử dụng: giao Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông 

Bến Hải quản lý, khai thác và chịu trách nhiệm duy tu, bão dưỡng công trình. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để 

Chủ đầu tư có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo theo đúng quy định 

hiện hành./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, QLCT.    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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