
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  257 /TTr-SNN Quảng Trị, ngày 12 tháng  8  năm 2020 

TỜ TRÌNH 

V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 

Công trình: Pano tuyên truyền và Bảng cấp dự báo cháy rừng 

 

      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 2526/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc phê duyệt dự án đầu tư Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình: Pano tuyên truyền và Bảng cấp dự báo cháy rừng; 

Căn cứ Văn bản số 1473  /SNN-QLCT ngày  12 /8/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình: 

Pano tuyên truyền và Bảng cấp dự báo cháy rừng.. 

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

thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Pano tuyên truyền và Bảng cấp dự báo cháy 

rừng với các nội dung sau: 

1. Công trình: Pano tuyên truyền và Bảng cấp dự báo cháy rừng. 

2. Dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị giai 

đoạn 2016-2020. 

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

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 

Việc đầu tư xây dựng công trình nhằm tăng cường thông tin tuyên truyền đến các 

địa phương, địa bàn và người dân trong khu vực có ý thức trong việc bảo vệ và phát triển 

rừng; góp phần nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng của Ngành. 

5. Nội dung và quy mô đầu tư: 

5.1. Quy mô công trình:  

- Xây mới 11 pano tuyên truyền tại các xã: (1) Thị trấn Krông - Klang, huyện 
Đakrông; (2) xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ; (3) Phường 3, TP Đông Hà; (4) xã Vĩnh 
Tú, huyện Vĩnh Linh; (5) xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong; (6) xã Hải Lệ, TX 
Quảng Trị; (7,8) Ban QLRPH lưu vực sông Thạch Hãn; (9,10) Ban QLRPH Hướng 
Hóa - Đakrông và (11) xã Vĩnh chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

- Xây mới 08 bảng cấp dự báo cháy rừng: (1) Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông; 
(2) Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đường 9; (3) Trạm Kiểm lâm Bến Quan; (4) 
UBND xã Linh Trường, huyện Gio Linh; (5) UBND xã Triệu Thượng, huyện Triệu 
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Phong; (6) xã Mỹ Chánh, huyện Hải Lăng; (7) Đội Kiểm lâm cơ động, TP Đông Hà và 
(8) Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải. 

5.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu: 

- Pano tuyên truyền:  

Bảng có kích thước (KT) bxh=(3,2x2,4)m, trụ khung khung thép V60x60x6,6, 

thép gân tăng cường V40x40x3,8; móng trụ bằng bê tông M200. Khung bảng thép hộp 

mạ kẽm KT(40x80x2,5), gân tăng cường thép hộp mạ kẽm, thanh đứng 

KT(30x30x2,0), thanh ngang KT(20x20x2,0); Mặt bảng bằng tôn dày 0,7ly và dán chữ 

decal nội dung tuyên truyền. 

- Bảng cấp dự báo cháy rừng:  

Bảng có kích thước bxh=(3,0x1,8)m, trụ bằng thép ống mạ kẽm D100 dày3,6ly;  

móng trụ bằng bê tông M200. Khung thép hộp mạ kẽm KT(40x80x2,5), gân tăng 

cường thép hộp mạ kẽm, thanh đứng KT(20x40x2,0), thanh ngang KT(20x20x2,0). 

Mặt bảng bằng tôn dày 0,7ly và dán chữ decal nội dung tuyên truyền.  

6. Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán: Công ty cổ phần 

Tư vấn xây dựng và Môi trường HQT.  

7. Địa điểm xây dựng: các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, 

Cam Lộ, Hướng Hóa, Đakrông, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

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

nghiệp, cấp IV. 

9. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 322.601.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm 

hai mươi hai triệu, sáu trăm lẽ một ngàn đồng). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 299.812.000 đồng; 

- Chi phí QLDA: 6.378.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn: 15.229.000 đồng; 

- Chi phí khác: 1.182.000 đồng. 

10. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cấp bách cho các dự án phòng 

cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2019. 

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

12. Thời gian thực hiện: Năm 2020 

13. Đơn vị quản lý, sử dụng: giao Chi cục Kiểm lâm và các Chủ rừng (trong 

ranh giới quản lý) khai thác, quản lý và có trách nhiệm duy tu, bảo trì công trình. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, QLCT.    

GIÁM ĐỐC 

 

Hồ Xuân Hòe 
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