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TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:  

Trồng, bảo vệ và phát triển rừng  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH 14 ngày 08/7/2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công. 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 

186/BC-SKH-KTN ngày 06/5/2021 về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng; UBND tỉnh kính trình 

HĐND tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 22 xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự  án 

trồng, bảo vệ và phát triển rừng, với các nội dung như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư:  

- Đầu tư và hỗ trợ đầu tư các công trình lâm sinh góp phần duy trì ổn định 

độ che phủ rừng đến năm 2025 là 50%. 

- Diện tích rừng trồng phòng hộ, đặc dụng được đầu tư trong giai đoạn 

2016-2020 được tiếp tục chăm sóc đảm bảo chất lượng, tiêu chí rừng phòng hộ, 

đặc dụng. 

- Nâng cấp rừng trồng phòng hộ; làm giàu rừng tự nhiên phòng hộ, đặc 

dụng nhằm nâng cao chất lượng rừng, phát huy hiệu quả chức năng phòng hộ, 

bảo vệ môi trường trên địa bàn. 

- Hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn (theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 

14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ) có chứng chỉ quản lý rừng bền vững nhằm 

nâng cao năng suất, hiệu quả rừng trồng, góp phần cung cấp gỗ nguyên liệu chất 

lượng cao cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh và khu vực. 

- Hỗ trợ xây dựng các công trình đường lâm nghiệp, đường ranh cản lửa; 

nâng cấp đường ranh cản lửa phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy 

chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng, giảm các chi phí cho trồng rừng 

gỗ lớn... 



  

2. Quy mô đầu tư:  

 - Chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng: 640 lượt ha. 

- Chăm sóc rừng trồng phòng hộ nâng cấp: 785 lượt ha. 

- Phục hồi, nâng cấp rừng trồng phòng hộ: 650 ha. 

- Làm giàu rừng tự nhiên: 650 ha. 

- Hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn (theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 

14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ): 1.000 ha. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư: 64.420 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương: 60.000 triệu đồng; 

Vốn tự có của các đơn vị hưởng lợi: 4.420 triệu đồng. 

6. Địa điểm xây dựng: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Từ năm 2022-2025. 

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
  

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS - HĐND tỉnh; 

- Các sở: KH&ĐT, NN&PTNT; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, CN, TN. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Hưng 
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