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TO TRINH 
V vic ban hành Ngh quyt cüa HDND fink phê duyt chü tru'o'ng 

du tn dir an: Trng, bão v, phát trin rirng và co s& h tng phuc vu 
báo ton và phát triên bn vfrng các Khu bão tn thiên nhiên 

Dakrông và Bäc Hiro'ng Hóa, tinh Quãng TrI 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh. 

Can ct'r Lut T chüc chInh quyn dja phtwng ngày 19/6/2015; 

Can cir Lut Du tu cong s 39/2019/QH14 cüa Quôc hi; 

Can cir Nghj quyt s 973/2020/UBTVQH 14 ngày 08/7/2020; 

Can cir Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü Quy 
djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Dâu tu cOng; 

Can cir Van bàn s6 41 9/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 cüa Thu tuâng ChInh 
phü ye vic dr kiên ké hoch tâu tu cong trung htn giai don 202 1-2025; 

Can ci1 Chi thj s 1 3/CT-TTg ngày 23/5/2021 cüa Thu tuâng ChInh phü ye 
day nhanh tiên d và nâng cao chat luçxng xay dirng Kê hoch dâu tu cong trung 
hn giai do.n 202 1-2025. 

Sau khi xem xét d nghj cüa Sà K hotch và DAu tutai Báo cáo s 284/BC-
SKH-KTN ngày 11/6/2021 ye kêt qua thâm djnh Báo cáo dê xuât chü trucmg dâu tu 
dr an;  UBND tinh kInh trInh HDND tinh khóa VIII xem xét, ban hành Nghj quyêt 
ye viêc phê duyêt chU trucrng dâu tu dir an: Trông, bão v, phát triên thng và cci sâ 
ht tang phiic vii báo ton và phát triên ben vthìg các Khu bão ton thiên nhiên 
Dakrông và Bäc Hung Hóa, tinh Quãng Trj vói các ni dung nhu sau: 

1. Muc tiêu du tn: 

- DAu tu và h trçy dAu tu các cOng trInh lam sinh gop phAn n djnh d che 
phü thng den näm 2025 là 50%. 

- Din tIch rt1ng trng phông h, dc diing duçic dAu tu trong giai doan 2016-
2020 dugc tiêp ti1c chäm soc dam bào chat luçing, tiêu chI rrng phông h, dtc 
dung; Nâng cap r&ng trông phông h; lam giàu rirng tir nhiên phông h, dc ding 
nham nâng cao chat luqng thng, phát huy hiu qua chuc nang phàng h, bão v 
mOi trung trên dja bàn. 

- H trçY trng r&ng g 1&n (theo Quyt dlnh  so 38/2016/QD-TTg ngày 
14/9/2016 cua Thu tiràng ChInh phü) có chüng chi quán l' rfrng ben vQng nhärn 
nâng cao nang suât, hiu qua r1mg trông, gop phân cung cap go nguyen Iiu chat 
lugng cao cho các nhà may ché biên trên dja bàn tinh và khu virc. 



- Bâo v thng và các giá trj da dng sinh h9c, ton tao  cânh quan thiên nhiên và 
nhüng giá trj ye van hóa cüa 2 khu rung dc ding; Nâng cao nàng 1irc chi huy và to 
chüc quân 1 bâo v thng, PCCCR; Tang c.r&ng dâu tu phuang tin, trang thiêt bj 
k5 thut, ca sâ vt chat cho hrc hrqng PCCCR các cap dê có khá näng xir 1 kjp 
thui khi cháy r&ng xãy ra. Xây drng lirc lugng PCCCR chuyên ngành, trên Ca s& 
kin toàn và cUng cô 1irc krçng Kiêm lam hin có; 

-, H trg xây drng các cong trInh dumg lam nghip, dung ranh can h'ra; 
nâng cap thrung ranh can icra phc vii cong tác tuân tra bão v rung, phOng cháy 
cha cháy thng, phông trir sâu bnh hai  rrng, giám các chi phi cho trông rung go 
lórn... 

- Xây drng Co sâ ha thig, Tram  quãn 1 bão v rung, các tuyn tu.n tra kim 
soát và h thông PCCC thng a các Ban quãn 1 các Khu BTTN nhäm tang ci.r&ng 
näng hrc báo v rrng. Thirc hin tot nhim vi tuyén truyên vn dng nguai dan dja 
phi.rcrng tham gia quán 1 bão v thng và ngän ch.n các viii vi phm lam 1ut xãy ra 
trén dia bàn. 

- Nãng cao näng hrc, trang thit bj, co si 4t cht k thut cho Khu báo tn, 
các cOng trInh phiic vii, dáp 1rng dugc nhim v11 báo v, báo tOn, giáo diic dào tao 
va phát triên du ljch sinh thai trong diêu kin, hoàn cành mOi. Tung buâc nâng cap, 
xây dirng các cong trInh phiic vi1 cho các chucing trInh hoat  dn bão v rung, bào 
ton h dng, thirc vt rung. Gop phãn nâng cao dai song vt chat và tinh than cho 
nhân dan trong vüng thông qua các chuong trInh phát triên kinh tê nói chung, phát 
triên các hoat dng lam nghip, djch v1i du ljch, djch vii môi trung nói riêng. 

2. Quy mô du tu': 

2.1 Trng, báo v, p/id! triên rfrng: 

- Chäm soc rung trng phông h, dc diing: 640 krçt ha (trong do: chäm soc 
näm 1: 100,0 hrat ha; chäm soc näm 2: 250,0 lugt ha; chäm soc näm 3: 290,0 lucit 
ha). 

- Chäm soc rung trng phông h nãng cp: 785 luçt ha (trong do: chäm soc 
näm 1: 149,0 lucrt ha; chãm soc näin 2: 3 18,0 hrcit ha; chàm soc nãm 3: 3 18,0 1uçt 
ha). 

- Nãng cAp rung trng phOng h: 600 ha. 

- Lam giàu rung tr nhiên: 600 ha. 

- H trq trng rung g lan (theo Quyt djnh s 38/2016/QD-TTg ngày 
14/9/20 16 cüa ThU turng ChInh phU): 1.000 ha. 

- H trg xây dmg duäng ranh can 1Ua (15 km), duäng lam nghip (7 km) và 
nâng cap di.thng ranh can lUa (55 km). 

2.2 Co sô /,ç tEng plzyc vy bdo t.in và p/id! trin bn vfrng cdc Kizu báo ton 
thiên nhiên Dakrông và Bãc Huông Hóa: 

2.2.1 K/i, bdo tin t/,iên nhiên Dakrông: 

- COng trInh dumg giao thông ni b tai  Phân khu djch v1i - hành chInh dài 
200m. 



- Nhà lixu trü bão v thng (1p ghép) ti Tiu khu 748, thôn Cirp (xa A 
Bung); tai  Khe Tre, Khe Su, Khe Lau (xâ Ba Lông); thôn Ta Lao (xã Ta Long); 
Khe Lang An (xã Triu Nguyen); thôn Cirp (xä Hüc Nghl). So ltrcmg: 08 nhà 
(100m2). 

- Xây dmg mài 02 chôi canh li:ra rung tai  2 xà Ba Lông và Ta Long. 

- Xây thing mâi Nba cong vi, có bp an tp th tai  Phãn khu djch vii - hành 
chInh, dang nba cap IV: 250 m2 và San be tong: 100m2. 

- Xây drng cng và hang rào tai  phân khu djch vi - hành chInh. 

- Xây dirng vu?in thirc vt hoang dâ t?i  phân khu djch vi - hành chInh. 

- Xây mâi Tr sâ hat  Kim lam tai  phãn khu djch v - hành chInh, din tIch 
xay dimg: Van phông trii sâ: 350m2; San be tong: 100m2; Công, tuông rão bão v; 
H thông din, niràc. 

- Tu sira h chira nuâc chtta cháy rrng s 1 và lam mâi h chira nuc chüa 
cháy rung so 2 tai  phân khu djch vii - hành chInh Ban Quãn 1 KBT. 

- Süa chtta trit s lam vic tai  phân khu djch vçi- hành chinh. 

- Nâng cp din h. th phân khu djch vi- hành chInh, tuyn vào hang dng 
tai phân khu djch vit - hành chInh. 

- Sua cha 02 nhà hru trü bão v thng tai  Rào Vjnh (xA Ba Lông) và Dixng 
Tang (xã Hüc NghI). 

2.2.2. Khu bão tmn thiên nhiên Bc I4tró'ng Hóa: 

- M& ththng tu.n tra kt hçip du ljch sinh thai nhm ph1ic vii tu.n tra bão v 
rCrng và PCCCR, chiêu dài 32 km tai  Tiêu khu 667, 670A, 644A, 645, 635, 638, 
623, 619, 620, 621L, 613, 617, 612, 611. 

- Xây dmg 01 tram quãn 1 bào v rrng và hang rào tai  xã Huàng Lip. 

- Xây drng 04 chôi canh h'ra tai  Tiu khu NTK 20; 614A; 638S, 627B; xay 
drng 04 Tram quan sat cánh quan, lêu trü chân tai  Tiêu khu 670A, 635, 652A, 613. 

- Xây dirng mâi Nhà cong v11, có bp an tp th tai  tiu khu 652A. 

- Xây dirng mài trii sâ Ban quán l ti xa Huâng Tan. 

3. Nhóm di an: Nhóm B. 

4. Tng muc du tir: 90.000 triu dng. 

5. Co cu ngun vn du tu': Ngân sách trung uang h trçl: 90.000 triu 
dng. 

6. BIa  dim xây dirng: Trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

7. Thô'i gian, tin d thrc hin: Tr näm 2022-2025. 

8. Kin nghj, d xut: 

Hin nay, tai  d%r an dir kin thirc hin có 02 dir an duçc Hi dng nhân dan 
tinhphê duyt chü truong dâu tu nhi.rng chixa tiên hành trien khai thirc hin: Nghj 
quyêt so 22/NQ-HDND ngày 12/5/2021 phê duyt chü truong dâu tu dir an Trông, 



báo v và phát trin thng; Nghj quyt s 24/NQ-HDND ngày 12/5/2021 phê duyt 
chü truang dâu tu dix an Cc s ha tang phiic vii bão ton và phát triên ben vftng cac 
Khu bão ton thiên nhien Dakrông và Bäc Huàng Hóa, tinh Quâng Trj. 

Tuy nhien, thrc hin Chi thj s 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 cüa Thu trn9ng 
ChInh phü; Cong din so 04/CD-BKHDT ngày 02/6/2021 cüa B Kê hoach  và Dâu 
tu ye vic tiêp tic hoàn thin ké hoach dau tu cong trung han  giai doan 2021-2025, 
Y kiên thông nhât cUa Thu&ng trrc HDND tinh; UBND tinh có Báo cáo so 92/BC-
UBND ngày 04/6/2021 diêu chinh phucng an phân bô nguôn von ngân sách Trung 
uong ho trg trong kê hoach dâu tu trung han  giai doan 2021-2025 cüa tinh. Theo 
do, 02 dir an (dir an: Trông, bão ye va phát triên rmg và dr an: Ca sâ ha tang phiic 
vii bão ton và phát triên ben vüng cac Khu bão ton thiên nhiên Dakrông và Bäc 
Hung Hóa) ducc dr kiên gp thành 01 dir an (Trông, bão v, phát triên rirng và cc 
s ha tang phiic vi bão ton và phát trin ben vüng các Khu bão ton thiên nhiên 
Dakrông và Bäc Hixâng Hóa, tinh Quáng Trj). 

VI 4y, kInh d ngh Hi dng nhãn dan tinh bãi bO Ngh quyêt so 22/NQ-
HDND ngày 12/5/2021 v phê duyêt chü truang dâu tu dr an Trông, bão v và 
phát triên rimg; Nghj quyêt so 24iNQ-HDND ngày 12/5/2021 ye phê duyt chü 
truang dâu tu dir an Ca sâ h tang phiic vi báo ton và phát triên ben vüng các Khu 
bão ton thiên nhiên Dakrông và Bäc Huâng Hóa, tinh Quãng Trj và phê duyt chü 
trllcYng dâu tu dr an Trông, bão v, phát triên rimg và ca sâ ha tang phic vii bão 
ton và phát triên ben vüng các Khu bão ton thiên nhiên Dakrông và Bäc Hurng 
Hóa, tinh Quáng Trj. 

KInh trInh HDND tinh xem xét, quyêt djnh./.  4i 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các si: KHDT, NN&PTNT; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Luu: VT, TH, TN.$/ 

TM. U'c( BAN NHAN DAN 
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