
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SNN Điện Biên, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dư ̣toán bảo vệ rừng trồng thay thế năm thứ 1 

(năm 2020) của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 31/3/2010 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và PTNT và 

giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Giám đốc Sở; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;  

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh 

nuôi xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng; 

Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán 

công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch trồng, chăm sóc rừng trồng và phân bổ kinh phí để thực 

hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác (đợt 

1) năm 2020; 

Xét đề nghị của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà tại Tờ 

trình số 149/TTr-BQL ngày 11/8/2020 và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Chi cục Lâm nghiệp tại Báo cáo kết quả thẩm định số 

212/BC-CCLN ngày 19/8/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dư ̣toán bảo vệ rừng trồng thay thế năm 

thứ 1 (năm 2020) của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà với các nội 

dung chủ yếu như sau: 

1. Tên công trình, chủ đầu tư 

- Tên công trình: Bảo vệ rừng trồng thay thế năm thứ 1 (năm 2020) diện 

tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện các dự án: Thành phần vay 
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vốn ADB: Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa tỉnh Điện 

Biên (giai đoạn 1, 2) và San nền, đường giao thông, thoát nước khu tái định cư 

Chi Luông, thị xã Mường Lay. 

- Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà. 

- Loại rừng được bảo vệ: Rừng phòng hộ. 

2. Địa điểm xây dựng công trình: Tại các xã Mường Tùng, Mường Mươn, 

huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. 

3. Muc̣ tiêu xây dựng công trình: Tạo điều kiện cho cây trồng rừng sinh 

trưởng và phát triển tốt, nhằm nâng cao chất lượng rừng trồng, bảo vệ có hiệu 

quả các diện tích rừng trồng thay thế; giúp người dân điạ phương tăng thu nhâp̣ 

từ nghề rừng, từng bước xóa đói, giảm nghèo. 

4. Nội dung, quy mô của công trình 

- Nội dung: Thiết kế các biện pháp để thực hiện bảo vệ rừng trồng thay 

thế năm thứ 1 (năm 2020) diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực 

hiện các dự án: Thành phần vay vốn ADB: Mở rộng và cải tạo lưới điện nông 

thôn vùng sâu, vùng xa tỉnh Điện Biên (giai đoạn 1, 2) và San nền, đường giao 

thông, thoát nước khu tái định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay. 

- Quy mô: 7,447 ha. Trong đó: 

+ Dự án thành phần vay vốn ADB: Mở rộng và cải tạo lưới điện nông 

thôn vùng sâu, vùng xa tỉnh Điện Biên (giai đoạn 1, 2): 5 ha. 

+ Dự án San nền, đường giao thông, thoát nước khu tái định cư Chi 

Luông, thị xã Mường Lay: 2,447 ha.             

5. Các giải pháp thiết kế chủ yếu: Các hộ nhận khoán thường xuyên bố trí 

nhân lực tuần tra, bảo vệ diện tích rừng trồng thay thế năm thứ 1 (năm 2020). 

6. Dự toán công trình 

Tổng dự toán: 9.956.818 đồng (bằng chữ: Chín triệu chín trăm năm mươi 

sáu nghìn tám trăm mười tám đồng). Trong đó: 

- Chi phí trực tiếp: 9.666.817 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án: 290.001 đồng. 

7. Nguồn vốn đầu tư và tiến độ giải ngân 

- Nguồn vốn: Vốn của các chủ đầu tư dự án có chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác nộp vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng để trồng rừng 

thay thế (được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 

16/3/2020). 

- Tiến độ giải ngân: Theo quy định của nguồn vốn được giao. 

8. Thời gian thực hiện công trình: Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2020. 

(Có chi tiết phê duyệt thiết kế, dự toán kèm theo) 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quyết định này, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà 

có trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo vệ rừng trồng thay thế theo nội dung được 

phê duyệt; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện 

và chịu trách nhiệm về chất lượng diện tích thực hiện bảo vệ rừng trồng thay thế 

năm thứ 1 (năm 2020); thực hiện các thủ tục về quản lý đầu tư, thanh toán, quyết 

toán vốn theo quy định hiện hành. 

2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh có trách nhiệm chuyển đủ kinh phí 

được phê duyệt cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà để thực hiện 

bảo vệ rừng trồng thay thế; giám sát việc thực hiện bảo vệ rừng trồng thay thế 

theo quy định. 

3. Chi cục Lâm nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ban 

quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà thực hiện bảo vệ rừng trồng thay thế; 

theo dõi kết quả thực hiện, tiến độ giải ngân và thanh quyết toán theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Trưởng phòng 

Kế hoạch - Tài chính Sở, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường 

Chà, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- UBND huyện Mường Chà; 

- Lưu: VT, CCLN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thượng 
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CHI TIẾT 

Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dư ̣toán bảo vệ rừng trồng thay thế năm thứ 1 

(năm 2020) của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà 

 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN ngày      /8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

1. Tên, địa điểm, diện tích, nội dung thực hiện công trình  

a) Tên công trình: Bảo vệ rừng trồng thay thế năm thứ 1 (năm 2020) diện 

tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện các dự án: Thành phần vay 

vốn ADB: Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa tỉnh Điện 

Biên (giai đoạn 1, 2) và San nền, đường giao thông, thoát nước khu tái định cư 

Chi Luông, thị xã Mường Lay. 

b) Địa điểm: Tại các xã Mường Tùng, Mường Mươn, huyện Mường Chà, 

tỉnh Điện Biên. 

c) Tổng diện tích thực hiện: 7,447 ha. Trong đó: 

- Dự án thành phần vay vốn ADB: Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn 
vùng sâu, vùng xa tỉnh Điện Biên (giai đoạn 1, 2): 5 ha. 

- Dự án San nền, đường giao thông, thoát nước khu tái định cư Chi 

Luông, thị xã Mường Lay: 2,447 ha.             

d) Nội dung thực hiện: Các hộ nhận khoán thường xuyên tuần tra canh giữ 

để phòng chống người và gia súc phá hoại rừng trồng; thực hiện tốt công tác 

phòng, chống cháy rừng, sâu bệnh hại cây rừng. 

2. Dự toán 

Tổng dự toán: 9.956.818 đồng (bằng chữ: Chín triệu chín trăm năm mươi 

sáu nghìn tám trăm mười tám đồng). Trong đó: 

- Dự án thành phần vay vốn ADB: Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn 
vùng sâu, vùng xa tỉnh Điện Biên (giai đoạn 1, 2): 6.685.120 đồng. 

- Dự án San nền, đường giao thông, thoát nước khu tái định cư Chi 

Luông, thị xã Mường Lay: 3.271.698 đồng.             

(Chi tiết có các biểu kèm theo) 

Nguồn vốn: Vốn của các chủ đầu tư dự án có chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác nộp vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng để trồng rừng 

thay thế (được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 

16/3/2020). 
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