
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 
                

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt hồ sơ xác minh diện tích, dự toán chăm sóc rừng trồng 

phòng hộ năm thứ 2 và năm thứ 3 (vụ thu năm 2020) huyện Đình Lập 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;  

 Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

 Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm 

sinh; 

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

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản 

lý đầu tư công trình lâm sinh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo 

cáo thẩm định số 441/BC-SNN ngày 30/10/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ xác minh diện tích, dự toán kinh phí chăm sóc rừng 

trồng phòng hộ năm thứ 2 và năm thứ 3 (vụ thu năm 2020) huyện Đình Lập, với 

các nội dung như sau:  

1. Tên dự án, chủ đầu tư: 

a) Tên công trình: Chăm sóc rừng trồng phòng hộ năm 2 (rừng trồng năm 

2019), năm thứ 3 (rừng trồng năm 2018) huyện Đình Lập. 

b) Chủ đầu tư: UBND huyện Đình Lập. 

2. Địa điểm thực hiện: trên địa bàn thôn Khe Hả, Đồng Quan, xã Bắc Lãng, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Mục tiêu đầu tư: Chăm sóc diện tích rừng trồng phòng hộ năm thứ 2 

(rừng trồng năm 2019), năm thứ 3 (rừng trồng năm 2018) để đảm bảo cây trồng 

sinh trưởng, phát triển tốt, có tỷ lệ sống đáp ứng yêu cầu của dự án, tạo việc làm 

cho hộ gia đình góp phần cải thiện môi trường, nâng cao đời sống người dân và 
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phát huy tính bền vững trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp tại địa phương. 

4. Nội dung và quy mô đầu tư: 

- Thực hiện chăm sóc rừng trồng phòng hộ năm thứ 2 và năm thứ 3 với diện 

tích là 41,8 ha tại xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập. Chi tiết vị trí lô, khoảnh, tiểu 

khu rừng chăm sóc tại Biểu kèm theo Quyết định này. 

- Biện pháp kỹ thuật áp dụng: theo Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về các biện pháp lâm sinh và các quy định về chăm sóc rừng trồng. 

- Thời vụ chăm sóc: vụ thu năm 2020. 

5. Tổng dự toán kinh phí thực hiện: 112.985.400 đồng (bằng chữ: Một trăm 

mười hai triệu chín trăm tám mươi năm nghìn, bốn trăm đồng). Chi tiết ở biểu sau: 

 

STT Hạng Mục 
Mức đầu tư 

(đồng/ha) 

Khối 

lượng 

(ha) 

Thành tiền 

(đồng) 

  TỔNG (A + B)       112.985.400  

A CHI PHÍ LÂM SINH (I+II)   41,8    102.714.000  

I Năm 2 (rừng trồng năm 2019)       2.705.000  22,8    61.674.000  

1 
Chi phí nhân công chăm sóc, bảo vệ, trồng dặm (tính 

chăm sóc 01 vụ, 50% nhân công) 
      2.295.000  22,8     52.326.000  

2 Cây con trồng dặm         260.000  22,8        5.928.000  

  Thông (260 cây x 1.000đ)          260.000  22,8        5.928.000  

3 Chi phí khác          150.000  22,8        3.420.000  

a Xác minh rừng            70.000  22,8        1.596.000  

b Tập huấn, in tài liệu, nghiệm thu           80.000  22,8        1.824.000  

II Năm 3 (rừng trồng năm 2018)      2.160.000  19,0      41.040.000  

1 
Chi phí nhân công chăm sóc, bảo vệ, trồng dặm (tính 

chăm sóc 1 vụ, 50% nhân công) 
      1.840.000  19,0      34.960.000  

2 Cây con trồng dặm:          170.000  19,0        3.230.000  

  Thông (170 cây x 1.000đ)          170.000  19,0        3.230.000  

3 Chi phí khác           150.000  19,0        2.850.000  

a Xác minh rừng            70.000  19,0        1.330.000  

b Tập huấn, in tài liệu, nghiệm thu            80.000  19,0        1.520.000  

B CHI PHÍ QUẢN LÝ (10% LÂM SINH)         10.271.400  

1 Cấp tỉnh (1%)            1.027.140  

2 Cấp huyện (0,5%)               513.570  

3 Cấp xã (0,5%)               513.570  

4 
Chủ đầu tư (8%) trong đó Ban phát triển rừng thôn 1 

% 
           8.217.120  

6. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách Nhà nước. 

7. Thời gian thực hiện: năm 2020. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập hướng dẫn các thôn, hộ gia đình thực hiện 

chăm sóc, bảo vệ rừng trồng theo đúng quy trình kỹ thuật; thực hiện nghiệm thu, 

thanh toán theo khối lượng thực tế. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./ 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB, PVHCC; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu tổng hợp vị trí, diện tích chăm sóc rừng trồng phòng hộ năm thứ 2, năm thứ 3 

Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Đình Lập 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày     /11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn) 

  

TT Xã/thôn 

Tên 

Tiểu 

khu 

Tên 

Khoảnh 
Tên lô 

 Diện tích 

trồng rừng 

(ha)  

Chủ hộ  

  Tổng 2.TK 4.Kh 10 lô 41,8 02 Tập thể 

1 

Thôn Đồng Quan 

(rừng trồng năm 

2019) 

1.TK 1.Kh 2 lô 8,0 01 Tập thể 

    3 2 1 4,0 
Tập thể thôn  

    " " 2 4,0 

2 

Thôn Khe Hả 
(rừng trồng năm 

2019) 

1.TK 2.Kh 4 lô 14,8 01 Tập thể 

    4 11 1 3,0 

Tập thể thôn 
    " " 2 4,2 

    " 12 1 4,0 

    " " 2 3,6 

3 

Thôn Khe Hả 
(rừng trồng năm 

2018) 

1.TK 2.Kh 4 lô 19,0 01 Tập thể 

    4 8 1 5,0 

Tập thể thôn 
    " " 2 5,0 

    " " 3 5,0 

    " 11 1 4,0 
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