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TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở hạ tầng  

phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn  

thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa  

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 

189/BC-SKH-KTN ngày 05/6/2021 về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án: Cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các 

Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa; UBND tỉnh kính trình 

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

Cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên 

nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa, với các nội dung như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư:  

*Mục tiêu chung: Quản lý, bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng, sử dụng 

hợp lý tài nguyên thiên nhiên, giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan, môi trường 

theo hướng bền vững, bảo vệ nguyên vẹn hệ sinh thái rừng nhiệt đới, bảo vệ các 

nguồn gen động, thực vật đặc hữu của vùng; là cơ sở cho việc đầu tư phát triển 

cơ sở hạ tầng rừng đặc dụng, huy động sự tham gia rộng rãi của các thành phần 

kinh tế trong và ngoài nước vào hoạt động bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng, 

góp phần nâng cao nhận thức và mức sống của người dân, bảo vệ an ninh quốc 

phòng, trật tự an toàn xã hội cho vùng biên giới. 

* Mục tiêu cụ thể: 

- Bảo vệ rừng và các giá trị đa dạng sinh học, tôn tạo cảnh quan thiên 

nhiên và những giá trị về văn hóa của 2 khu rừng đặc dụng; 

- Tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất 

cho lực lượng PCCCR các cấp để có khả năng xử lý kịp thời khi cháy rừng xảy 



  

ra. Xây dựng lực lượng PCCCR chuyên ngành, trên cơ sở kiện toàn và củng cố 

lực lượng Kiểm lâm hiện có; 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng ở Ban quản lý, Trạm quản lý bảo vệ rừng, các 

tuyến tuần tra kiểm soát và hệ thống PCCC rừng nhằm tăng cường năng lực bảo 

vệ rừng. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động người dân địa phương 

tham gia quản lý bảo vệ rừng và ngăn chặn các vụ vi phạm lâm luật xảy ra trên 

địa bàn.  

- Nâng cao năng lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật cho Khu bảo 

tồn, các công trình phục vụ, đáp ứng được nhiệm vụ bảo vệ, bảo tồn, giáo dục 

đào tạo và phát triển du lịch sinh thái trong điều kiện, hoàn cảnh mới. Từng 

bước nâng cấp, xây dựng các công trình phục vụ cho các chương trình hoạt động 

bảo vệ rừng, bảo tồn hệ động, thực vật rừng. Góp phần nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần cho nhân dân trong vùng thông qua các chương trình phát triển 

kinh tế nói chung, phát triển các hoạt động lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, dịch vụ 

môi trường nói riêng. 

2. Quy mô đầu tư:  

2.1. Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông 

* Xây dựng mới các hạng mục công trình 

- Công trình đường giao thông nội bộ tại Phân khu dịch vụ - hành chính; 

- Đường tuần tra, chữa cháy tại các tiểu khu: đường cấp phối có tổng 

chiều dài 154km; 

- Nhà lưu trú bảo vệ rừng (lắp ghép) và sửa chữa 02 nhà lưu trú bảo vệ 

rừng tại Tiểu khu 748, thôn Cựp (xã A Bung); tại Khe Tre, Khe Su, Khe Lau (xã 

Ba Lòng); thôn Tà Lao (xã Tà Long); Khe Làng An (xã Triệu Nguyên); thôn 

Cựp (xã Húc Nghì). Số lượng: 08 nhà (100m2); 

- Xây dựng mới 01 Nhà tập luyện PCCCR kết hợp cất trữ công cụ, thiết 

bị, phương tiện tại phân khu DV-HC, với diện tích 300m2; 

- Xây dựng mới 02 chòi canh lửa rừng tại 2 xã Ba Lòng và Tà Long; 

- Xây dựng mới Nhà công vụ, có bếp ăn tập thể tại phân khu dịch vụ - 

hành chính, dạng nhà cấp IV: 250 m2 và Sân bê tông: 100m2; 

- Xây dựng cổng và hàng rào tại phân khu dịch vụ - hành chính; 

- Xây dựng vườn thực vật hoang dã tại phân khu dịch vụ - hành chính; 

- Xây mới Trụ sở hạt Kiểm lâm tại phân khu dịch vụ - hành chánh, diện 

tích xây dựng: Văn phòng trụ sở: 350m2; Sân bê tông: 100m2; Cổng, tường rào 

bảo vệ; Hệ thống điện, nước; 

- Xây mới 03 nhà làm việc và các công trình phụ trợ các Trạm kiểm lâm 

khu vực Hồng Thủy, Tà Long, Hải Phúc 

- Xây 01 nhà làm việc và các công trình phụ trợ cho Trạm kiểm lâm cửa 

rừng tại Chiêng Giòng, tiểu khu 859. 



  

- Xây dựng 01 Bảng tên quảng bá Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông tại 

phân khu dịch vụ - hành chính; 

- Tư vấn lập và quản lý phần mềm quản lý rừng bền vững, số hóa dữ liệu 

tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông; 

* Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình 

- Tu sửa  hồ chứa nước chữa cháy rừng số 1 và làm mới hồ chứa nước 

chữa cháy rừng số 2 tại phân khu dịch vụ - hành chính Ban Quản lý KBT; 

- Sửa chữa trụ sở làm việc tại phân khu dịch vụ- hành chính; 

- Nâng cấp điện hạ thế phân khu dịch vụ- hành chính, tuyến vào hang 

động tại phân khu DV-HC. 

2.2 Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa 

* Xây dựng mới 

- Mở đường tuần tra kết hợp du lịch sinh thái nhằm phục vụ tuần tra bảo 

vệ rừng và PCCCR, chiều dài 57 km tại Tiểu khu 667, 670A, 644A, 645, 630, 

621S, 635, 641A,652A, 639A, 638, 623, 619, 620, 621L, 613, 617, 612, 611; 

- Xây dựng 04 trạm quản lý bảo vệ rừng và hàng rào tại Hướng Linh, 

Hướng Sơn, Hướng Lập phục vụ lưu trú cho lực lượng bảo vệ rừng; 

- Xây dựng 06 chòi canh lửa tại Tiểu khu NTK 20; 614A; 638S, 627B, 

623, 637; xây dựng 08 Trạm quan sát cảnh quan, lều trú chân tại  Tiểu khu 667, 

670A, 644A, 645, 630, 621S, 635, 641A,652A, 639A, 638, 623, 619, 620, 621L, 

613, 617, 612, 611; 

- Xây dựng mới Nhà tập luyện PCCCR kết hợp cất trữ công cụ, thiết bị, 

phương tiện tại tiểu khu 652A phục vụ huấn luyện PCCCR và kho cất trữ dụng 

cụ, phương tiện PCCCR; 

- Xây dựng mới Nhà công vụ, có bếp ăn tập thể tại tiểu khu 652A phục vụ 

ở lại và sinh hoạt của CBCC; 

- Xây dựng vườn thực vật hoang dã tại tiểu khu 652A phục vụ nghiên cứu 

khoa học, giáo dục môi trường, trưng bày và nhân giống; 

- Xây dựng mới trụ sở Ban quản lý tại xã Hướng Tân phục vụ nơi làm 

việc cho CCVC, NLĐ. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư: 60.671.500 nghìn đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương hỗ trợ: 60.000 triệu 

đồng; Vốn tự có của các chủ rừng: 671.500 nghìn đồng.  

6. Địa điểm xây dựng: các huyện: Hướng Hóa và Đakrông. 

7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Từ năm 2024-2027. 

8. Kiến nghị, đề xuất : 



  

Hiện nay, tại dự án dự kiến thực hiện có Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ bảo 

tồn và phát triển bền vững các Khu BTTN Đakrông và Bắc Hướng Hóa giai 

đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 

426/NQ-HĐND ngày 21/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng chưa tiến 

hành triển khai thực hiện. 

Do đó, kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 

426/NQ-HĐND ngày 21/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các 

Khu BTTN Đakrông và Bắc Hướng Hóa giai đoạn 2016-2020 trước khi phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền 

vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa. 

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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