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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /NQ-HĐND  Ia H’Drai, ngày      tháng       năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê duyệt chủ trương đầu Dự án hỗ trợ trồng rừng sản 

xuất tập trung trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2022 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 

KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ 4  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; 

Căn cứ Luật xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật lâm nghiệp năm 2017;  

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp;  

Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển 

rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công 
ty nông, lâm nghiệp;  

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ  tướng 
Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư 

hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm 
nghiệp; 

 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; 

Căn cứ Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 của Hội đồng 
nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao Ủy ban nhân dân huyện Quyết định chủ  

trương đầu tư dự án nhóm C; 

Xét Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ trồng 
rừng sản xuất tập trung trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2022; Báo cáo thẩm 
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tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến tham gia của các đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

  QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất tập 
trung trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư:  

Tăng tỷ lệ độ che phủ rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, nâng 
cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời 

sống cho người dân và thu hút đầu tư trồng rừng, tái tạo rừng để phát triển kinh 
tế - xã hội của huyện; đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống lũ bão, giảm nhẹ 

thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, điều hòa 
nguồn nước. 

2. Quy mô đầu tư:  

- Ngành, lĩnh vực, chương trình: Lâm nghiệp 

- Quy mô: Trồng 27,29 ha rừng tập trung; trong đó: 

+ UBND xã Ia Dom: 4,5 ha. 

+ UBND xã Ia Đal: 12,82 ha. 

+ UBND xã Ia Tơi: 9,97 ha. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C 

4. Tổng mức đầu tư của dự án: 924.935.000 đồng (Chín trăm hai mươi 
bốn triệu, chín trăm ba mươi năm nghìn đồng). 

- UBND xã Ia Dom: 270.685.000 đồng. 

- UBND xã Ia Đal: 308.545.000 đồng. 

- UBND xã Ia Tơi: 345.705.000 đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (Nguồn thu tiền sử dụng đất trong 

cân đối); Nguồn vốn trồng rừng và vốn hợp pháp khác. Trong đó: 

- Ngân sách huyện (Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối): 

308.360.000 đồng; trong đó: 

+ UBND xã Ia Dom: 54.000.000 đồng. 

+ UBND xã Ia Đal: 145.494.000 đồng. 

+ UBND xã Ia Tơi: 108.866.000 đồng. 

- Nguồn vốn trồng rừng và vốn hợp pháp khác: 616.575.000 đồng; trong 
đó: 

+ UBND xã Ia Dom: 216.685.000 đồng. 

+ UBND xã Ia Đal: 163.051.000 đồng. 
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+ UBND xã Ia Tơi: 236.839.000 đồng. 

6. Địa điểm thực hiện: Thuộc địa bàn các xã Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi, 
huyện Ia H’Drai. 

7. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm (Công tác trồng rừng năm thứ 1 và 
công tác chăm sóc năm thứ 2, 3, 4). 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân 

huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân 
huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, kỳ họp thứ 4 
thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022./.  

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 
- Thường trực HĐND-UBND các xã; 
- Lưu: VT-TH. 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Lương Văn Thám 
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