
 

 
 

 

 

Hà Nội, ngày  16  tháng 12 năm 2016      

 

 

 THƯ MỜI NỘP ĐỀ XUẤT  

“LỒNG GHÉP KẾT QUẢ KIỂM KÊ RỪNG ĐỂ RÀ SOÁT VÀ XÂY 

DỰNG HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT BẢO VỆ RỪNG  

PHỤC VỤ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG  

TẠI HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG - NGHỆ AN” 

 

Kính gửi: Các Đơn vị tham dự thầu tiềm năng, 

 
Dự án Hỗ trợ Ứng phó Biến đối Khí Hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam 

(Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam) đã được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa 

Kỳ (USAID) giao cho Tổ chức Winrock International thực hiện theo thỏa thuận 

hợp tác ký ngày 25 tháng 9 năm 2012. Tổ chức Winrock International triển khai 

thực hiện dự án với sự phối hợp trực tiếp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn và thông quan hợp đồng thầu phụ với các cơ quan đối tác gồm Hội Chữ thập 

đỏ Mỹ, Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Bền vững, Tổ chức Phát triển Hà Lan 

và Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Ngày 24 tháng 12 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn và thôn đã phê duyệt “Văn kiện dự án chi tiết” thông qua 

quyết định số 3040/QĐ-BNN –HTQT là cơ sở pháp lý để Dự án được bắt đầu 

triển khai thực hiện. 
 

Ban Quản lý Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam trân trọng mời Quý Đơn 

vị nộp đề xuất kỹ thuật và tài chính để cung cấp dịch vụ tư vấn sau: “Lồng ghép 

kết quả kiểm kê rừng để rà soát và xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật bảo vệ rừng 

phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Tương Dương- Nghệ An”. 

Thông tin chi tiết về nghiên cứu này được mô tả trong bản Tham chiếu công 

việc dưới đây. 

Các đơn vị tham gia đấu thầu sẽ được lựa chọn dựa trên các qui định được 

mô tả trong Thư mời thầu này và đạt được yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật cũng như 

chi phí bình quân tối đa theo ha như trong quyết định số 4962/QĐ-UBND ngày 8 

tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An (Phần 4), Văn bản số 11/HD.NN-

LN ngày 3/1/2013 của Sở NN & PTNT tỉnh Nghệ An (Phần 5), Quyết định số 

1731/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Nghệ An năm 2015 

và theo Hướng dẫn mua sắm và quản lý tài chính của dự án cũng như theo qui 

định của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. 





PHẦN 1: THAM CHIẾU CÔNG VIỆC 

 

 

I. TÓM TẮT 

Tiêu đề:  Lồng ghép kết quả kiểm kê rừng để rà soát và xây dựng hồ sơ thiết kế 

kỹ thuật bảo vệ rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Tương 

Dương- Nghệ An 

Vị trí:   Đơn vị tư vấn trong nước 

Thời gian: 03 tháng 

Nơi làm việc: tỉnh Nghệ An 

Hợp phần: Hợp phần Cảnh quan bền vững, Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam.  

Báo cáo cho: Trưởng hợp phần thích ứng, Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam- 

Văn phòng Hà Nội; Ban QLDA Nghệ An 

 

II. BỐI CẢNH 

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã được thực hiện 05 năm tại 

Nghệ An. Hiện nay tỉnh đã làm rà soát chủ rừng cho hầu hết các lưu vực. Tuy 

nhiên nhiều diện tích rừng thuộc UBND xã, các hộ gia đình, cá nhân thuộc lưu 

vực nhà máy thủy điện Khe Bố và lưu vực bậc thang phía trên chưa tiến hành chi 

trả được do chưa có hồ sơ thiết kế kỹ thuật  về bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi 

trường rừng. Theo kết quả kiểm kê rừng năm 2015, tại huyện Tương Dương Với 

các diện tích này, các hồ sơ chi trả dịch vụ môi trường rừng cần được xây dựng 

(cụ thể nêu dưới đây) để chủ quản lý có thể tiến hành nhận tiền chi trả dịch vụ 

môi trường rừng. 

III. MỤC TIÊU   

Hoạt động này nhằm lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật bảo vệ rừng cung ứng dịch 

vụ môi trường rừng cho phần diện tích thuộc quản lý bởi UBND xã và các hộ gia 

đình để có thể tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng 2017-2020. 

IV. NỘI DUNG  

 Các nội dung chủ yếu cần được thực hiện là xây dựng hồ sơ thiết kế để đảm 

bảo ít nhất 6,000 hộ gia đình sẽ được hưởng lợi từ chi trả dịch vụ môi trường rừng  

thuộc lưu vực nhà máy thủy điện Khe Bố và các lưu vực bậc thang phía trên. Ước 

tính phần diện tích này gồm có 26,863.42 ha đất rừng thuộc UBND xã, và 

6,327.29 ha đất rừng thuộc các hộ gia đình. Các nội dung cần thực hiện như sau: 

1. Sử dụng kết quả kiểm kê rừng đã công bố của tỉnh cập nhật, xác định ranh 

giới diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng. 

2. Phúc tra (nếu có) với những diện tích có sự khác biệt, tranh chấp giữa kết 

quả kiểm kê và báo cáo diễn biến tài nguyên rừng.  
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3. Họp các hộ dân để đảm bảo ranh giới theo từng chủ rừng không có tranh 

chấp và đúng diện tích. 

4. Với các diện tích rừng thuộc UBND xã quản lý xác định đối tượng nhận 

khoán và phương thức khoán có tiến hành họp dân để tham vấn ý kiến (ưu tiên 

khoán cho cộng đồng bảo vệ).  

5. Lập bản đồ diện tích rừng nhận tiền CTDVMTR cho từng hồ sơ thiết kế kỹ 

thuật. 

V. CÁC HOẠT ĐỘNG  

1. Thu thập số liệu thứ cấp bao gồm 

- Bản đồ quy hoạch tổng thể: bản đồ hiện trạng của lưu vực đã được UBND 

tỉnh phê duyệt; Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng ban hành kèm theo Quyết định số 

48/2014/QĐ-UBND-NN ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An; kết quả kiểm 

kê rừng toàn tỉnh Nghệ An năm 2015 (bản mềm và bản cứng);  

- Bản đồ thiết kế lô, khoảnh  

- Quy hoạch bảo vệ và phát triển lâm nghiệp Huyện, Xã; 

- Hồ sơ giao đất giao rừng; 

- Quy hoạch dự án Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2020 đã được 

phê duyệt; 

- Sổ đo đạc và các tài liệu khác liên quan 

2. Sử dụng dụng hệ thống dữ liệu và bản đồ của kết quả kiểm kê rừng 

2015  

Hoạt động này nhằm giảm bớt hoạt động hiện trường, sử dụng kết quả kiểm 

kê rừng (cả dữ liệu và bản đồ) cập nhật/ chồng lớp với các hệ thống bản đồ khác 

lập bản đồ phục vụ CTDVMTR. 

3. Tổ chức các cuộc họp thôn hoặc xã: 

Các buổi họp tại cấp thôn (với xã Lưu Kiền) và cấp xã tại 15 xã còn lại (trong 

danh sách dưới đây) nhằm lấy ý kiến và thống nhất diện tích cung ứng dịch vụ 

môi trường rừng theo chủ rừng (nhóm hộ hoặc hộ gia đình), và phương thức chi 

trả (đặc biệt với các diện tích rừng thuộc UBND xã và hộ gia đinh) và xác định 

cập nhật diện tích rừng trong khu vực để đưa vào hồ sơ thiết kế bảo vệ rừng phục 

vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng để đảm bảo không có tranh chấp. Danh sách 

16 xã xây dựng hồ sơ thiết kế bảo vệ rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường 

rừng gồm: Hữu Khuông, Lượng Minh, Lưu Kiền, Mai Sơn, Nga My, Nhôn Mai, 

Tam Đinh, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Thạch Giám, Xiềng My, Yên Hòa, 

Yên Na, Yên Thắng, Yên Tĩnh thuộc Huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An. 

4. Phúc tra rừng 

Tiến hành phúc tra (nếu cần) với các diện tích rừng có tranh chấp và không giải 

quyết được qua các cuộc họp thôn/xã.  
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5. Hoàn thiện hồ sơ thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt gồm: 

(1) Phương án bảo vệ rừng. 

(2) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bảo vệ rừng phục vụ chi trả DVMTR được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo đúng quy định. 

+ Riêng đối với hồ sơ thuộc đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng dồng 

dân cư thôn/bản phải có danh sách chủ rừng có cung ứng DVMTR được 

UBND cấp huyện phê duyệt. 

+ Đối với hồ sơ thuộc đối tượng là UBND xã quản lý phải có phương án 

BVR, bản đồ ranh giới diện tích cung ứng DVMTR tỷ lệ 1/10.000, kèm 

theo hồ sơ TKKT được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hợp đồng nhận 

khoán BVR với các hộ nhận khoán BVR.  

 

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN VÀ CÁC SẢN PHẨM 

- Thời gian dự kiến thực hiện dự kiến từ tháng 01/2017 đến tháng 

03/2017 

- Sản phẩm và tiến độ thực hiện như sau 

   Theo các mốc thời gian dự kiến, tư vấn cần nộp sản phẩm cho từng công 

việc đã hoàn tất.  

 

STT Nội Dung Mốc thời gian 

1 
Báo cáo khởi động và kế hoạch triển khai chi 

tiết các hoạt động nêu trên 

10 ngày sau khi ký hợp 

đồng 

2 
Báo cáo thu thập số liệu thứ cấp (khoảng 10 -

20 trang) 

20 ngày sau khi ký hợp 

đồng 

3 Nội dung/kế hoạch họp thôn/xã 
05 ngày trước ngày họp 

thôn/xã dự kiến đầu tiên 

4 

Biên bản họp thôn/xã, và ảnh các buổi họp 

thôn/xã (ảnh có độ phân giải cao, rõ nét có ghi 

chú địa điểm cụ thể, thời gian họp sẽ thể hiện 

trên thuộc tỉnh của từng ảnh). 

10 ngày kể từ ngày cuối 

cùng của buổi họp 

thôn/xã. 

5 

Báo cáo tóm tắt (10-20 trang) và ảnh chụp 

hoạt động tại các địa điểm được phúc tra rừng 

(nếu có). 

05 ngày kể từ ngày cuối 

của hoạt động phúc tra 

rừng 

6 

Bản đồ thiết kê vị trí bảo vệ rừng (bao gồm 

các lớp và các trường thông tin có liên quan 

theo qui định) cho từng bộ hồ sơ thiết kế. 

 

Bản đồ diện tích rừng cho từng hồ sơ thiết kế 

kỹ thuật cho CTDVMTR 

(yêu cầu kỹ thuật của dữ liệu bản đồ sẽ cụ thể 

trong hợp đồng) 

 

 

15 ngày trước khi nộp hồ 

sơ thiết kế kỹ thuật cho 

Sở NN & PTNT thẩm 

định, phê duyệt 
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STT Nội Dung Mốc thời gian 

7 
Bản sao các bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật phục vụ 

CTDVMTR cho từng chủ quản lý rừng 

1 tuần trước khi nộp cấp 

thẩm quyền phê duyệt 

8 

Sản phẩm được xây dựng, thẩm định và phê 

duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật bảo vệ rừng phục 

vụ chi trả DVMTR thực hiện theo Hướng dẫn 

số 1087/HD.SNN.KL ngày 11/5/2016 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn trình tự 

thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi 

trường rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm: 

 - Phương án bảo vệ rừng. 

 - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bảo vệ rừng 

phục vụ chi trả DVMTR được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo đúng quy định. 

 + Riêng đối với hồ sơ thuộc đối tượng 

là hộ gia đình, cá nhân, cộng dồng dân cư 

thôn/bản phải có danh sách chủ rừng có cung 

ứng DVMTR được UBND cấp huyện phê 

duyệt. 

 + Đối với hồ sơ thuộc đối tượng là 

UBND xã quản lý phải có phương án BVR, 

bản đồ ranh giới diện tích cung ứng DVMTR 

tỷ lệ 1/10.000, kèm theo hồ sơ TKKT được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt và hợp đồng 

nhận khoán BVR với các hộ nhận khoán 

BVR. 

 

Cuối tháng 03 năm 2017 

8 

Báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện (khoảng 

30 trang- không gồm trang bản đồ) bằng 

Tiếng Anh và Tiếng việt 

10 ngày trước ngày kết 

thúc hợp đồng 

 

VII. ĐIỀU KIỆN TUYỂN TƯ VẤN 

Công việc được thực hiện bởi ĐƠN VỊ tư vấn có năng lực chuyên môn cao  

thời gian tiến hành các công việc được bố trí theo tiến độ và nội dung công việc.  

1. Yêu cầu kinh nghiệm chung của đơn vị tư vấn: 

1.1. Đơn vị tư vấn có chức năng, nhiệm vụ về: 

- Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý GIS (ARCGIS, MapInfo) 

- Điều tra rừng 

- Xây dựng hồ sơ thiết kế bảo vệ rừng 

- Xây dựng hồ sơ khoán bảo vệ rừng 

- Điều tra thực địa về hiện trạng rừng 

- Có kinh nghiệm làm kiểm kê rừng tại Nghệ An là một lợi thế. 
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1.2. Kinh nghiệm chuyên môn và vùng địa lý: 

- Kinh nghiệm và hiểu rõ về chính sách CTDVMTR 

- Kinh nghiệm và hiểu rõ về chính sách lâm nghiệp, thực hiện chính sách 

CTDVMTR ở Nghệ An. 

- Đơn vị tư vấn có trụ sở ở Nghệ An là một lợi thế. 

- Đơn vị tư vấn đã thực hiện xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật bảo vệ rừng 

phục vụ chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Nghệ An là một lợi thế. 

1.4. Kinh nghiệm tổ chức quản lý thực hiện đề tài/dự án:  

Ưu tiên các đơn vị có hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO. 

2. Yêu cầu chuyên gia thuộc đơn vị tư vấn: Đơn vị tư vấn cần có ít nhất các 

chuyên gia có kinh nghiệm như sau: 

(1) Trưởng nhóm:  

Có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ về lâm nghiệp, điều tra rừng, quản lý rừng hoặc 

quản lý tài nguyên thiên nhiên, có kinh nghiệm và hiểu rõ về quy hoạch sử dụng 

đất và khoán bảo vệ rừng là một lợi thế. Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm trong 

ngành lâm nghiệp hoặc/và điều tra rừng.  

(2) Thành viên nhóm cần có ít nhất 01 các thành viên sau 

- 01 các thành viên là cử nhân ngành môi trường, lâm nghiệp, kinh tế lâm 

nghiệp hoặc quản lý tài nguyên thiên nhiên có ít nhất 10 năm kinh nghiệm 

trong ngành. 

- 01 thành viên là cử nhân ngành môi trường, kinh tế lâm nghiệp hoặc quản 

lý tài nguyên thiên nhiên có 5 năm kinh nghiệm về GIS và sử dụng phần 

mềm MapInfo, hoặc ArcGis.  

- 01 thành viên là cử nhân ngành môi trường, kinh tế lâm nghiệp hoặc quản 

lý tài nguyên thiên nhiên, có 3-5 năm kinh nghiệm về xử lý ảnh vệ tinh và 

thành thạo một trong các phần mềm ecognition, Erdas, Envi. 

- 05 thành viên khác trình độ trung cấp trở lên có kinh nghiệm về lâm nghiệp, 

kiểm lâm, tài nguyên thiên nhiên.  

  

VIII. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO 

Đơn vị tư vấn sẽ làm việc dưới sự kiểm tra, giám sát của trưởng hợp phần 

Cảnh quan bên vững, các chuyên gia dự án VFD- văn phòng Hà Nội, Ban Quản 

lý dự án VFD tại Nghệ An và  Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An.  

Trước khi triển khai các hoạt động tại các địa phương, Đơn vị tư vấn cần có 

lịch làm việc chi tiết và thông báo trước ít nhất 01 tuần cho văn phòng Dự án VFD 

Hà nội và Ban Quản lý dự án tỉnh. Trong thời hạn hợp đồng, Đơn vị tư vấn cần 

duy trì liên lạc và báo cáo định kỳ với Giám đốc Ban quản lý dự án VFD tại Nghệ 

An và văn phòng VFD tại Hà Nội về tiến độ, kết quả và các vấn đề phát sinh nếu 

có.  

Các sản phẩm của đơn vị tư vấn cần phải có sự góp ý và chấp thuận của 



 8 

BQLDA Tỉnh Nghệ An, các cán bộ kỹ thuật tại Văn phòng VFD Hà Nội và Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An. 

 Bản thảo và bản báo cáo cuối cùng phải được viết bằng cả tiếng Việt và 

tiếng Anh.  

IX. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ THẦU 

1. Đề xuất Kỹ thuật: Cần phải thể hiện được các nội dung và theo thứ tự sau đây 

A.  Liên danh: Trong trường hợp đơn vị tư vấn liên doanh với một đơn vị khác để 

thực hiện nghiên cứu này, kinh nghiệm và các dự án liên quan của đơn vị liên 

doanh cũng phải được nêu trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật và cần phải có thư đồng ý 

liên danh có chữ ký của người có thẩm quyền của liên Danh. 

B.  Hiểu biết của tư vấn về dịch vụ kỹ thuật 

- Mô tả sự hiểu biết về mục đích và nội dung nghiên cứu. 

- Các sản phẩm/kết quả đầu ra - Theo biểu mẫu phụ lục 1 

C. Phương pháp luận:  

Đơn vị tư vấn đề xuất phương pháp thực hiện bao gồm ít nhất các nội dung sau 

(không giới hạn): 

- Phương pháp thu thập và đánh giá dữ liệu 

- Phương pháp phân tích, lựa chọn, bổ sung và tổng hợp 

- Phương pháp xử lý bản đồ và ảnh vệ tinh 

D.   Kinh nghiệm của đơn vị tư vấn 
 

- Kinh nghiệm chung của đơn vị tư vấn trong lĩnh vực thực hiện: số năm thực 

hiện hoặc tham gia triển khai các dự án tương tự, bao gồm các dự án liên 

quan đến: điều tra rừng, khoán bảo vệ rừng, chi trả DVTMR, áp dụng công 

nghệ GIS. Nêu chi tiết về dự án đã thực hiện: địa điểm, thời gian, vai trò 

của đơn vị tư vấn (nếu có nhiều hơn 1 bên tham gia) và địa chỉ liên hệ (Tên, 

số điện thoại, email ) của những người có thể xác nhận kinh nghiệm đã nêu. 

- Cung cấp 2-3 hợp đồng mà đơn vị tư vấn đã thực hiện các công việc tương 

tự và/hoặc bằng chứng đảm bảo đã có các hiểu biết, các tài liệu, kinh 

nghiệm để có thể triển khai hoạt động đúng hạn và chất lượng cao. 

- Danh sách nhân sự chủ chốt bao gồm Sơ yếu lý lịch của từng cán bộ tư vấn 

theo mẫu Phụ lục 4 của Phần 2, có chữ ký gốc của tư vấn và kèm theo 1 

bản sao bằng cấp cao nhất của tư vấn đó. 

E.    Bản sao công chứng báo cáo tài chính hoặc quyết toán thuế của năm 2014 và 

2015 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà 

thầu. 

F. Chứng nhận không tài trợ cho khủng bố (Xem biểu mẫu ở Phần 2 – Biểu mẫu 
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– Biểu mẫu này là bắt buộc, cần có chữ ký của người có thẩm quyền) 

Lưu ý: Chỉ đề xuất kỹ thuật nào đảm bảo đạt được điểm chuẩn kỹ thuật theo qui 

định của dự án (70 điểm trở lên) sẽ được lựa chọn vào vòng tiếp theo để đánh giá 

đề xuất tài chính. 

2. Đề xuất tài chính: Các đơn vị nộp đề xuất tài chính theo biểu mẫu ở phụ lục 3 

đính kèm. 

 

X. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ THẦU: 

Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất tài chính cần phải được làm cả bằng tiếng Anh và 

tiếng Việt. Đơn vị tư vấn cần nộp năm (5) bản tiếng Việt (1 bản gốc và 04 bản 

copy) và ba (3) bản tiếng Anh (1 bản gốc và 02 bản sao). Đề xuất kỹ thuật và Đề 

xuất tài chính cần được đóng vào hai (2) phong bì dán kín và để riêng rẽ. Ngoài 

các phong bì đề rõ: 

1. Đề xuất kỹ thuật “Lồng ghép kết quả kiểm kê rừng để rà soát và xây 

dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật bảo vệ rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi 

trường rừng tại huyện Tương Dương- Nghệ An” 

2. Đề xuất tài chính “Lồng ghép kết quả kiểm kê rừng để rà soát và xây 

dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật bảo vệ rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi 

trường rừng tại huyện Tương Dương- Nghệ An” 

 

Phong bì đựng Đề xuất kỹ thuật và tài chính cần gửi về 01 địa chỉ sau: 

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam 

98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam 

 

Bản mềm (PDF) của đề xuất kỹ thuật gửi về địa chỉ hòm thư điện tử 

nhanbaogiavfd@gmail.com với tiêu đề “Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật PFES – 

Nghệ An” 

 

Lưu ý chung: 

 Thời hạn gửi công văn xác nhận sẽ tham gia gói thầu chậm nhất vàongày 

23 tháng 12 năm 2016. 

 Thời hạn nhận các câu hỏi liên quan đến Điều khoản tham chiếu này chậm 

nhất là ngày 26 tháng 12 năm 2016 

 Thời hạn nộp Đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính chậm nhất vào thứ 6, 

ngày 6 tháng 1 năm 2016. 

mailto:nhanbaogiavfd@gmail.com
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PHẦN 2 – BIỂU MẪU 
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Phụ Lục 1: Các kết quả/sản phẩm đầu ra: 

 

 

 

No. 

STT 

Required Deliverables 

Các sản phẩm yêu cầu phải nộp 

Quantity 

Số lượng 

Time of completion 

Thời gian hoàn thành 

I Report types/Các loại báo cáo   

 

1 
Báo cáo khởi động và kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt 

động nêu trên 
01 10 ngày sau khi ký hợp đồng 

2 Báo cáo thu thập số liệu thứ cấp (khoảng 10 -20 trang) 01 20 ngày sau khi ký hợp 

3 

Nội dung/chương trình họp thôn/xã 

Phụ thuộc 

vào số 

lượng cuộc 

họp thôn/xã 

2 ngày trước ngày họp thôn dự kiến đầu 

tiên 

4 

Biên bản họp thôn/xã, và ảnh các buổi họp thôn/xã 

Theo số 

lượng thực 

tế 

10 ngày kể từ ngày cuối cùng của buổi 

họp thôn/xã 

5 Báo cáo tóm tắt (10-20 trang) và ảnh chụp hoạt động tại các 

địa điểm được phúc tra rừng 
01 

05 ngày kể từ ngày cuối của hoạt động 

phúc tra rừng 

6 Bản đồ thiết kê vị trí bảo vệ rừng (bao gồm các lớp và các 

trường thông tin có liên quan theo qui định); 

 

Theo số 

lượng hồ sơ 

15 ngày trước khi nộp hồ sơ thiết kế kỹ 

thuật cho Sở NN & PTNT thẩm định, 
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Bản đồ diện tích rừng cho từng hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho 

CTDVMTR 

(yêu cầu kỹ thuật của dữ liệu bản đồ sẽ cụ thể trong hợp 

đồng) 

thiết kế kỹ 

thuật thực 

tế 

phê duyệt 

 

Bản sao các bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật phục vụ CTDVMTR 

cho từng chủ quản lý rừng 

Theo số 

lượng thực 

tế 

1 tuần trước khi nộp cấp thẩm quyền 

phê duyệt 

7 Sản phẩm được cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phục 

vụ chi trả DVMTR gồm: 

 - Phương án bảo vệ rừng. 

 - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bảo vệ rừng phục vụ chi trả 

DVMTR được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy 

định. 

 + Riêng đối với hồ sơ thuộc đối tượng là hộ gia đình, 

cá nhân, cộng dồng dân cư thôn/bản phải có danh sách chủ 

rừng có cung ứng DVMTR được UBND cấp huyện phê 

duyệt. 

 + Đối với hồ sơ thuộc đối tượng là UBND xã quản 

lý phải có phương án BVR, bản đồ ranh giới diện tích cung 

ứng DVMTR tỷ lệ 1/10.000, kèm theo hồ sơ TKKT được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt và hợp đồng nhận khoán BVR 

với các hộ nhận khoán BVR. 
 

Theo số 

lượng thực 

tế 

Cuối tháng 03 năm 2017 
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Phụ lục 2: Kế hoạch và Thời gian thực hiện dự kiến 

 

 

 

 

No. 

TT 

 

 

Description 

Hạng mục công việc 

 

Location to 

conduct 

activity 

Địa điểm 

thực hiện 

 

Tentative time 

Thời gian thực hiện dự kiến 

 

  

 

 

Implementing methods 

Các thức thực hiện 

 

 

 

In charge person 

Người phụ trách 

 Starting date 

Bắt đầu 

Ending date 

Kết thúc 

1       

2       

3       

       

       

       

       

……. Review final report/ 

Hoàn chỉnh báo cáo cuối cùng 
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Phụ Lục 3: Đề xuất tài chính  
 
 

ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH CHI TIẾT 

Đánh giá kết quả thực hiện “ Lồng ghép kết quả kiểm kê rừng để rà soát và xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật bảo vệ rừng phục vụ 
chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Tương Dương- Nghệ An" 

Tên đơn vị thực hiện:  

 
STT 

Nội dung công việc Người thực hiện 
 

Đơn vị tính 
Số lượng  

Mức phí  
(VND) 

Tổng cộng 
(VND) 

I Chuẩn bị báo cáo khởi đầu và lập kế hoạch chi tiết  

1 

Lập báo cáo khởi đầu bao gồm kế hoạch thực hiện, phương 
pháp triển khai các hoạt động, Phương pháp tiến hành thu 
thập tài liệu, số liệu có liên quan, kết quả đầu ra, thời gian, 
nhân lực 

 ngày công    

II Thu thập và xử lý số liệu thứ cấp   

1 Tiền công thu thập tài liệu, số liệu có liên quan   ngày công    

2 Chi phí mua số liệu, bản đồ (liệt kê các loại bản đồ cần mua, 
giá tiền nếu có) - Cần có phụ lục chi tiết cho chi phí này   vnd       

3 Số hóa bản đồ (nếu cần) (số lượng bản đồ cần số hóa và 
ngày công để làm)   ngày công       
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4 chồng lớp bản đồ và phân tích sự thay đổi, cập nhật diện tích 
rừng (cho toàn bộ lưu vực)   Ngày/người       

5 
Công tác phí tại Nghệ An tính theo định mức của EU (Tính 
100% và nếu nhà thầu ở ngoài tỉnh Nghệ An - bao gồm khách 
sạn và tiền tiêu vặt - Mức tối đa là 910,000đ/ngày) 

 Ngày/người    

6 
Công tác phí cho ngày về (tại Nghệ An) tính theo định mức 
của EU (60%) - mức tối đa là 254,000đ/ngày  Ngày/người    

7 
Công tác phí tại các huyện, xã thuộc tỉnh Nghệ An (Tính 
100%) -  bao gồm khách sạn và tiền tiêu vặt - Mức tối đa là 
699,000đ/ngày) 

 Ngày/người    

8 
Công tác phí cho ngày về (tại huyện xã thuộc Nghệ An) tính 
theo định mức của EU (60%) - Mức tối đa là 187,000đ/ngày  Ngườingày    

9 Chi phí thuê xe ô tô (nếu có)  km    

10 Báo cáo thu thập số liệu  Ngày/người    

11 Hoạt động khác (nếu có, ghi rõ)      

III Xử lý ảnh vệ tinh      

1 Xử lý tổ hợp màu (cho toàn bộ lưu vực)  Ngày/người    

2 chồng lớp bản đồ với ảnh xác định diện tích rừng cần phúc tra  Ngày/người    

3 Các hoạt động khác (nếu có, ghi rõ…)      

IV 
Tổ chức cuộc họp thôn/xã (dự trù kinh phí tối đa cho 01 cuộc họp cấp thôn hoặc xã, tổng chi phí cho tổ chức các cuộc 
họp sẽ được tính dựa trên số lượng cuộc họp thực tế được tổ chức x chi phí cho một cuộc họp này (trừ đi số tiền 
chuẩn bị tài liệu họp/thuê xe tương ứng)  

  

1 Xây dựng/chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp  Ngày công    

2 Chuyên gia trình bày tại các cuộc họp thôn, xã  Ngày 
công/người    

3 
Công tác phí cho chuyên gia tại các huyện, xã thuộc tỉnh 
Nghệ An (Tính 100%) - bao gồm khách sạn và tiền tiêu vặt - 
Mức tối đa là 699,000đ/ngày) 

   Ngày/người      

4 Công tác phí cho ngày về tính theo định mức của EU (60%) - 
Mức tối đa là 187,000đ/ngày  Ngày/người   

5 Thuê xe ô tô đi lại (nếu có)   km       
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6 Hỗ trợ ăn đại biểu tham gia họp (số người x 50,000vnd/người 
(áp dụng ở dưới xã, nếu không thể tổ chức ăn trưa)   vnd       

7 In tài liệu (nếu có)  vnd    

8 Văn phòng phẩm (nếu cần)  vnd    

9 chi phí khác (ghi rõ)      

V Phúc tra (dự tính chi phí tối đa cho 01 lần phúc tra tại 1 xã - dự kiến)   

1 chi phí đi lại cho cán bộ (km x định mức vnd/km)   km       

2 chi phí ngày công cho cán bộ (số cán bộ x số ngày công x 
đơn giá/công)  Người /ngày    

3 
Thuê trang thiết bị (nếu có)- ghi rõ số lượng trang thiết bị cần 
thuê x giá thuê /ngày x số ngày - Cần có phụ lục chi tiết cho 
khoản chi phí này 

 vnd    

4 hỗ trợ ngày công cho người dân địa phương dẫn đường đi 
phúc tra (số ngày công x công nhật   Người/ngày    

5 In ấn tài liệu phục vụ phúc tra (số bộ x đơn giá/bộ)  vnd    

6 

Công tác phí cho chuyên gia tại các huyện, xã thuộc tỉnh 
Nghệ An (Tính 100%) (số người x số ngày x công tác 
phí/ngày) - bao gồm khách sạn và tiền tiêu vặt - Mức tối đa là 
699,000đ/ngày) (số người x số ngày x công tác phí/ngày) 

 Người/ngày    

7 Công tác phí cho ngày về tính theo định mức của EU (60%) - 
Mức tối đa là 187,000đ/ngày  Ngày/người    

8  Các chi phí khác (ghi rõ)          
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VI Hoàn thiện hồ sơ   

1 
chỉnh lý và cập nhật bản đồ sau phúc tra (số ha phải cập nhật 
x ngày công/ha x định mức vnd/công và hoàn thiện bộ chứng 
từ để xin phê duyệt 

  Ngày/người       

2 Xuất bản đồ cho từng nhóm hộ/hộ, chủ rừng nhận khoán (số 
bộ hồ sơ x số công/bộ x định mức vnd/công)  Ngày/người    

3 in bản đồ cho từng bộ hồ sơ (in màu Khổ A3 , giấy thường) 
(số bản đồ x giá in/tờ )   vnd       

4 
in bộ hồ sơ thiết kế bảo vệ rừng phục vụ CTDVMTR (in đen 
trắng, khổ A4, giấy thường) (số bộ x giá tiền/bộ (không gồm 
tiền in bản đồ) 

 vnd    

5 Chi phí khác (nếu có ghi rõ)      

VII Báo cáo cuối cùng cho dự án           

1 Viết báo cáo (số ngày công x định mức vnd/công)   Ngày/người       

2 Chi phí in báo cáo (số trang x giá tiền/trang)  vnd    

3 Dịch Báo cáo cuối cùng sang tiếng anh ( 30 trang+ phụ lục x 
giá tiền dịch Việt - Anh /trang)  vnd    

4 Các chi phí khác (ghi rõ)   vnd       

VIII Các chi phí khác các chi phí nêu trên (nếu có) - Lưu ý dự án không chi trả chi phí quản lý phí   

1             

2             
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  Tổng cộng trước thuế           

  VAT (10%)           

  Tổng cộng sau thuế           

 
 
 
 
Lưu ý:    

 Cần ghi rõ họ tên của nhưng tư vấn/cán bộ/nhân viên tham gia nghiên cứu vào cột "Người thực hiện" 

 Nếu một hoạt động có nhiều người tham gia thì cần thêm dòng ở hạng mục đó cho từng thành viên 

  

   
   
   

Chữ ký và Dấu của người có thẩm quyền   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19 

PHỤ LỤC 4: A - DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 
 
 
 

STT 

 

 

Họ và tên 

Vị trí công việc 

(Ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận 
trong gói thầu) 

Tổng số 
năm kinh 
nghiệm 

 

Kinh nghiệm trong các 
công việc tương tự 

 

Trình độ chuyên môn  

1      

2      

…      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Đối với từng vị trí công việc nêu tại biểu mẫu này thì nhà thầu phải đính kèm lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt theo biểu mẫu hồ sơ 
ở dưới. 
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PHỤ LỤC 4 – B - BIỂU MẪU HỒ SƠ CỦA TỪNG TƯ VẤN 

 

1. Họ tên đầy đủ của Tư vấn: 

 

2. Ngày sinh: 

 

3. Cơ quan [Tên cơ quan đang làm việc]:  

 

4. Chức vụ: 

 

5. Học vấn [Nêu rõ các chứng chỉ (Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ…, tên trường đại học, thời gian học]: 

 

 

 

6.    Các khóa đào tạo đã tham gia liên quan đến nghiên cứu này:   

 

7. Ngoại ngữ [Nêu rõ mức độ sử dụng như trôi chảy/tốt/khá/….]: 

 

8.   Kinh nghiệm làm việc: Nêu rõ lĩnh vực và trách nhiệm công việc được giao  
 

Lĩnh vực:   

Tổng số năm kinh nghiệm:               trong đó:  

 

Từ [Năm]:    Đến [Năm]:    

Cơ quan:    

Chức vụ:    

Nhiệm vụ được giao:    

 

Từ [Năm]:    Đến [Năm]:    

Cơ quan:    

Chức vụ:    

Nhiệm vụ được giao:    

 

Từ [Năm]:    Đến [Năm]:    

Cơ quan:    

Chức vụ:    

Nhiệm vụ được giao:    
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9. Tên các dự án hoặc các công việc tư vấn liên quan đã tham gia thực hiện: 

 

Tên dự án:    

Thời gian thực hiện:    

Địa điểm:    

Nhà tài trợ/Đơn vị ký hợp đồng:    

Chức vụ:    

Nhiệm vụ/trách nhiệm chính:    

 

 

Tên dự án:    

Thời gian thực hiện:    

Địa điểm:    

Nhà tài trợ/Đơn vị ký hợp đồng:    

Chức vụ:    

Nhiệm vụ/trách nhiệm chính:    

 

(Tư vấn có thể tiếp tục liệt kê thêm kinh nghiệm tiếp theo) 

 

 

10. Chứng nhận: 

Tôi, bằng việc ký tên dưới đây, chứng nhận rằng bằng sự hiểu biết và niềm tin của mình, hồ sơ cá 

nhân mô tả về bản thân, trình độ và kinh nghiệm của mình là hoàn toàn chính xác. Tôi hiểu rằng bất 

kỳ thông tin không chính xác nào được đề cập ở đây có thể dẫn đến việc tôi không đạt yêu cầu hoặc 

bị dừng hợp đồng. 

 

 

 

Ký và ghi rõ họ tên  
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PHẦN 3: CHỨNG NHẬN KHÔNG TÀI TRỢ CHO KHỦNG BỐ 

 

BIỂU MẪU XÁC NHẬN VỀ KHÔNG TÀI TRỢ TÀI CHÍNH CHO KHỦNG BỐ  
 

LỆNH THỰC HIỆN 13224 

Dòng ngân sách:  6480  Tổ chức: WINROCK INTERNATIONAL 

TÊN DỰ ÁN:   Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu tại Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) 

Là điều kiện tham gia thoả thuận đã nêu trên, Chúng tôi, Công ty/tổ chức ………..  xác 

nhận rằng: 

1. Trong phạm vi hiểu biết hiện tại, trong 10 năm qua, chưa, không, và sẽ bằng mọi bước cần thiết 
để trong tương lai không cung cấp hỗ trợ vật chất hay nguồn lực cho bất cứ cá nhân hay pháp 
nhân nào hiện có hành động khủng bố, có nỗ lực cố ý khủng bố, hay vận động, tạo điều kiện 
cho, hoặc tham gia vào các hành động khủng bố, hoặc đã từng có hành động khủng bố, có nỗ 
lực cố ý khủng bố,  tạo điều kiện hoặc tham gia vào các hành động khủng bố, theo như định 
nghĩa tại đoạn 3. 

2. Sau đây là những bước có thể cho phép Bên nhận tuân thủ những nghĩa vụ tại đoạn 1: 
a. Trước khi cung cấp hỗ trợ vật chất hoặc nguồn lực cho một cá nhân hay pháp nhân, Bên 

nhận sẽ xác minh rõ rằng cá nhân hoặc pháp nhân đó không (i) nằm trong Danh sách 
Kiều dân có chỉ định đặc biệt và cá nhân bị cấm (Specially Designated Nationals and 
Blocked Persons),danh sách thuộc quản lý của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài 
– Kho Bạc Mỹ (OFAC) và trên website của OFAC, như sau : 
http://www.treas.gov/offices/eotffc/ofac/sdn/t11sdn.pdf, hoặc (ii) không có trong bất 
thông tin bổ sung nào về các cá nhân hay pháp nhận bị cấm do USAID cung cấp cho 
Bên nhận. 

b. Trước khi cung cấp bất cứ hỗ trợ vật chất hoặc nguồn lực cho một cá nhân hay pháp 
nhân, Bên nhận cũng sẽ xác minh rõ rằng cá nhân hay pháp nhân đó chưa bị chỉ định 
bởi uỷ ban thanh trừng An ninh Liên Hiệp quốc (United Nations Security (UNSC) 
sanctions committee - UNSC) được thành lập theo Nghị quyế 1267 (1999) của UNSC 
(gọi tắt là “Uỷ ban 1267”) [những cá nhân và pháp nhân có liên kết với Taliban, Usama 
bin Laden, hoặcTổ chức Al Qaida]. Để xác định có chỉ định chính thức đã công bố nào 
của Uỷ ban 1267 về cá nhân hoặc pháp nhân, Bên nhận cần tham khảo danh sách tổng 
hợp có sẵn trực tuyến trên website của Uỷ ban 1267: 
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.  

c. Trước khi cung cấp bất cứ hỗ trợ hoặc nguồn lực cho một cá nhân hay pháp nhân, Bên 
nhận sẽ xem xét toàn bộ thông tin mà mình biết về cá nhân hoặc pháp nhân đó và tham 
khảo mọi thông tin công khai sẵn có đối với Bên nhận hoặc những thông tin mà Bên 
nhận cần biết. 

d. Bên nhận cũng sẽ thực hiện các thủ tục theo dõi và giám sát hợp lý để tránh việc hỗ trợ 
bị chuyển sang thành hoạt động hỗ trợ khủng bố. 

3. Vì mục đích xác nhận này- 

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm
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a. “Hỗ trợ và nguồn lực vật chất” nghĩa là các công cụ tiền tệ hoặc tiền mặt hoặc chứng 
khoán tài chính, dịch vụ tài chính, nơi trú ẩn, đào tạo, lời khuyên chuyên gia hoặc hỗ trợ 
chuyên gia, nhà an toàn, hồ sơ giả hoặc căn cước giả,” thiết bị truyền thông thông tin, 
tiện ích, vũ khí, chất gây chết người, chất nổ, nhân sự, phương tiện vận chuyển và các 
tài sản vật chất khác, ngoại trừ thuốc hay tài liệu tôn giáo.” 

b. “Hành động khủng bố” nghĩa là- 
(i) Một hành động bị cấm theo một trong 12 Công ước và Nghị định thư của Liên 

hiệp quốc về khủng bố (xem trang Internet về các công ước về khủng bố của 
Liên hiệp quốc: http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp); hoặc 

(ii) Một hành động, âm mưu, hành vi bạo lực có động cơ chính trị được thực hiện 
chống lại các mục tiêu phi quân sự của nhóm trong nước hay cơ quan bí mật; 
hoặc 

(iii) Bất cứ hành động nào có mục đích gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng 
cho một người là dân thường, hoặc cho bất người nào không tham gia lực 
lượng chiến sự trong một tình huống xung đột có vũ trang, nếu mục đích của 
hành động đó, về bản chất hoặc về hoàn cảnh, là mục đích hăm doạ một dân 
tộc hay ép buộc chính phủ hoặc một tổ chức quốc tế phải thực hiện hoặc không 
được thực hiện bất cứ hành động gì. 

c. “Pháp nhân” nghĩa là quan hệ đối tác, hiệp hội, công ty, hoặc tổ chức, nhóm hay tiểu 
nhóm khác. 

d. Các tài liệu tham khảo trong tài liệu Xác nhận này về việc cung cấp hỗ trợ và nguồn lực 
vật chất sẽ không tự động bao gồm việc cấp tài chính ngân sách của Chính phủ Mỹ hoặc 
hàng hoá do Chính phủ Mỹ tài trợ cho các bên hưởng lợi trong khuôn khổ hỗ trợ/viện trợ 
của Chính phủ Mỹ, như các đối tượng nhận thực phẩm, chăm sóc y tế, vốn cho doanh 
nghiệp vi mô vay, nơi trú ẩn, v.v... nếu Bên nhận không có lý do tin rằng một hoặc nhiều 
trong số các bên hưởng lợi này có hành động khủng bố, có nỗ lực cố ý khủng bố, hay 
vận động, tạo điều kiện cho, hoặc tham gia vào các hành động khủng bố, hoặc đã từng 
có hành động khủng bố, có nỗ lực cố ý khủng bố, tạo điều kiện hoặc tham gia vào các 
hành động khủng bố.  

e. Nghĩa vụ của Bên nhận theo đoạn 1 không áp dụng với việc mua sắm đấu thầu hàng 
hoá và/hoặc dịch vụ khác của Bên nhận trong điều kiện kinh doanh thông thường qua 
hợp đồng hoặc giao dịch mua sắm, ví dụ, tiện ích, thuê, cung ứng văn phòng, xăng, v.v... 
trừ phi Bên nhận có lý do tin rằng một bên bán hoặc bên cung ứng hàng hoá và dịch vụ 
đó có hành động khủng bố, có nỗ lực cố ý khủng bố, hay vận động, tạo điều kiện cho, 
hoặc tham gia vào các hành động khủng bố, hoặc đã từng có hành động khủng bố, có 
nỗ lực cố ý khủng bố, tạo điều kiện hoặc tham gia vào các hành động khủng bố.  

 
Xác nhận này là điều khoản và điều kiện chính thức để trao thầu hợp đồngvà mọi vi phạm 
với xác nhận này sẽ là căn cứ để WINROCK INTERNATIONAL đơn phương chấm dứt thoả 
thuận trước ngày hết hạn hiệu lực thoả thuận. 
                                                                                                                 
Chữ ký                                                              Ngày      tháng     năm 2017 

                                                                                                                 
Viết hoặc in Tên  

                                                                                                                 
Chức danh 
 
________________________________________________________ 
Công ty…… 
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BIỂU MẪU XÁC NHẬN VỀ TÌNH TRẠNG KHÔNG BỊ TƯỚC QUYỀN  
VÀ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 
 

Công ty …………………………….. bằng toàn bộ niềm tin và hiểu biết của mình, xác nhận rằng 
Công ty và các nhà thầu phụ của mình: 
 
(1) Hiện không bị tước quyền, đình chỉ, bị đề nghị tước quyền, tuyên bố không đủ điều kiện hay tự nguyện 

rút khỏi các giao dịch dự thầu bởi cơ quan nào của liên bang hay một cơ quan nào khác; 
 

(2) Trong giai đoạn 3 năm trước đề xuất dự thầu này, chưa vi phạm hay bị xét xử dân sự do vi phạm gian lận 
hay vi phạm hình sự liên quan đến việc tiếp nhận, nỗ lực tiếp nhận, hoặc thực hiện giao dịch công khai 
hay hợp đồng của giao dịch công khai; vi phạm qui chế chống độc quyền cấp bang hoặc cấp liên bang 
hay có tham ô, trộm cắp, giả mạo chữ ký, hối lộ, làm giả hoặc tiêu huỷ sổ sách, làm giả báo cáo, hoặc 
nhận tài sản bị đánh cắp; 

 
(3) hiện không bị pháp nhân của chính phủ (cấp liên bang, cấp bang hoặc cấp địa phương) truy tố 
hoặc kết tội phạm tội hình sự hoặc dân sự với các tội qui định tại đoạn (2) trong xác nhận này. 

 
(4) Trong thời gian 3 năm trước hồ sơ/đề xuất này, chưa thực hiện giao dịch công nào (cấp liên 
bang, cấp bang, hoặc cấp địa phương) dù một lần hay nhiều lần mà giao dịch bị huỷ vì lý do vỡ nợ. 

. 
 
Công ty      …..                                khẳng định tính trung thực và chính xác của nội dung lời khai 
được nêu trong xác nhận này. 
 
______________________________________ 
Cán bộ được uỷ quyền  
 
______________________________________ 
Chức danh của Cán bộ được uỷ quyền                  Ngày        tháng     năm 2017 
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UY BAN NHAN DAN 
TiNHNGH~AN 

sa: 4qdL!QD-UBND 

C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHIA VI~T NAM 
DQc li-p - _Tll do - H1,mh phUc . 

Ngh~ An, ngay Okthc'mg 12 nam 2012 

QuvETDJNH 
VS vi~c Ban himh htr6ng dftn qtm thOi vi~c vi~c ra soat ranh gi6i, di~n tich Iuu 

V\}'C; di~n ffch, hi~n trl}ng rirng, giao khoan rirng (f@ thl}'C hi~n chi tn\ djch V\1 m()j 
tnrO'ng rirng (DVMTR) Quy Bao vf va Pbat tri@n rirng tinh Ngh~ An 

UY BAN NHAN DAN TiNH NGH~ AN 

Can cu Lu~t TA chUc HDND va UBND ngay 26/11/2003; 

Can cu Nghi dinh sb 05/2008/N£>-CP ngay 14/0112008 cua Chfnh phil v~ 
Quy Bao v~ va phat trien rung; 

Can cu Nghj djnh sb 99/2010/NE>-CP ngay 24/9/2010 cua Chfnh phu v~ 
chfnh sach chi tra djch V\1 mlli truO'llg rirng; 

Can cu Quyet dinh sb 2284/Q£>-TTg ngay 13/12/2010 cua Thu tu6ng 

Chfnh phil phe duy(\t d~ an Trien khai Nghi dinh sb 99/2010/N£>-CP ngay 

24/9/2010 cua Chfnh phil v~ chinh sach chi tra djch vv mlli truang rung; 

Can cu Thllng tu 34/2009/TT-BNNPTNT ngay 10/6/2009 cua BQ Nong 

nghi(\p va PTNT v~ quy dinh tieu chi xac djnh va phan lo~i rung; 

Can cu Thllng tu sb 80/20111TT-BNN, ngay 23/1112011 cua BQ Nong 

nghi(\p va PTNT v~ huang ddn phuang phap xac djnh ti~n chi tra dlch V\1 moi 

truang rung; 

Can cu Quyet dinh sb 663/Q£>-UBND ngay 11/3/2011 cua UBND tinh 

Ngh(\ An v~ vi~c phe duy~t ke ho~ch trien khai thgc hi(\n Quyet djnh 2284/Q£>

TTg ngay 13/12/2010 cua thli tu6ng Chinh phu phe duy(\t d~ cuang "Trien khai 

Nghi dinh 99/2010/N£>-CPngay 24/9/2010 cua Chinh phu v~ chfnh sach chi tra 

djch V1,1 moi truOng rUng"; 

Can cu Quyet djnh s6 3253/Q£>-UBND ngay 27/8/2012 cua UBND tlnh 

Ngh(\ An v~ vi~c phe duy(\t danh sach cac dan vj phai nQp ti~n chi tra DVMTR 

(dQ't 1) tren dja ban tlnh Ngh(\ An; 

Clin cu Quyet djnh sb 69/2011/Q£>-UBND ngay 16/1112011 cua Chu tich 

UBND tinh Ngh~ An v~ vi(\c thanh I?p Quy Bao v(\ va phat trien rung tlnh Ngh~ An; 

1 



Xet d~ nghi cua Sa Nong nghi~p va PTNT t~i Cong van s6 2255/SNN
KHTC ngay 30/10/2012, d~ nghj cua lien nganh: Nong nghi~p va PTNT-Tai 
chinh-Cong thu0'11g-K~ ho~ch va Ddu tu t~i Cong van s6 2530/LS.NN-TC-CT
KHDT ngay 29/11/2012, 

QUYETDJNH: 

Di~u 1. Ban hanh kern theo Quy~t djnh nay Huang ddn t~m thai vi~c 
ra smlt ranh giai, di~n tich !UU V\I'C; di~n tich, hi~n tr~ng rung, giao khmin rung d~ 
thvc hi~n chi tra djch V1.1 moi truang rung Quy Bao v~ va phat tri~n rung tinh 
NgMAn. 

Di~u 2. Sa Nong nghi~p va PTNT chU tri, ph6i hQ'p vai cac ca quan c6 lien 
quan can cu cac quy djnh cua phap lu~t hi~n hanh tham muu, trinh UBND tinh ban 
hanh Huang diin chinh thlrc vi~c ra soat ranh giai, di~n tich luu V\I'C; di~n tich, hi~n 
tr{lng rirng, giao khoan rirng d€ th\fc hi~n chi tra djch V1.1 moi truang ritng Quy Bao 
v~ va pMt tri€n ritng tlnh Ngh~ An trong thai gian s6m nhdt. 

Di~u 3. Quy~t djnh nay c6 hi~u l\fc thi hanh ke t11 ngay Icy. 
Chanh Van phong UBND tlnh; Cac thanh vien H()i diing quan ly . 

Quy, Giam d6c Quy BVPTR tinh NgM An; Truong Ban kiem soat Quy va 
Thu truang cac CCJ quan, dan vj, cac t6 chuc, ca nhiin c6 lien quan chju trach 
nhi~m thi hanh Quy~t djnh nay./.~ 

NuinhQn: 
- NhuDiBu 3; 
- Chti tich UBND tinh (de b/c ); 
- PVPTC; 
- Luu: VTUB, CVNN. 

30ban ~ 
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uY BAN NHAN DAN 
TiNHNGH~AN 

C()NG HOA XA H()I CHiJ NGHiA Vli):T NAM 
f>Qc l{ip - Tl}' do - Htmh phUc 

Hu'ONG DAN T~M THOI 
Vi~c ra soat ranh giOi, di~n tich IU'U V\fC; di~n tich, hi~n tr\lng rirng, .. 

giao khoan rirng a@ th\fC hi~n chi trii djch V\l m6i trU'img rirng (DVMTR) 

(Ban himh kern theo Quyit dinh s6 4f'16L!QD-UBND 

ngayOf 112/2012cua UBNDtinhNgh~An) 

I. QUY I:lfNH CHUNG 

1. Ph\lm vi ap d\lng va a6i tU'Q'Ilg th\fC hi~n 

a) Ph~;~m vi ap dvng: HU'&ng d~n m\y quy djnh, mvc dich, yeu c~u, nQi dung, 
phuong phap Va ket qua ra soat ranh gi&i, di¢n tfch IUU V\fC, ranh gi&i di¢n tfch 
rirng, lo;;ti rirng, hi¢n tr;;tng rirng cua timg chU rirng tham gia cung (rng DVMTR 
trong timg luu V\fC cac Nha may Thtiy di¢n tren dja ban tinh Ngh~ An. 

b) D5i tuQng thgc hi~n: Uy ban nhiin dan cac cap huy¢n, xa lien quan; S<'t 
N6ng nghi~p va PTNT; cac chu rung, Chi cvc Liim nghi~p, Doan di~u tra quy 
ho~;~.ch rirng, QuT bao v~ phat tri€n rirng. 

2. Giiii thfch tir ngfr 

Trong huang ddn nay, cac tir ngit du&i day duqc hi€u nhu sau: 

a) Moi tru<'mg rirng bao g6m cac hqp phftn cua M sinh thai rirng: thgc v{it, 
dQng v{it, vi sinh v{it, nu&c, ddt, khong khi, canh quan thien nhien. M6i tru<'mg 
rirng c6 cac gia tri sti dvng d5i v&i nhu cAu cua xa hQi va con nguai, gQi Ia gia tri 
sti dvng cua moi truang rirng, g6m: bao v~ ddt, di~u tiet ngu6n nu&c, phong hQ 
dftu ngu6n, phong hQ ven bi€n, phong ch5ng thien tai, da d;;tng sinh hQc, hdp th1,1 
va luu gifr cac bon, du ljch, n<Yi cu tru va sinh san cua cac loai sinh v{it, g6 va lam 
san khac. 

b) Djch V\1 moi tru<'mg rirng Ia cong vi~c cung ung cac gia trj sti dvng cua 
moi truang rung d€ dap ung cac nhu cAu cua xa hQi va dai s5ng cua nhan dan. 

c) Chi tra djch V\1 moi tru<'mg rirng Ia quan h~ cung (rng va chi tra gifra ben sti 
dvng djch V\1 moi tru<'mg rirng tra ti~n cho ben cung (rng djch V\1 moi tru<'mg rirng. 

d) Chu rirng cua cac khu rirng c6 cung ung djch Vl,l moi tru<'mg rirng, g6m: 

- Chu rirng Ia tb chuc duqc Nha nu&c giao rirng, cho thue rirng de su dvng 
fin djnh !au dai vao ffi\IC dich lam nghi¢p va cac chu rirng Ia t6 chlrc tg dftu tu 
tr6ng rirng tren di~n tfch ddt lam nghi¢p duqc giao do Uy ban nhan dan cdp tinh 
xac nh{in theo d~ nghj cua S<'t Nong nghi~p va PTNT; 
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- Chu rung Ia hQ gia dinh, ca nhan duqc Nha nu&c giao rung, cho thue rung; 
c()ng dang dan cu thon duqc Nha nu&c giao rung de sir d1,mg fin djnh !au dai vao 
mvc dich liim nghi~p; cac chu rung Ia h9 gia dinh, ca nhan, c()ng dang dan cu 
thon tl,l ddu tu trang rung tren di~n tich ddt lam nghi~p duqc Nha nu&c giao do 
Uy ban nhan dan cap huy~n xac nh~n theo de nghj cua CCJ quan chuyen mon ve 
lam nghi~p, c6 xac nh~n cua uy ban nhan dan cap xa. 

- Tb chuc, h9 gia dinh, ca nhan, c()ng dang dan cu thon c6 hqp dang nh~n 
khoan biw v~ rung fin djnh Hiu dai v&i cac chu rung Ia tb chlic nha nu&c (sau day 
gQi chung Ia hQ nh~n khoan); hqp dang nh~n khoan do ben giao khoan va ben 
nh~n khmin l~p, kY va c6 xac nh~n cua uy ban nhan dan cap xa. 

II. MVC DiCH, YEU cAu, N(H DUNG VA PHUONG PHAP. 

1. Mvc dich, yeu cdu: 
a) M1,1c dich: 
Xac djnh ranh gi&i, di~n tich luu Vl,lC cac nha may thUy di~n, ranh gi&i di~n 

tich rirng, lo11i rung, hi~n tr(lng rirng cua tling chu rung tham gia cung ung 
DVMTR trong tung luu V\fC cac Nha may Thuy di~n. 

b) Yeu cdu: 
K~t qua ra SOilt xac djnh ranh gi&i, di~n tich rung, lo(li rung, hien tr(lng rirng 

cua cac chu rung trong !UU Vl,lC cac nha may thuy di~n phai dam bao chfnh XaC, 
kjp thai de lam CCJ SO cho Vi~c chi tra tien djch V\1 moi truang rUng. 

2. Nqi dung va phtrong phap thl!C hi~n: 
a)Ra soat xac djnh ranh gi6i, ph(lm vi, di~n tich luu Vl,lC theo tung Nha may 

Thuy dien: 
- Tren CCJ s& k~t qua ra soat 3 Ioiii rirng theo Quy~t djnh 482/QD-UNND.NN 

ngay 02/02/2007 cua UBND tlnh Nghe An va cac quy~t djnh dieu chlnh bb sung 
cua UBND tinh lien quan; 

- Ha sa, ban da luu V\lC dm;rc cap c6 thfim quyen quy~t djnh phe duyet d\f an 
xay dl,lllg cac nha may thUy di~n Ia CCJ s& de ti~n hanh ra soat ranh gi6i, dien tich 
luu Vl,lc; 

- Truang hgp ph(lm vi luu V\fC vuqt ranh gi&i tinh va ranh gi6i Qu6c gia thi 

~~~~~*~~~*&p~~~~~c~a 
thu()c luu V\fC. 

- Tai lieu su d1,1ng: Ban da gidy hien tr11ng ty 1~ 1/25.000, ban da s&, phdn 
mem tien ti~n GIS va cac tai li~u lien quan khac. 

b) Xac djnh tr11ng thai (hi~n tr(lng) rung, lo(li rirng: 
Can cl:r k~t qua n\ soat 3 lo(li rung theo Quy~t djnh 482/QD-UNND.NN ngay 

02/02/2007 cua UBND tinh Ngh~ An, va cac Quy~t djnh dieu chinh 482/QD
UNND.NN cua UBND tinh va k~t qua c~p nh~t dien bi~n tai nguyen rung hang 
nam cua Chi C\IC Kiem Lam, dang thai dl,la vao k~t qua cac dl,l an Bao ve va phat 
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men rung tren (Jja ban tfnh da dUQ'C thdm djnh, phe duy¢t de lam CCJ SO xac djnh 
di~n tich, hi~n tqmg rung sau khi da ra smit th\I'C dja, khoanh ve bfi sung dien tfch, 
hi¢n tr1;1ng rung cho CaC lo rung theo tlrng chu rirng C\1 the. 

c) Xac djnh di¢n tich rung va chu rung thu()c dien cung ung DVMTR: 
-Nguyen tdc xac djnh di¢n tfch rirng de chi tra DVMTR: 
+ Chi xac djnh di¢n tich cac khu rung n~m trong luu V\fC cac cong trinh 

thtiy di¢n thu()c di¢n duqc chi tra djch V\1 moi truemg rung. 

+ Phai ra soat ve di¢n tich, hi¢n trl;lllg rirng va thbng ke l(ip danh sach cac 
chti rirng, cac di¢n tich rirng phai chi tra DVMTR nhu sau: 

- Chti rung thu(lc di¢n duqc nh(in DVMTR: 

+ T6 chUc duqc Nha nu&c giao rirng, cho thue rung de sfr d\lng 6n djnh 
lau dai VaO Ul\IC dfch lfun nghi¢p; 

+ H(l gia dlnh, ca nhan duqc Nha nu&c giao rirng, cho thue rung de sfr 
d\lng 6n djnh lau dai vao ID\IC dich Him nghi¢p; H() gia dinh, ca nhan, c()ng dbng 
dan cu thon t\1' ddu tu trbng rirng tren di¢n tich dfit lam nghi¢p duqc Nha nu&c 
giao; 

+ C()ng dbng dan cu thon duqc Nha nu&c giao rung; 

Luu y : Rung thu()c cac d\1' an bito VQ phat trien rirng giai do~;tn 2012-2020 
da duqc citp c6.thdm quyen phe duy¢t se duqc coila k~t qua nl soat de chi tra, 
dflng thai nhfrng diQn tich rirng thu{)c luu V\fC nha may thtiy diQn nhung khong 
n~mtrong ph~;~m vi d\1' an da duqc phe duy¢t thi phiti ra soat de chi tra DVMTR. 

d) Trinh t\1' ra soat: 

+ Bu&c 1: Giao cac chti rirng chju trach nhi¢m ra SO!lt di¢n tich rung duqc 
giao qulin ly (la di¢n tich rung trong ph~;~m vi d\1" an Bao VQ phat trien rung giai 
do~;~n 2012 - 2020 da duqc UBND tlnh phe duy¢t), dflng thai cac di¢n tfch rirng 
ghi & phdn "Luu y" t1;1i ID\IC c 

Tai li¢u chti rung bilo cao gbm: 

- Ban db duqc sb h6a 
- DiQn tich rung quy djnh trong d\1" an da phe duy¢t rna thu{)c luu V\fC nha 

may thuy di¢n. 
- Hi¢n tr~;~ng rirng t~;~i th<'ri diem ra soat (lily tai li¢u di~n bien rirng do Chi C\IC 

Kiem lam cong bb) 
- Bao cao thuyet minh chi tiet 

+ Bu&c II: S& Nong nghi¢p va phat trien Nong thon thanh l(ip doan thdm 
djnh k~t qua ra soat xac djnh ranh gi&i, di¢n tich rirng, lo~;~i rirng, hi¢n trl;lllg rung 
cua cac chti rung c6 cung ung DVMTR, l(ip bao cao ket qua thdm djnh trlnh 
UBND tlnh quy~t djnh. 
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d) Hinh thuc chi tn\ cho chu rung: 

Do trong thvc t~ hien nay cac chu rung hi t6 chuc nha nu&c dang kiem 
tru6ng ban quan ly d\1 an Bao ve phat trien rung a tung huyen nen cac chu rung 
Ia hQ, nh6m hi;\, ca nhan dang do Ban quan ly dv an Bao ve phat trien rung dang 
lam, do d6 tru6c m~t thong qua cac Ban quan ly d\1 an Bao ve va phat trien rung 
tren dja ban CaC huyen c6 iuu Y\lC cac nha may thuy dien de chi tra. Khi viec ra 
soat xong, thu tvc chi tra DVMTR ho!m tAt thi viec chi tra DVMTR se dugc tra 
trvc ti~p d~n cac chU rung. 

f) Muc giao khoan: 
Tuy theo quy mo luu Y\lC cac khu rung thui;\c dien dugc chi tra DVMT de 

tinh binh quan dien tich dugc giao khmin, song de xli hi;\i h6a cong t!ic bao ve 
rung va se chia lgi ich tU rung. Muc giao khoan theo nguyen t~c cang nhi~u hQ 
gia dlnh dugc tham gia cong tac bao v~ rung cang t6t; 

+ Ddi v6i cac hQ dUQ"C nh~n khoan theo hgp dang giao khoan tru6c day rna 
hgp dang con hi~u lvc thl muc giao khoan theo hgp dang da kY; 

+ Muc giao khoan rung cho m6i hQ t5i da 30 ha va dUQ"C t6 chuc theo hlnh 
thuc nh6m hQ, m6i nh6m khong du6i 5 hi;\ va khong qua 10 hi;\, ddt rung giao 
khmm m6i nh6m khong du6i 150 ha va khong qua 300 ha va m5i can bi;\ chuyen 
tnich trvc ti~p bao v~ rung t5i da 500 ha. Truemg hgp d~c bi~t de lo tn;mg thai 
khong bj clh ccr gi&i thi di~n tich khoan m6i hi) c6 the vuQ"t 30 ha nhung khong 
qua 40 ha nhung khong de xAy ra hi~n tugng c6 hQ dan xin nh~n khoan QLBVR 
khong dugc rna l~i ap dvng tru(mg hgp II D~c bi~t". 

k) Phucrng phap t6 chuc giao khoan bao ve va phat tri€n rirng thu()c nguan 
chi tra DVMTR: 

- K~ thua ha SC1 giao khoan bao v~ va phat trien rung hang nam dli dugc Icy 
k~t gifra chu rung v6i cac ben lien quan, di8u chinh phU hgp v6i luu Y\lC; muc 
khoan, d5i tugng dugc neu t~;ti diem b ffi\IC 2 phAn II cua huang ddn nay. 

- Ti~n hanh giao khoan m6i cac lo rung chua dugc giao khoan trong luu 
V\fC, cho cac hi,), nh6m hQ. Thvc hien cong tac qm\n ly BVR tren CC1 sa hu6ng ddn 
nh6m hi,) xay d\rng cac quy UOC trong cong t!lc bao V~ rung lam CC1 sa th\{c hien 
va giam sat. 

- Ranh gi6i cac lo rung giao khoan cho cac d6i tugng cAn dva vao ranh gi6i 
lo, khoAnh, ranh gi6i tv nhien theo dja hlnh. 

- Cac khu rung vung sau, vung xa, vung nh~;ty cam khong c6 kha nang 
khoan cho cac ddi tugng khac thi chu rung Ia t6 chuc nha nu6c b5 tri de t6 quan 
ly bao ve rung chuyen trach cua dan vj thvc hi~n. 

- T6 cMc, hi) gia dlnh, ca nhan, c/,)ng dang dan cu thon c6 hgp dang nh~n 
khoan bao v~ rung 6n djnh !au dai v6i cac Chu rung Ia t6 cMc Nha nu&c (gQi 
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cnung Ia h(l nh(l.n khoan); hqp dong nh$n khoan do ben giao khoan va ben nh$n 
khoan l$p, Icy va c6 xac nh$n cua UBND cdp xa. 

-Thai gian giao khoan: Tir nlim 2012 cho den khi c6 hu6ng ddn m&i nhung 
t6i da khong qua 5 nlim. 

h) Muc chi tra IAn chi trll/nam h~ s6 chi tra: 

- Muc chi tra: 

+ M(rc chi tra tinh binh quan cho tung ltru Vl,l'C va ke hOl;lCh thu cua ltru Vl,l"C 
d6 theo nam ke ho~tch. 

+ Tru<'Yng hgp chu rirng thu(\c ph~tm vi 2 luu vvc dugc chi tra DVMTR thi 
chi 1$p 1 ha sa giao khoan va muc chi tra ap d\lng cho Iuu vvc c6 dan gia cao 
han. Khong chi tra tn'mg l~p cac nguan v6n tren cung m()t di~n tich cung (rng 
DVMTR. 

- LAn chi tra cho m()t nam ke ho?ch: Tren ca s& tien di) chuyen v6n cua ben 
sfr d\lng DVMTR de chi tra cho ben cung (rng DVMTR. T~ thai thvc hi~n chi 
tra 21Anlnam (6 thang/IAn). 

- H~ s6 chi tra: Tru&c m~t ap d\lllg k=1 cho cac lo?i rirng, tr?ng thai rirng. 
Vi du: Ltru V\lC cua nha may thuy di~n 12.000 ha ddt lam nghi~p, trong d6 

c6 10.000 ha ddt c6 rirng; ke ho1.1ch thu nam 2012 (Sau khi da trir cac khoan theo 
quy djnh) Ia 2 tY dang thi muc chi tra nhu sau: 

2.ooo.ooo.ooo dang/10.000 ha x 1 = 200.000 d/ha/nam 

· 3. K6t qua ra smit: 

a) Bao cao ket qua ra soat ranh gi&i, di~n tich luu vvc; th6ng ke di~n tich, 
hi~n trl;lng rirng den tirng chu rirng cung ung DVMTR dugc cdp c6 thdm quy~n 
phe duy~t; 

b) Bi) ban da gidy ve ranh gi&i cua ltru Vl,l"C, cua eM rirng Ia tA ch(rc Nha 
nu&c c6 ty I~ 1125.000 duqc cdp c6 thdm quy~n phe duy~t; Ban da giao khoan 
den hi) gia dinh, ca nhan, tA d()i tr11m c6 tY I~ 1110.000. s6 !uqng 5 hi), dugc Iuu 
tl.li: Chi C\IC Lam nghi~p. Chi C\IC Kiem lam, Quy Bao v~ va phat trien rirng tlnh, 
Doan di~u tra quy ho~tch Lam nghi~p, chU rirng. 

c) Ban m~m s6 li~u: Bao cao thuyet minh ra soat, th6ng ke di~n tich, hi~n 
trl.lllg rirng, danh sach chu rirng, h(\ nh$n khoan, ban da s6 h6a: 03 file nen (luu 
tl;li Quy Bao v~ va phat trien rirng tinh, Chi C\IC Lam nghi~p va CM rirng ho~c 
chu dv an BVPT rung). 

d) Bang th6ng ke danh sach cac hQ gia dinh, ca nhiln, c(\ng dAng dan ctr thon 
c6 hqp dang nh(l.n khoan quan Iy bao v~ rirng kY v&i cac eM rirng Nha mr&c dugc 
nh$n ti~n chi tra DVMTR c6 xac nh?n cua UBND cdp xa; 

d) Quyet djnh cua UBND huy~n phe duy~t danh sach cac chU rung Ill hQ gia 
dlnh, ca nhan, ci)ng dAng dan cu thon dugc nh?n ti~n chi tra DVMTR. 
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III. KINH PHi RA SOAT, L~P HO sa HQP DONG KHOAN. 

1. f>jnh mtfC ra SOllt, J~p hfi SO': 

+ Xac dinh ranh gi6i hru we: 5.000 dfing/ha 

(Ap d{lng dinh miCe thea Cong van s6 163/BNN-LN ngay 20/01/2006 eua B(i 
Nong nghi?p va PTNT vJ dinh miCe ra saat rirng a(le d{lng, rirng phong hQ) 

+ RQP dang giao khoan IAn dliu xac l~p hfi sa: 30.000 dfinglha 

(Ap d{lng thea dinh miCe thea ThOng tu lien tich s6 58/2008/TTLT-BNN
BKH-BTC ngay 02/512008 cua B() Nong nghi?p va Phat triin nong th6n - B(j Ki 
hagch va Ddu tu- B(j Tai chinh huang ddn m(jt s6 n(ji dung th{lc hi?n Quyit dinh 
cua ThU luang Chinh phu vi m{lc tieu, nhi?m V{l, eh£nh sach va t6 ch!Ce thl!e hi?n 
dl! an tr6ng mai 5 tri?u ha rirng giai aa{ln 2007 - 201 0) 

+Roan thien, dieu chlnh b6 sung hqp dbng da c6 (tf;ll11 tinh): 10.000 dbnglha 

2. Ngu6n kinh phi: 

a) Ngan s;kh tinh h6 trg, 

b) Trich tir ngufin kinh phi 1 0% cua Quy Biw ve va phat trien rung tinh, 

c) Ngubn kinh phi quan ly 10% cua cac chu rung, 

Sa Nong nghiep va phat trien Nong thon, Sa Tai chinh, xem xet d\l toan ra 
soat trinh UBND tinh, dbng thai chi d1;1o su d\mg ngubn da cdp t1;1i Qui bao v~ 
phat trien rirng de trien khai cong tac ra soat dung quy djnh. 

IV. THffi GIAN THl/C HI¢N. 

Roan thanh viec ra soat, t6ng hgp danh sach cac chu rung duqc chi tra 
DVMTR tru6c ngay 15/12/2012 de trinh c~p c6 thlim quyen thlim djnh, phe duy~t 
xong tru6c ngay 30/12/2012. 

V. TO CHifC THl/C HI¢N. 

- Giao Sa Nong nghi~p va PTNT chu trl, phAi hQP v6i cac Sa, ban nganh va 
dan vi lien quan lien quan xay dl,lng trlnh UBND tinh phe duy~t viec ra soat ranh 
gi6i, di~n tich luu we; thAng ke dien tich, hien tr1;1ng rung d8n tung chU rung 
cung ung DVMTR; Xay dl,lng, l~p d\f toan kinh phi, ngufin kinh phi de thl,lc hi~n 
huang dlin nay; 

- Giao Sa Cong thuang chi d1;1o cac nha may thuy di¢n cung ciip tai li~u, hb 
SO" Jien quan XaC djnh JUU V\I'C nha may; 

- Giao UBND cdp huy~n: Huang dlin UBND d.p xa l(lp danh sach cac chU 
rung Ia hi,} gia dlnh, ca nhan, cong dbng dan cu thon trong luu Vl,l'C thuy di~n gui 
ca quan chuyen mon ve lam nghi¢p cua huy¢n thdm djnh, trlnh UBND huy~n phe 
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auy~t va gUI (..!ui Mo v¢ phat trH~n rung Ngh¢ An kiem tra, t6ng hQ'P trinh S& 
Nong nghi~p va P1NT thAm djnh trlnh UBND tinh phe duy~t; 

Trong qua trlnh tb chUc thgc hi~n, neu c6 vdn de pha.t sinh, vu6ng m~c, cac 
S&, Nganh; UBND cac huy~n, thanh, thi; cac dan vi c6 lien quan phan anh kip 
thai v~ S& Nong nghiep va P1NT d~ tfing hQ'P, xem xet, tham muu trlnh UBND ·· 
tinh sua d6i, b6 sung kip thai./. ~ 

~ fJjV-
TM. UY BAN NilAN DAN 

KT. CHU TJCH 
PliO Cl!J[i;fjrc-u 
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