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TỜ TRÌNH
V/v điều chỉnh Quyết định phê duyệt dự án thành phần và phê duyệt bổ
sung Kế hoạch hoạt động năm 2022, dự án Hiện đại hóa ngành Lâm
nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa,
vay vốn ODA của Ngân hàng thế giới (WB)
Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 548/QĐ-TTg
ngày 21/4/2017 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành
Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”; số 1387/QĐTTg ngày 23/10/2018 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự
án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng
ven biển”;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 288/QĐBNN-HTQT ngày 21/01/2019 về phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự
án“Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven
biển” vay vốn ODA của Ngân hàng thế giới (WB); số 2198/QĐ-BNN-KH
ngày 13/6/2019 về phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án“Hiện đại hóa ngành
Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” vay vốn ODA
của Ngân hàng thế giới (WB);
Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số
4270/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về phê duyệt dự án thành phần; số
987/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về Phê
duyệt Kế hoạch đầu tư tổng thể và kế hoạch hoạt động năm 2020 của dự án
thành phần thuộc dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường
tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”; số 1853/QĐ-UBND ngày
01/6/2021 về việc phê duyệt kết quả xây dựng dữ liệu, bản đồ hiện trạng rừng
và bản đồ đầu tư lâm nghiệp các xã vùng dự án Hiện đại hóa ngành Lâm
nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, tỉnh Thanh Hóa; số
1729/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm
2022 của dự án thành phần thuộc dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp
và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”;
Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022
của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1) và công văn số
9669/SKHĐT-TH ngày 28/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Thông
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báo vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Thanh
Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1).
Căn cứ công văn số 9159/BNN-KH ngày 31/12/2021 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 và công
văn số 447/BNN-KH ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về
thông báo vốn kế hoạch đầu tư công NSNN năm 2022 cho dự án FMCR tỉnh
Thanh Hóa;
Căn cứ kết quả làm việc giữa UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban quản lý
các dự án Lâm nghiệp, Ban quản lý dự án FMCR Trung ương ngày
29/7/2022; Văn bản số 1023/DALN-FMCR ngày 04/8/2022 của Ban quản lý
các dự án Lâm nghiệp về việc bổ sung kế hoạch trồng mới, phục hồi rừng
trên cạn năm 2022 thuộc dự án FMCR Thanh Hóa;
Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
điều chỉnh tên cụm từ trong Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 17/10/2019
về phê duyệt dự án thành phần và bổ sung Kế hoạch hoạt động năm 2022,
với các nội dung sau:
1. Điều chỉnh tên cụm từ trong Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày
17/10/2019.
- Tại trang 3, Điểm a, Mục 8.1, Khoản 8, Điều 1, Quyết định số
4270/QĐ-UBND ngày 17/10/2019, điều chỉnh tên cụm từ: “Trồng mới và
chăm sóc rừng phòng hộ ven biển: 597 ha (ngập mặn: 482 ha; trồng trên
đất cát ven biển: 115 ha)” thành “Trồng mới và phục hồi rừng phòng hộ ven
biển: 597 ha (ngập mặn: 482 ha; trồng mới và phục hồi rừng ven biển trên
cạn: 115 ha)”.
- Lý do điều chỉnh: Tại các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT:
số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 về phê duyệt Sổ tay hướng dẫn
thực hiện dự án; số 2198/QĐ-BNN-KH ngày 13/6/2019 về phê duyệt Kế
hoạch tổng thể dự án đều có ghi diện tích trồng mới rừng ven biển trên cạn
115 ha và tại Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh
về phê duyệt Kế hoạch đầu tư tổng thể của dự án thành phần có ghi vốn thực
hiện trồng mới rừng ven biển trên cạn 115 ha. Tuy nhiên, tại Quyết định số
4270/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 17/10/2019 về phê duyệt
dự án thành phần lại ghi trồng trên đất cát ven biển 115 ha, vì vậy chưa có
sự thống nhất giữa tên gọi cho diện tích này nên chưa được UBND tỉnh phê
duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2022.
Để lý giải thêm lý do điều chỉnh và sự phù hợp, đó là: diện tích trồng
rừng ven biển trên cạn của dự án bao gồm 108 ha trồng mới rừng trên núi tại
xã Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn và 3,3 ha trồng phục hồi trên cát tại xã Đa Lộc,
huyện Hậu Lộc nằm trong phạm vi Bản đồ đầu tư của dự án FMCR tỉnh
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Thanh Hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1853/QĐUBND ngày 01/6/2021 và UBND tỉnh cũng khẳng định sự phù hợp với mục
tiêu chung của dự án đối với diện tích này tại Văn bản số 3535/UBND-NN
ngày 17/3/2022 về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi
điều chỉnh dự án. Mặt khác, Kế hoạch hoạt động năm 2022 do Ban quản lý
dự án FMCR tỉnh đề xuất đã được Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp rà
soát, đăng ký kế hoạch vốn (nguồn vốn Trung ương cấp phát 100%) với Bộ
Nông nghiệp và PTNT cho diện tích này và đã được Bộ Nông nghiệp và
PTNT giao vốn thực hiện năm 2022 tại Quyết định số 1112/QĐ-BNN-KH
ngày 28/3/2022. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn và đảm bảo hoàn thành trồng
rừng vụ cuối năm 2022 đối với diện tích trên, ngày 29/7/2022, Ban quản lý
các dự án Lâm nghiệp, Ban quản lý dự án FMCR Trung ương đã làm việc
với UBND tỉnh, thống nhất và có văn bản khẳng định số 1023/DALNFMCR ngày 04/8/2022 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc bổ
sung kế hoạch trồng mới, phục hồi rừng trên cạn năm 2022 thuộc dự án
FMCR Thanh Hóa (gửi đính kèm văn bản).
2. Bổ sung Kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Trồng mới rừng ven biển trên cạn (núi): 108 ha
- Phục hồi rừng ven biển trên cạn (cát): 3,3 ha
Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, KL.
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