
 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 214/NQ-HĐND 

 

                Điện Biên, ngày 16 tháng 3 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng  

bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 17 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 5 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật L m nghiệp, ngày 15 tháng 11 năm 2017;  

Căn cứ Luật đầu tư công, ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ  ghị định số 156 2018  Đ-CP, ngày 16 th ng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi ti t thi hành một số điều của Luật L m nghiệp; 

Căn cứ  ghị định số 120 2018  Đ-CP ngày 13 th ng 9 năm 2018 của 

Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều  ghị định số 77 2015  Đ-CP ngày 

10 th ng 9 năm 2015 của Chính phủ về k  hoạch đầu tư công trung hạn và hằng 

năm, số 136 2015  Đ-CP ngày 31 th ng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161 2016  Đ-CP ngày 02 

th ng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ ch  đặc thù trong quản lý đầu tư x y 

dựng đối với một số dự  n thuộc c c Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2016-2020; 

Căn cứ  ghị định số 40 2020  Đ-CP, ngày 06 th ng 4 năm 2020 của 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

Xét Tờ trình số 675 TTr-UB D ngày 15 th ng 3 năm 2021 của UB D tỉnh 

Điện Biên; B o c o thẩm tra số 08 BC-BDT ngày 15 th ng 3 năm 2021 của Ban 

D n tộc Hội đồng nh n d n tỉnh; ý ki n thảo luận của Đại biểu Hội đồng nh n 

d n tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền 

vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 với các nội dung như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: 

Đầu tư phát triển hệ thống rừng phòng hộ, rừng sản xuất thông qua trồng, 

chăm sóc rừng, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đến năm 2025 đạt 

45,5%; bảo tồn đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái rừng; hỗ trợ tái cơ 

cấu ngành lâm nghiệp thông qua trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, 

trồng cây phân tán; tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, cải 

thiện sinh kế nông thôn, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, 

góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh. 



2 
 

 

 

2. Nội dung, quy mô đầu tư: 

- Trồng rừng phòng hộ: 750 ha. 

- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất: 650 ha. 

- Hỗ trợ phát triển lâm sản ngoài gỗ: 400 ha. 

- Chăm sóc rừng trồng: 2.624 lượt ha. 

- Hỗ trợ trồng cây phân tán: 100.000 cây. 

3. Nhóm, loại công trình: Dự án nhóm B, công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

4. Tổng mức vốn đầu tư: 72.700 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách Trung ương. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

7. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2021-2025. 

8. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có trách nhiệm: 

- Lập kế hoạch phân kỳ thực hiện Dự án triển khai kế hoạch vốn đầu tư 

năm 2021 đã được Trung ương phân bổ. 

- Xác định rõ địa điểm, nội dung thực hiện dự án trong bước lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dự án theo Nghị quyết 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với 

xây dựng nông thôn mới, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đồng bộ, 

thống nhất.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách 

nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

tỉnh thông qua.  

 ghị quy t này đã được Hội đồng nh n d n tỉnh Điện Biên khóa XIV, Kỳ họp 

thứ 17 thông qua ngày 15 tháng 3 năm 2021./. 

Nơi nhận: 

- UBTV Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; Bộ KH&ĐT; Bộ NN&PTNT; 

- TT TU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; 

- Các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Lãnh đạo, CV VP HĐND tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                     Lò Văn Muôn 
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