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PHỤ LỤC  

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  

Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025 

(Kèm theo Tờ trình số: 29 /TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Nội dung 

điều chỉnh 

Theo chủ trương đã phê duyệt tại 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

29 tháng 4 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Đề xuất điều chỉnh 

Quy mô 

đầu tư 

- Mua sắm trang bị xe ô tô chuyên 

dùng: 09 chiếc. 
Giữ nguyên. 

- Xây dựng các Trung tâm phòng 

cháy, chữa cháy rừng (vùng trọng 

điểm cháy rừng): 04 trung tâm tại 

các huyện: Ia H’Drai; Kon Rẫy; 

Đăk Tô và Thành phố Kon Tum, 

mỗi trung tâm gồm các hạng mục: 

nhà làm việc 2 tầng (diện tích 

khoảng 460 m2); Nhà kho bảo quản 

tang vật- Phương tiện vi phạm và 

trang thiết bị PCCC rừng (khoảng 

100 m2); nhà để xe và các hạng 

mục phụ trợ khác. 

- Xây dựng, cải tạo tại các đơn vị lực 

lượng kiểm lâm ở vùng trọng điểm 

cháy rừng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

(1) Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng 

cháy chữa cháy rừng số 1 (tại thành 

phố Kon Tum): Xây mới nhà làm việc 

2 tầng (diện tích khoảng 490m2), nhà 

kho bảo quản tang vật - phương tiện vi 

phạm và trang thiết bị PCCC rừng 

(khoảng 100m2), nhà để xe và các hạng 

mục phụ trợ khác. 

(2)  Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy (tại 

huyện Kon Rẫy): Xây mới nhà làm 

việc 2 tầng (diện tích khoảng 440m2), 

nhà kho bảo quản tang vật - phương 

tiện vi phạm và trang thiết bị PCCC 

rừng (khoảng 100m2), nhà để xe và các 

hạng mục phụ trợ khác. 

 (3) Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng 

cháy chữa cháy rừng số 3 (tại huyện Ia 

H’Drai): Xây mới nhà làm việc 2 tầng 

(diện tích khoảng 460m2), nhà kho bảo 

quản tang vật - phương tiện vi phạm và 

trang thiết bị PCCC rừng (khoảng 

100m2), nhà để xe; cải tạo nhà ở tập 

thể (khoảng 245m2), và các hạng mục 

phụ trợ khác. 
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 (4) Hạt kiểm lâm huyện Đăk Tô (tại 

huyện Đăk Tô): Cải tạo mở rộng nhà 

làm việc 2 tầng (diện tích khoảng 

420m2); cải tạo, sửa chữa nhà kho bảo 

quản tang vật - phương tiện vi phạm và 

trang thiết bị PCCC rừng (khoảng 

106m2); cải tạo nhà ở tập thể (khoảng 

175 m2); xây mới nhà để xe; các hạng 

mục phụ trợ khác. 

- Xây dựng, cập nhật bản đồ vùng 

trọng điểm cháy rừng (cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã). 

Giữ nguyên. 

- Trang bị công nghệ trong công tác 

PCCCR: Trạm quan trắc mặt đất 

giám sát rừng (ForestWatch); Thiết 

bị xác minh sớm điểm cháy (fly 

cam); Phần mềm lưu trữ, báo cáo 

QLBVR, PCCCR; máy tính để bàn, 

máy tính xách tay. 

Giữ nguyên. 

- Mua sắm công cụ, dụng cụ 

PCCCR: Ống nhòm chuyên dụng, 

loa chỉ huy, đèn pin chuyên dụng, 

vỉ dập lửa, cào, dao, xẻng, câu liêm, 

quần áo chữa cháy rừng... 

Giữ nguyên. 

 

* Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

____________________ 
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