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PHỤ LỤC: 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Dự án Bảo vệ, khôi phục và 

phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 

(Kèm theo Tờ trình 77 /TTr-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Nội dung 

điều 

chỉnh 

Theo chủ trương đầu tư được 

phê duyệt tại Nghị quyết số 

31/NQ-HĐND ngày 29 tháng 

4 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Đề xuất điều chỉnh 

Quy mô 

đầu tư 

- Trồng mới: 15.000 ha; trong 

đó: trồng rừng phòng hộ 417 

ha; trồng rừng đặc dụng 380 ha, 

hỗ trợ trồng rừng sản xuất 

14.203 ha. 

- Khoanh nuôi phục hồi rừng 

5.382 ha, trong đó: khoanh nuôi 

phục hồi rừng tự nhiên 5.257 

ha; Khoanh nuôi có trồng bổ 

sung cây lâm nghiệp 125 ha. 

- Nuôi dưỡng làm giàu rừng 

2.097 ha. 

- Trồng cây phân tán 3,2 triệu 

cây. 

- Trồng dược liệu dưới tán 

rừng: 4 mô hình. 

- Khoán bảo vệ rừng 185.731 

ha (928.655 lượt ha). 

- Tự bảo vệ rừng bằng lực 

lượng chuyên trách 232.256 ha. 

- Hoạt động phòng cháy chữa 

cháy rừng khu vực thường 

xuyên cháy 36.800 ha. 

- Xây dựng kết cấu hạ tầng lâm 

nghiệp. 

- Trồng mới khoảng 797 ha 

rừng; trong đó: trồng rừng 

phòng hộ khoảng 417 ha và 

trồng rừng đặc dụng khoảng 

380 ha. 

- Xây dựng kết cấu hạ tầng lâm 

nghiệp. 

- Xác định ranh giới, đóng mốc 

bổ sung ranh giới rừng. 

Tổng 

mức  

đầu tư 

Khoảng 985.797 triệu đồng Khoảng 285.000 triệu đồng 
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Nguồn 

vốn đầu 

tư 

Nguồn vốn ngân sách Trung 

ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh 

vực giai đoạn 2021 - 2025 

(khoảng 230.000 triệu đồng); 

nguồn vốn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021 - 2025; 

nguồn thu dịch vụ môi trường 

rừng và các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ 

theo ngành, lĩnh vực (trong đó 

giai đoạn 2021 – 2025: khoảng 

100.000 triệu đồng); nguồn vốn 

ngân sách địa phương (trong đó 

giai đoạn 2021-2025: khoảng 

55.000 triệu đồng) và các 

nguồn vốn hợp pháp khác. 

Tiến độ 

thực hiện 
Từ năm 2022 Từ năm 2023 
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