
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
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Số:                /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày          tháng        năm 2022 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc 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” 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 

25/6/2015; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 

về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ nước ngoài; số 119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 về một số chính 

sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi 

khí hậu; số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu 

đãi nước ngoài của Chính phủ; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Hiệp định số 6079-VN ngày 03/8/2018 giữa Chính phủ nước Cộng 

hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với Ngân hàng Thế giới (WB); 

Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 548/QĐ-TTg ngày 

21/4/2017 về việc 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/QĐ-TTg ngày 

23/10/2018 về việc 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 1658/QĐ-BNN-

HTQT ngày 04/5/2017 về việc phê duyệt đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm 

nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”; số 286/QĐ-BNN-HTQT 

ngày 21/01/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1658/QĐ-

BNN-HTQT ngày 04/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đầu tư dự 

án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven 

biển”; số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 về việc 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”; số 2198/QĐ-BNN-HTQT ngày 13/6/2019 về việc phê duyệt 

Kế hoạch tổng thể dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính 

chống chịu vùng ven biển”; 

Căn cứ Kết luận số 261/KL-HĐND ngày 04/7/2019 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại phiên họp thứ 24 về Phương án sử dụng và 
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trả nợ vốn vay dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính 

chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hoá”; 

Căn cứ các quyết định của UBND tỉnh: Số 3130/QĐ-UBND ngày 

05/8/2019 về phê duyệt Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án “Hiện đại 

hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh 

Hóa”; số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về giao kế hoạch chi tiết cho các 

chương trình, dự án từ nguồn vốn đầu tư công năm 2022 (đợt 1);  

Căn cứ Quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án thành phần thuộc dự án “Hiện đại hóa ngành 

Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”; số 987/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2020 về việc 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; 

Căn cứ các văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số 9159/BNN-KH ngày 

31/12/2021 về việc thông báo kế hoạch đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2022; số 

447/BNN-KH ngày 18/01/2022 về việc thông báo vốn kế hoạch đầu tư công ngân 

sách Nhà nước năm 2022 cho dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng 

cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa”; 

Căn cứ các Văn bản của Ban quản lý các dự án lâm nghiệp - Bộ Nông 

nghiệp và PTNT: Số 126/DALN-FMCR ngày 16/2/2022 về thông báo thư quản lý 

và biên bản ghi nhớ của Đoàn công tác WB (kèm theo Thư quản lý và biên bản ghi 

nhớ); số 235/DALN-FMCR ngày 16/3/2022 về phúc đáp đề nghị của Ban quản lý 

dự án FMCR tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 36/FMCR-CV ngày 11/3/2022 về 

thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2022; số 206/DALN-FMCR ngày 08/3/2022 

về thông báo bảng chi phí phân bổ vốn sau điều chỉnh dự án FMCR;  

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 

3105/SKHĐT-KTNN ngày 16/5/2022; của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình 

số 73/TTr-SNN&PTNT ngày 28/4/2022. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2022 dự án thành phần thuộc 

dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven 

biển” với các nội dung chính như sau: 

1. Các hoạt động chính của dự án thành phần thực hiện năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

1.1. Hợp phần 2: Phát triển và phục hồi rừng ven biển. 

a) Chuẩn bị đầu tư cho việc thiết lập quản lý bền vững rừng ven biển. 

- Tư vấn phân định và đóng mốc ranh giới rừng ven biển theo chủ quản lý 

trên thực địa: 200 mốc. 

b) Chi phí phục hồi rừng ven biển:  
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- Tư vấn điều tra lập địa, khảo sát và thiết kế rừng ngập mặn: 64,51 ha;  

- Chi phí thi công phục hồi rừng ngập mặn (vật tư, cây giống, nhân công và 

chi khác): 64,51 ha. 

c) Chi phí trồng mới rừng ngập mặn ven biển:  

- Tư vấn điều tra lập địa, khảo sát, thiết kế trồng rừng ven biển: 64,0 ha.  

- Chi phí thi công (Chi phí vật tư, cây giống, nhân công và chi khác: 

105,638 ha, trong đó: Diện tích đã thiết kế năm 2021 chuyển sang: 41,638 ha): 

105,638 ha.  

d) Trồng cây phân tán: 16.000 cây.  

e) Tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ.  

f) Các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển. 

1.2. Hợp phần 3: Tạo lợi ích bền vững từ rừng ven biển. 

a) Lựa chọn tư vấn kỹ thuật xác định và lựa chọn đầu tư.  

b) Thực hiện các gói cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất theo yêu cầu. 

1.3. Hợp phần 4: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án 

a) Thực hiện gói thầu an toàn xã hội và môi trường.  

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo.  

c) Chi phí thường xuyên (lương, chi phí hoạt động…). 

2. Vốn và nguồn vốn đầu tư: Tổng kinh phí kế hoạch hoạt động năm 2022 

dự án FMCR tỉnh Thanh Hóa: 104.250 triệu đồng, trong đó:  

a) Vốn ODA: 96.250 triệu đồng (Vốn được cấp phát qua Bộ Nông nghiệp 

và PTNT: 20.000 triệu đồng; vốn phân bổ trực tiếp về địa phương: 61.000 triệu 

đồng, vốn vay lại của địa phương: 15.250 triệu đồng).  

b) Vốn đối ứng: 8.000 triệu đồng (Vốn đối ứng được phân bổ qua Bộ Nông 

nghiệp và PTNT: 2.000 triệu đồng; vốn đối ứng cấp phát từ ngân sách tỉnh: 6.000 

triệu đồng). 

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm) 

Điều 2: Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch 

theo đúng tiến độ, phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước và các nội 

dung hiệp định tài trợ được ký kết; chỉ đạo Ban quản lý dự án FMCR Thanh Hóa 

lập thiết kế, dự toán chi tiết, trình duyệt theo quy định để tổ chức thực hiện; đảm 

bảo không chồng lấn với các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn; hoàn thành 

hoạt động trồng rừng trong năm 2022 theo yêu cầu của dự án và ý kiến của WB tại 

Biên bản ghi nhớ kèm theo Văn bản số 126/DALN-FMCR ngày 16/02/2022 của 

Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp; quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư 
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theo đúng mục tiêu, nội dung hoạt động của dự án; định kỳ đánh giá kết quả thực 

hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Quảng Xương, Hoằng Hóa, Nga 

Sơn, Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn và thành phố Thanh Hóa thuộc phạm vi dự án có 

trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thực hiện hiệu quả 

kế hoạch này. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và 

các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ thời gian và quy định của dự án. 

 Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Quảng Xương, Hoằng Hóa, Nga 

Sơn, Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, 

đơn vị tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo); 

- Ban QL các dự án Lâm nghiệp – Bộ NN&PTNT; 

- Lưu: VT, NN. 
        (MC45.05.22) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Đức Giang 

 

 



Phụ biểu: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

Dự án thành phần thuộc dự án "Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu 

vùng ven biển (FMCR) tỉnh Thanh Hóa" 
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND, ngày          tháng       năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

Đơn vị tính: Nghìn đồng 
 

TT Nội dung chi phí/hoạt động ĐVT 

Khối 

lượng 

năm 

2022 

Tổng cộng 

kinh phí Kế 

hoạch hoạt 

động năm 

2022 

Kế hoạch vốn năm 2022  

Vốn IDA Vốn đối ứng 

Tổng 

Ngân sách trung ương 

cấp phát Tỉnh vay 

lại (20%) 
Tổng NSTW 

Ngân 

sách tỉnh NSTW cấp 

phát (100%) 
NSTW cấp 

phát (80%) 

 
Tổng cộng 

  
104.250.000  96.250.000   20.000.000   61.000.000  15.250.000   8.000.000  2.000.000   6.000.000  

* 
Hợp phần 2. Phát triển và phục hồi 

rừng ven biển   
  35.557.870  32.195.914   20.000.000     9.756.730    2.439.183    3.361.957  2.000.000   1.361.957  

A 

Tiểu hợp phần 2.1: Trồng và quản 

lý rừng phòng hộ ven biển mục 

tiêu 
  

  22.940.034  20.415.140    20.000.000        332.112         83.028    2.524.894  2.000.000     524.893  

I 

Chi phí tư vấn chuẩn bị đầu tư cho 
thiết lập quản lý bền vững rừng 
ven biển 

  
 456.700  415.140            332.112         83.028  41.560   41.560  

1 

Tư vấn phân định và đóng mốc ranh 

giới rừng ven biển theo chủ quản lý 

trên thực địa 

mốc 200 456.700 415.140  332.112 83.028 41.560   41.560  

II Chi phí phục hồi rừng ven biển 
  

3.471.002 3.053.305  3.053.305    417.697  305.331  112.366  

1 Rừng ngập mặn 
  

3.471.002 3.053.305  3.053.305    417.697  305.331  112.366  

1.1 
Tư vấn điều tra lập địa, khảo sát và 

thiết kế trồng rừng 
ha 64,51 117.847 107.134  107.134    10.713  10.713   

1.2 Chi phí thi công 
  

3.240.789 2.946.172  2.946.172    294.617  294.617   

a 

Chi phí vật tư: cây giống, vật tư phụ 
(cọc chống, dây buộc, phân bón, và các 

vật tư khác có liên quan…) 
ha 64,51 1.915.012 1.740.920  1.740.920    174.092  174.092  
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TT Nội dung chi phí/hoạt động ĐVT 

Khối 

lượng 

năm 

2022 

Tổng cộng 

kinh phí Kế 

hoạch hoạt 

động năm 

2022 

Kế hoạch vốn năm 2022  

Vốn IDA Vốn đối ứng 

Tổng 

Ngân sách trung ương 

cấp phát Tỉnh vay 

lại (20%) 
Tổng NSTW 

Ngân 

sách tỉnh NSTW cấp 

phát (100%) 
NSTW cấp 

phát (80%) 

b 

Chi phí nhân công (nhân công thi công 

trồng rừng, bảo vệ, chăm sóc rừng 

trồng…) 
ha 64,51 1.325.777 1.205.252  1.205.252    120.525  120.525  

 

1.3 Chi phí tư vấn giám sát thi công ha 61,51 112.366     112.366   112.366 

III Chi phí trồng mới rừng ven biển 
  

18.732.332 16.946.695  16.946.695    1.785.637  1.694.670  90.967  

1 Rừng ngập mặn 
  

18.048.332 16.324.877  16.324.877    1.723.455  1.632.488  90.967  

1.1 
Tư vấn điều tra lập địa, khảo sát và 

thiết kế trồng rừng 
ha 64,00 116.915 106.295 106.295   10.620 10.620  

1.2 Chi phí thi công 
  

17.840.449 16.218.582  16.218.582    1.621.868  1.621.868   

a 

Chi phí vật tư: cây giống, vật tư phụ: 

105,638 ha trong đó thiết kế năm 

2021 chuyển sang: 41,638 ha (cọc 

chống, dây buộc, phân bón, và các vật tư 

khác có liên quan…) 

ha 105,638 8.892.710 8.084.282 8.084.282   808.428 808.428  

b 

Chi phí nhân công: 105,638 ha trong 

đó thiết kế năm 2021 chuyển sang: 

41,638 ha, nhân công thi công trồng 

rừng, bảo vệ, chăm sóc rừng trồng…, 

ha 105,638 7.456.862 6.778.957 6.778.957   677.905 677.905  

c 

Chi phí khác 105,638 ha trong đó 

thiết kế năm 2021 chuyển sang: 

41,638 ha, như (gây bồi tạo bãi, hàng 

rào bảo vệ rừng, biển báo, hàng rào cọc tre 

giúp ổn định bãi…); 

ha 105,638 1.490.878 1.355.343 1.355.343   135.535 135.535  

1.3 Tư vấn giám sát thi công ha 105,638 90.967     90.967 
 

90.967 

2 Trồng cây phân tán 
  

684.000       621.818          621.818           62.182        62.182   
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TT Nội dung chi phí/hoạt động ĐVT 

Khối 

lượng 

năm 

2022 

Tổng cộng 

kinh phí Kế 

hoạch hoạt 

động năm 

2022 

Kế hoạch vốn năm 2022  

Vốn IDA Vốn đối ứng 

Tổng 

Ngân sách trung ương 

cấp phát Tỉnh vay 

lại (20%) 
Tổng NSTW 

Ngân 

sách tỉnh NSTW cấp 

phát (100%) 
NSTW cấp 

phát (80%) 

2.1 

Chi phí thực hiện phương án trồng 

cây phân tán (cung cấp cây giống, vật tư 

phụ, phân bón... và hướng dẫn kỹ thuật 

cho các tổ chức kinh tế - xã hội) 

Triệu 

cây 
0,016 684.000  621.818   621.818     62.182   62.182   

IV Tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ 
  

280.000          280.000       280.000  

1 
Thuê phương tiện bảo vệ và quản lý 

rừng 
Năm 1 100.000     100.000  100.000 

2 

Tập huấn hàng năm (tập huấn kỹ thuật 

trồng, làm giàu, giám sát và quản lý rừng 

bền vững;…) 
Lớp 3 180.000     180.000  180.000 

B 
Tiểu hợp phần 2.2: Các giải pháp 

bảo vệ rừng trồng ven biển   
   12.617.836   11.780.773        9.424.618    2.356.155       837.063       837.063  

I Các công trình bảo vệ rừng 
  

4.167.561    3.788.692        3.030.953        757.739        378.869        378.869  

1 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 
  

1.484.252     1.349.320         1.079.456        269.864        134.932       134.932  

1.1 
Chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng 

công trình 
Trọn gói 1 1.484.252 1.349.320  1.079.456 269.864       134.932        134.932  

2 Chi phí xây dựng công trình 
Tiểu dự 

án 
2 2.683.309     2.439.372         1.951.497       487.875  243.937        243.937  

II Các công trình phụ trợ khác 
  

8.450.275 7.992.081    6.393.665  1.598.416  458.194    458.194  

1 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 
  

460.375 228.181   182.545  45.636  232.194   232.194  

1.1 
Chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng 

công trình 
Trọn gói 1 251.000 228.181  182.545 45.636 22.819  22.819 

1.2 Chi phí giám sát thi công công trình Trọn gói 1 209.375     209.375   209.375  

2 Chi phí xây dựng công trình 
Tiểu dự 

án 
1 7.949.900 7.763.900   6.211.120  1.552.780  186.000   186.000  

3 
Chi phí khác (như: Chi phí thẩm tra, 

thẩm định,… và chi phí dự phòng) 
Trọn gói 1 40.000     40.000   40.000  
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TT Nội dung chi phí/hoạt động ĐVT 

Khối 

lượng 

năm 

2022 

Tổng cộng 

kinh phí Kế 

hoạch hoạt 

động năm 

2022 

Kế hoạch vốn năm 2022  

Vốn IDA Vốn đối ứng 

Tổng 

Ngân sách trung ương 

cấp phát Tỉnh vay 

lại (20%) 
Tổng NSTW 

Ngân 

sách tỉnh NSTW cấp 

phát (100%) 
NSTW cấp 

phát (80%) 

** 
Hợp phần 3. Tạo lợi ích bền vững 

từ rừng ven biển   
63.408.581 61.758.171   49.406.537  12.351.634  1.650.410   1.650.410  

A 
Tiểu hợp phần 3.1: Các gói đầu tư 

tạo lợi ích từ rừng ven biển   
916.700     916.700  916.700 

I 

Chi phí tư vấn xác định và lựa chọn 

các đề xuất đầu tư (Thư bày tỏ quan 

tâm và đề xuất) 

Trọn gói 1 460.000     460.000  460.000 

II 
Chi phí đầu tư hỗ trợ thực hiện các 

gói đầu tư được lựa chọn 
Gói 2 456.700     456.700   456.700  

B 

Tiểu hợp phần 3.2: Công nghệ và 

cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất 

theo yêu cầu 
  

62.491.881 61.758.171  49.406.537 12.351.634 733.710  733.710 

I 
Đầu tư các gói cơ sở hạ tầng phục 

vụ sản xuất được lựa chọn   
 62.491.881  61.758.171   49.406.537  12.351.634  733.710   733.710  

1 
Chi phí đầu tư các gói cơ sở hạ tầng 

phục vụ sản xuất được lựa chọn   
62.491.881 61.758.171    49.406.537  12.351.634  733.710   733.710  

1.1 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 
  

4.458.990   4.047.960   3.238.368  809.592  411.030   411.030  

a 
Chi phí khảo sát, thiết kế (lập báo 

cáo kinh tế kỹ thuật) 
Trọn gói 1 4.047.960 4.047.960   3.238.368  809.592     

b Chi phí giám sát thi công công trình Trọn gói 1 411.030     411.030  411.030 

1.2 Chi phí xây dựng công trình Trọn gói 1 58.032.890 57.710.210  46.168.168 11.542.042 322.680  322.680 

*** 
Hợp phần 4: Quản lý, giám sát và 

đánh giá dự án  
5 5.283.549  2.295.916   1.836.733  459.183  2.987.633   2.987.633  

A Chi phí đầu tư 
 

1 2.410.091  2.295.916   1.836.733  459.183  114.175   114.175  

I Các hoạt động phục vụ quản lý 
 

1 114.175      114.175     114.175  
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TT Nội dung chi phí/hoạt động ĐVT 

Khối 

lượng 

năm 

2022 

Tổng cộng 

kinh phí Kế 

hoạch hoạt 

động năm 

2022 

Kế hoạch vốn năm 2022  

Vốn IDA Vốn đối ứng 

Tổng 

Ngân sách trung ương 

cấp phát Tỉnh vay 

lại (20%) 
Tổng NSTW 

Ngân 

sách tỉnh NSTW cấp 

phát (100%) 
NSTW cấp 

phát (80%) 

1 Nâng cao năng lực quản lý dự án 
 

1 114.175        114.175   114.175  

1.1 Hội thảo/hội nghị thường niên 
 

1 114.175     114.175   114.175  

II 

Chi phí tư vấn lập kế hoạch và thực 

hiện quản lý an toàn môi trường và 

xã hội tại cấp tỉnh 

Trọn 

gói 
1 2.295.916 2.295.916   1.836.733  459.183     

B Chi phí thường xuyên 
 

4  2.873.458      2.873.458   2.873.458  

I 
Chi phí lương, phụ cấp của cán bộ 

dự án tại PPMU 
Trọn 

gói 
1 1.250.000     1.250.000   1.250.000  

II Chi phí hoạt động 
 

3  1.623.458      1.623.458   1.623.458  

1 PPMU hoạt động thường xuyên Trọn gói 1 1.049.458     1.049.458    1.049.458  

2 
Chi hoạt động của Tổ công tác huyện 
(Phụ cấp lương + chi thường xuyên) 

Trọn gói 1 217.000     217.000   217.000  

3 
Chi hoạt động của Tổ công tác xã 
(Phụ cấp lương + chi thường xuyên) 

Trọn gói 1 357.000     357.000   357.000  

 

  Ghi chú: Tiền USD được quy đổi ra tiền Việt Nam theo mệnh giá tại thời điểm xây dựng kế hoạch. 
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