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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ_________

Số: 73/2010/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây 

dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý đầu tư xây dựng 
công trình lâm sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ 

trì hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG

 Nguyễn Sinh Hùng
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QUY CHẾ
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LÂM SINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg
ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về:

a) Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh, dự án 
đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tổng hợp (sau đây gọi là dự án phát triển lâm nghiệp) 
có sử dụng trên 30% tổng mức vốn nhà nước (bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn 
tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn 
đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác do Nhà nước 
quản lý);

b) Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh; điều kiện về năng 
lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng công trình lâm sinh. 

2. Các dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (gọi tắt là ODA) thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này. Trường 
hợp Điều ước quốc tế mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có những quy định khác với quy định của Quy chế 
này thì thực hiện theo các quy định tại Điều ước quốc tế đó.

3. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện các công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật 
phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng thực hiện theo các quy định hiện hành của các 
Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

4. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến đầu tư xây dựng công trình 
lâm sinh sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, 

cá nhân liên quan đến đầu tư xây dựng công trình lâm sinh. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
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1. Công trình lâm sinh là diện tích rừng, vườn rừng giống, vườn cây rừng đầu 
dòng được tạo thành từ việc thực hiện các hoạt động lâm sinh và xây dựng các 
hạng mục công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật cần thiết phục vụ cho bảo vệ và phát 
triển rừng. 

2. Hoạt động lâm sinh trong các dự án công trình lâm sinh có: trồng rừng; 
khoanh nuôi tái sinh tự nhiên; khoanh nuôi tái sinh có tác động; nuôi dưỡng rừng; 
cải tạo rừng tự nhiên; làm giàu rừng; xây dựng nguồn giống cây rừng.

3. Trồng rừng là việc tạo ra một diện tích rừng mới trên đất trống chưa có rừng 
hay trên đất rừng mới khai thác trắng. Trồng rừng gồm các hoạt động từ chuẩn bị cây 
con, xử lý thực bì, cuốc hố, bón lót, lấp hố, vận chuyển cây con, trồng cây, chăm sóc 
và bảo vệ cho đến khi rừng trồng được nghiệm thu và bàn giao. 

Trồng rừng bao gồm: trồng mới rừng; trồng lại rừng sau khai thác; trồng rừng 
trong cải tạo rừng; trồng băng xanh cản lửa; trồng rừng trong nông lâm kết hợp. 

4. Khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên là việc lựa chọn, xác lập những diện tích 
đất trống có cây tái sinh tự nhiên (trạng thái Ib, Ic) có khả năng phát triển thành rừng 
một cách tự nhiên với một mục đích nhất định và tổ chức bảo vệ nhằm ngăn cản 
những tác động không mong muốn từ bên ngoài cho đến khi đạt được tiêu chí của 
rừng. Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên gồm các hoạt động: thiết lập diện tích khoanh 
nuôi trên bản đồ và trên thực địa, tổ chức bảo vệ cho đến khi thành rừng.

5. Khoanh nuôi tái sinh có tác động là khoanh nuôi tái sinh rừng có những tác 
động nhất định của con người. Khoanh nuôi tái sinh có tác động gồm các hoạt động: 
thiết lập diện tích khoanh nuôi trên bản đồ và trên thực địa, phát luỗng dây leo, cây 
bụi, loại bỏ những cây phi mục đích, trồng bổ sung cây (nếu cần) và bảo vệ cho đến 
khi thành rừng. 

6. Nuôi dưỡng rừng là một hoạt động lâm sinh tác động vào một diện tích rừng 
với một hệ sinh thái rừng cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng của rừng. 
Nuôi dưỡng rừng có thể có các hoạt động như: tỉa thưa, tỉa cành, phát luỗng dây 
leo, cây bụi, dọn vệ sinh, loại bỏ cây phi mục đích và bảo vệ cho đến khi nghiệm 
thu bàn giao.

7. Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là việc trồng lại rừng từ rừng tự nhiên 
nghèo kiệt. 

8. Làm giàu rừng tự nhiên là những tác động lâm sinh vào một diện tích rừng tự 
nhiên có trữ lượng trung bình nhằm nhanh chóng đạt được trữ lượng cao hơn. Làm 
giàu rừng có thể có các hoạt động: điều chỉnh mật độ cây rừng với việc loại bỏ những 
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cây phi mục đích, tỉa cành, phát luỗng dây leo, cây bụi, trồng bổ sung cây (nếu cần) 
và bảo vệ cho đến khi nghiệm thu bàn giao. 

9. Xây dựng nguồn giống cây rừng gồm các hoạt động: trồng rừng giống, vườn 
giống, vườn cây đầu dòng, chuyển hóa từ rừng tự nhiên hoặc rừng trồng thành rừng 
giống, thiết lập lâm phần tuyển chọn, chọn lọc cây trội để làm giống cho đến khi 
nghiệm thu bàn giao.

10. Công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng, gồm: 
a) Hệ thống đường lâm nghiệp: đường ô tô, đường đi bộ hay đường dùng cho 

công cụ vận chuyển thô sơ khác;
b) Các công trình phòng trừ sâu bệnh hại rừng, phòng chữa cháy rừng: đường 

ranh cản lửa, chòi canh lửa rừng, kênh mương, bể chứa nước, hồ đập phòng chống 
chữa cháy rừng;

c) Trạm bảo vệ rừng; các biển báo, biển cảnh báo, cọc mốc ranh giới các khu 
rừng, các tiểu khu, khoảnh và lô rừng;

d) Các công trình cơ sở hạ tầng cần thiết khác trong các dự án lâm sinh.
11. Thiết kế công trình lâm sinh là quá trình khảo sát điều kiện tự nhiên (địa 

hình, hiện trạng thực bì, đất đai, khí hậu), điều kiện kinh tế xã hội; đo vẽ xác định 
phạm vi của công trình ngoài thực địa và trên bản đồ; xác định các thông số và giải 
pháp kỹ thuật lâm sinh, kỹ thuật xây dựng; xác định nhu cầu vật tư kỹ thuật, nhân 
công và dự toán đầu tư công trình lâm sinh.

12. Nhà thầu trong hoạt động xây dựng công trình lâm sinh là tổ chức, cá nhân 
có đủ năng lực thực hiện công trình lâm sinh và các dịch vụ cung ứng vật tư kỹ thuật 
lâm nghiệp, cây con giống, hạt giống, phân bón cho các dự án lâm sinh. 

13. Dịch vụ tư vấn xây dựng công trình lâm sinh bao gồm việc điều tra khảo sát, 
lập dự án đầu tư công trình lâm sinh, xây dựng bản đồ, lập dự án, thiết kế và dự toán, 
giám sát thi công.

14. Dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh (sau đây gọi chung là Dự án lâm 
sinh) bao gồm các hồ sơ văn bản và bản đồ mô tả các hoạt động có liên quan đến 
việc đầu tư vốn, nhân lực để thực hiện một công trình lâm sinh cụ thể, nhằm đem lại 
những lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường cụ thể, được thực hiện trên một địa bàn 
và trong một thời gian xác định, trong đó tỷ lệ vốn đầu tư cho hoạt động lâm sinh 
chiếm từ 50% tổng mức đầu tư của dự án lâm sinh trở lên. 

Một Dự án lâm sinh có thể bao gồm nhiều hạng mục công trình lâm sinh có mối 
liên hệ chặt chẽ với nhau về địa bàn đầu tư, về thời gian thực hiện và mục đích đầu 
tư của cùng một chủ đầu tư hoặc chỉ một công trình lâm sinh riêng biệt. 
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15. Chủ đầu tư Dự án lâm sinh là người sở hữu vốn hoặc là người được giao 
quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình lâm sinh, được xác định theo 
quy định của pháp luật về đầu tư - xây dựng. 

16. Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tổng hợp (Sau đây gọi tắt là dự án 
phát triển lâm nghiệp) là tập hợp các Dự án lâm sinh và công trình xây dựng cơ bản 
có chung mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng cho một khu vực, cho một hay nhiều địa 
phương có liên quan với nhau, trong một giai đoạn phát triển, được phê duyệt như 
một chương trình hay chủ trương đầu tư.

Trong các Dự án phát triển lâm nghiệp (có tính chất như một Dự án Ô) có thể 
có các Dự án đầu tư thành phần là các Dự án lâm sinh, các Dự án xây dựng cơ sở 
hạ tầng và các hoạt động phi lâm sinh khác, như: quản lý, quy hoạch, giao đất giao 
rừng, đào tạo, khuyến lâm, nghiên cứu khoa học trong phạm vi dự án. 

Trong một Dự án phát triển lâm nghiệp có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều 
địa phương khác nhau, có thể có các Dự án phát triển lâm nghiệp hợp phần của mỗi 
địa phương.

Chương II
LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN LÂM SINH

Điều 4. Điều kiện lập dự án lâm sinh
1. Dự án đầu tư lâm sinh được lập trên cơ sở:
a) Có diện tích đất hoặc diện tích rừng rõ ràng, có ranh giới cụ thể; 
b) Diện tích đất của dự án đã có chủ cụ thể (hoặc có giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, hoặc có xác nhận của cấp có thẩm quyền về quyền sử dụng đất trong 
trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc được giao cho chủ 
đầu tư thuê); Chủ khu đất có thể trực tiếp đầu tư trong dự án lâm sinh hoặc liên kết 
với các nhà đầu tư khác;

c) Khu đất nằm trong quy hoạch 3 loại rừng;
d) Dự án đầu tư lâm sinh phù hợp với Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của 

địa phương (nếu là dự án đầu tư lâm sinh độc lập) hoặc là Dự án thành phần trong 
Dự án phát triển lâm nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trong trường hợp trên địa bàn chưa có quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng 
hoặc diện tích đất của dự án nằm ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp, hoặc không nằm 
trong Dự án phát triển lâm nghiệp được duyệt phải trình cấp có thẩm quyền xin chủ 
trương cho phép lập dự án.
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Điều 5. Lập Dự án lâm sinh 
1. Lập Dự án lâm sinh phải căn cứ vào kết quả khảo sát mặt bằng, điều tra đo 

đếm hiện trạng thực bì ngoài hiện trường (ngoại nghiệp), xử lý và thiết kế kỹ thuật 
(nội nghiệp) nhằm hoàn chỉnh các hồ sơ tài liệu thiết kế kỹ thuật, các loại bản đồ, 
dự toán chi phí cho các hoạt động cụ thể trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức 
kinh tế - kỹ thuật, giá cả ở thời điểm lập dự án và các cơ chế chính sách hiện hành 
của Nhà nước.

2. Khi lập Dự án lâm sinh, chủ đầu tư phải xem xét, phân tích, lựa chọn quy mô 
công trình lâm sinh phù hợp: có mục tiêu, địa điểm, diện tích, khối lượng, tổng mức 
đầu tư, thời gian khởi công và hoàn thành rõ ràng, cụ thể và khả thi.

3. Nội dung Dự án lâm sinh bao gồm: 
a) Khái quát chung về Dự án: Tên của dự án; Địa điểm thực hiện; Thời gian thực 

hiện; Chủ quản Dự án (cấp quyết định đầu tư); Chủ Dự án, chủ khu đất, khu rừng; 
Cơ quan lập Dự án và phối hợp; Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn; 

b) Nội dung cụ thể của dự án: Cơ sở pháp lý và sự cần thiết phải đầu tư Dự án 
lâm sinh; Điều kiện tự nhiên; Điều kiện về kinh tế, xã hội (nếu cần); Mục tiêu của 
Dự án; Phạm vi, quy mô Dự án.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể việc lập dự án 
lâm sinh.  

Điều 6. Bản đồ dự án lâm sinh
1. Sử dụng Bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2000 do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phát hành, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô thống nhất toàn 
quốc, có thể hiện đường đồng mức, hiện trạng, các vật chuẩn (sông suối, đường 
giao thông, băng cản lửa, trạm bảo vệ rừng, chốt kiểm lâm...) đê ̉ xây dựng Dự án 
lâm sinh. 

2. Bản đồ hiện trạng và bản đô ̀ thiết kế kỹ thuật: đối với trồng rừng tỷ lệ 
là 1/5.000 - 1/10.000; đối với khoanh nuôi tái sinh rừng, bảo vệ rừng, tỷ lệ là 
1/10.000 - 1/25.000.

3. Các loại bản đồ được kèm theo hồ sơ dự án, có ký tên và đóng dấu của chủ 
đầu tư và được cấp có thẩm quyền xác nhận cho từng loại bản đồ theo quy định đối 
với dự án.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và quy định về các ký 
hiệu thiết kế lâm sinh trên bản đồ và cấp có thẩm quyền xác nhận bản đồ thiết kế các 
Dự án lâm sinh.
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Điều 7. Hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt Dự án lâm sinh 
Hồ sơ trình thẩm định Dự án lâm sinh lập đủ theo yêu cầu của cấp quyết định 

đầu tư trong đó có 1 bản chính, phục vụ cho việc thẩm định, phê duyệt và lưu 
trữ, gồm:

1. Tờ trình thẩm định dự án, trong đó thể hiện những nét tóm tắt của dự án;
Tóm tắt dự án thể hiện được những nét chính của dự án, như: Tên và nội dung 

chính của dự án; Chủ đầu tư; Địa điểm và quy mô dự án (diện tích rừng hay đất lâm 
nghiệp mà dự án tác động); Khối lượng các hạng mục lâm sinh và các hạng mục xây 
dựng khác trong dự án lâm sinh; Dự toán toàn bộ dự án và các hạng mục, các hạng 
mục công trình lâm sinh trong dự án; Dự kiến thời gian khởi công và hoàn thành.

2. Dự án lâm sinh, có ký tên, đóng dấu của chủ đầu tư và cơ quan tư vấn lập dự 
án (có kèm theo các phụ lục, bảng biểu).

3. Hệ thống bản đồ quy định tại Điều 6 Quy chế này.
4. Các văn bản pháp lý có liên quan (các Quyết định của cấp có thẩm quyền như: 

chủ trương cho phép đầu tư, đề cương kỹ thuật và dự toán cho lập dự án (nếu có), 
chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao) hoặc chủ trương cho phép sử dụng đất của 
cấp có thẩm quyền, quy hoạch phát triển lâm nghiệp...

Điều 8. Tổ chức thẩm định Dự án lâm sinh
1. Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định 

hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chủ trì thẩm định các dự án do Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quyết định đầu tư. 

Các Bộ ngành quyết định đầu tư các dự án lâm sinh tổ chức cụ thể việc thẩm 
định dự án lâm sinh. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư. 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền) 
là đầu mối tổ chức thẩm định.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thẩm định dự án do mình quyết 
định đầu tư (nếu có). Đầu mối thẩm định dự án do cấp quyết định đầu tư chỉ định.

4. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê 
duyệt. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc cấp quyết định đầu 
tư. Cơ quan chuyên môn làm đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ dự 
án đến các cơ quan liên quan lấy ý kiến thẩm định hoặc tổ chức cuộc họp thẩm định. 
Người quyết định đầu tư có thể thuê tư vấn để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội 
dung quy định tại Điều 9 Quy chế này.
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Điều 9. Nội dung thẩm định Dự án lâm sinh

1. Xem xét tính pháp lý, các yếu tố đảm bảo hiệu quả của dự án, bao gồm: sự 
cần thiết đầu tư; các yếu tố đầu vào của dự án; các giải pháp kỹ thuật của các hoạt 
động lâm sinh; quy mô, thời gian, tiến độ thực hiện dự án; phân tích tài chính, hiệu 
quả kinh tế - xã hội, môi trường của dự án.

2. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án, bao gồm: sự phù hợp 
với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của vùng, của địa 
phương; nhu cầu sử dụng đất; khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ của dự án; 
kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; khả năng hoàn trả vốn vay (nếu có); các yếu tố 
ảnh hưởng đến dự án như khu di tích lịch sử, văn hóa hoặc liên quan đến tín ngưỡng 
của cộng đồng dân cư trên cơ sở ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan và 
các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Các vấn đề rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện làm ảnh hưởng đến 
kết quả đầu tư.

4. Điều kiện, năng lực của tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công.

5. Thẩm định thiết kế kỹ thuật lâm sinh, thiết kế kỹ thuật phòng chống chữa cháy 
rừng, dự toán chi phí và tổng mức đầu tư.

6. Thẩm định hiện trường đối với các dự án trồng rừng, các hoạt động lâm sinh 
khác tiến hành thẩm định hiện trường khi xét thấy cần thiết.

Điều 10. Thẩm quyền quyết định đầu tư Dự án lâm sinh

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy 
quyền quyết định đầu tư cho cơ quan cấp dưới trực tiếp. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy 
quyền quyết định đầu tư các dự án trong phạm vi và khả năng cân đối ngân sách 
của địa phương. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư đối với các dự án lâm 
sinh được phân cấp và các dự án lâm sinh của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 
dân cư trên địa bàn (nếu có).

Điều 11. Điều chỉnh Dự án lâm sinh

Việc điều chỉnh Dự án lâm sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
Đầu tư và Xây dựng và phù hợp với phân cấp quyết định đầu tư của các Bộ, ngành 
ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh. 
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Chương III 

THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Điều 12. Các hình thức lựa chọn nhà thầu 

1. Thực hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu trong việc thực 
hiện các dự án đầu tư. 

Đối với các công trình, hạng mục công trình lâm sinh sau, được áp dụng hình 
thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu hoặc tự thực hiện:

a) Trồng rừng mới, trồng lại rừng sau khai thác, trồng băng xanh cản lửa, chăm 
sóc rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh rừng, nuôi dưỡng, làm giàu rừng, bảo vệ rừng;

b) Xây dựng mô hình trình diễn;

c) Xây dựng mô hình khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống;

d) Tư vấn lập dự án và thiết kế kỹ thuật, dự toán cho dự án hoặc các hạng mục 
của dự án;

đ) Nhập giống, chọn tạo giống; cung cấp cây giống.

2. Việc lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, giá hợp đồng, nghiệm thu thanh lý 
hợp đồng... thực hiện theo các quy định hiện hành về đấu thầu của Nhà nước.

Điều 13. Các hình thức quản lý dự án 

Các hình thức quản lý dự án, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ đầu tư, Ban quản 
lý dự án, tư vấn quản lý dự án được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật 
về đầu tư và xây dựng.

Điều 14. Nghiệm thu hàng năm

1. Nghiệm thu hàng năm các công trình lâm sinh để xác định khối lượng, chất 
lượng công trình lâm sinh thực hiện trong năm, làm cơ sở thanh toán khối lượng thực 
hiện giữa chủ đầu tư và nhà thầu, người nhận khoán theo hợp đồng. 

2. Tùy theo tính chất của từng hạng mục công trình lâm sinh, việc nghiệm thu 
có thể tiến hành các bước theo công đoạn thi công; kết quả nghiệm thu công đoạn là 
căn cứ ứng vốn cho nhà thầu, người nhận khoán và là cơ sở để tăng cường quản lý 
về chất lượng công trình lâm sinh trong từng công đoạn.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, nội dung phương 
pháp nghiệm thu đối với từng hạng mục công trình lâm sinh. 
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Điều 15. Nghiệm thu kết thúc dự án
1. Nghiệm thu khi kết thúc dự án nhằm xác định diện tích, đánh giá chất lượng 

lô rừng thành rừng, hoặc các hoạt động lâm sinh đã hoàn thành làm cơ sở chuyển lô 
rừng sang giai đoạn đầu tư khác, như: nuôi dưỡng, làm giàu rừng và các hoạt động 
lâm sinh khác, hoặc để quản lý, bảo vệ hay khai thác sử dụng... 

2. Đối với diện tích chưa thành rừng sau khi kết thúc dự án, chủ đầu tư đề xuất 
định hướng thiết kế giải pháp kỹ thuật, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc tiếp 
tục đầu tư để thành rừng.

3. Đối với diện tích không thành rừng: chủ đầu tư làm rõ nguyên nhân, lập hồ sơ 
trình cấp có thẩm quyền xử lý.

4. Kết quả nghiệm thu được sử dụng cho việc bàn giao công trình lâm sinh. 
Sau khi nghiệm thu chủ đầu tư đề xuất các giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho giai 
đoạn tiếp theo. 

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định nội dung, trình tự phương 
pháp thực hiện nghiệm thu kết thúc dự án.

Điều 16. Kinh phí thực hiện nghiệm thu công trình lâm sinh 
1. Kinh phí nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành trong năm, hàng năm 

và nghiệm thu kết thúc dự án được xác định trong dự toán của dự án.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nội dung phương pháp lập 

định mức chi, mức chi cho dự án. 
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn, lập, quản lý chi phí và kiểm tra việc thực 

hiện các quy định về quản lý chi phí trên địa bàn.
Điều 17. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.
Điều 18. Kết thúc dự án
1. Dự án lâm sinh được kết thúc trên cơ sở kết quả nghiệm thu kết thúc dự án 

theo đúng thiết kế dự án đã được phê duyệt và hợp đồng đã ký. Trước khi bàn giao 
công trình lâm sinh, nhà thầu xây dựng phải thanh lý, tháo dỡ các công trình không 
cần thiết (nếu có), thu dọn vệ sinh mặt bằng hoặc di chuyển hết tài sản của mình ra 
khỏi khu vực xây dựng và trả lại đất mượn hoặc thuê tạm để phục vụ thi công theo 
quy định của hợp đồng.

2. Sau khi bàn giao công trình lâm sinh, chủ đầu tư lập hồ sơ trình phê duyệt 
Quyết toán vốn đầu tư.
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Điều 19. Kiểm kê công trình lâm sinh và lập bản đồ hiện trạng rừng
1. Về kiểm kê: công trình lâm sinh được sử dụng kết quả nghiệm thu bàn giao 

đã được phúc kiểm, nghiệm thu năm cuối cùng của dự án như kết quả kiểm kê kết 
thúc dự án.

2. Lập bản đồ hiện trạng rừng: trên cơ sở kết quả kiểm kê, chủ đầu tư lập 
bản đồ hiện trạng rừng. Tỷ lệ bản đồ hiện trạng rừng được lập đối với cấp xã từ 
1/10.000 - 1/25.000. Kinh phí cho lập bản đồ hiện trạng rừng được tính trong chi 
phí tư vấn dự án.

Điều 20. Bàn giao công trình lâm sinh 
1. Công trình lâm sinh hoàn thành được nghiệm thu, kiểm kê theo quy định và 

đạt yêu cầu theo thiết kế phê duyệt được coi là tài sản đặc biệt để tiến hành bàn giao 
đến chủ quản lý, duy trì và sử dụng theo mục đích của từng loại rừng.

2. Trong vòng 6 tháng trước khi kết thúc đầu tư công trình lâm sinh, chủ đầu 
tư phải đề xuất phương án bàn giao tài sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu 
phương án bàn giao chưa có trong dự án. 

3. Việc bàn giao được tiến hành giữa chủ đầu tư, nhà thầu hoặc bên nhận khoán 
và đơn vị tiếp nhận quản lý/chủ rừng theo phương án đã được phê duyệt. Tùy theo 
điều kiện cụ thể của từng công trình, khi kết thúc giai đoạn đầu tư có thể tiến hành 
bàn giao từng phần việc, từng hạng mục công trình thuộc dự án hoặc dự án thành 
phần cho các chủ rừng tiếp tục quản lý theo quy định.

4. Khi bàn giao toàn bộ công trình lâm sinh, phải giao cả hồ sơ hoàn thành công 
trình lâm sinh, những tài liệu về các vấn đề có liên quan đến công trình lâm sinh. Các 
hồ sơ xây dựng công trình lâm sinh phải được nộp lưu trữ theo quy định của pháp 
luật về lưu trữ nhà nước. Hồ sơ bàn giao gồm:

a) Hồ sơ thiết kế - dự toán; hồ sơ kết quả nghiệm thu thành rừng đã được phúc 
kiểm hoặc kết quả kiểm kê rừng kết thúc dự án;

b) Bản đồ các loại;
c) Đề xuất các giải pháp bảo vệ và các giải pháp kỹ thuật lâm sinh cho giai đoạn 

tiếp theo để lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của các chủ rừng.
5. Công trình lâm sinh sau khi nghiệm thu bàn giao đơn vị tiếp nhận quản lý phải 

đăng ký tài sản theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đăng ký tài sản là biên bản tổng 
nghiệm thu bàn giao công trình.

6. Biên bản bàn giao công trình là văn bản pháp lý để chủ đầu tư quyết toán vốn 
đầu tư.
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Chương IV
ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LÂM SINH

Điều 21. Điều kiện năng lực của tổ chức trong hoạt động xây dựng công 
trình lâm sinh

1. Các tổ chức tham gia hoạt động tư vấn xây dựng công trình lâm sinh phải 
được thành lập theo quy định của Pháp luật và có giấy phép đăng ký kinh doanh phù 
hợp với yêu cầu của dự án, trừ các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng có đủ điều 
kiện tự tổ chức thực hiện. 

2. Mỗi tổ chức tư vấn nếu có đủ năng lực có thể đảm nhận tất cả các công việc tư 
vấn của dự án xây dựng công trình lâm sinh từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi nghiệm 
thu đưa công trình lâm sinh vào khai thác sử dụng trừ các trường hợp sau:

a) Tư vấn thiết kế không được làm tư vấn giám sát công trình xây dựng lâm sinh 
do mình thiết kế;

b) Tư vấn giám sát không được thực hiện và tham gia công tác kiểm định chất 
lượng công trình lâm sinh do mình giám sát.

3. Khuyến khích việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về lập dự án, giám 
sát thi công, quản lý dự án và các yêu cầu khác liên quan đến các hoạt động xây dựng 
công trình lâm sinh để tiến tới cấp chứng chỉ cho các tổ chức, cá nhân tham gia các 
hoạt động công trình xây dựng lâm sinh. 

4. Tổ chức tư vấn khi lập dự án ngoài các trang thiết bị và nhân sự cần thiết 
còn phải có chủ nhiệm lập dự án là cán bộ đã tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên 
môn về lâm nghiệp được đào tạo phù hợp với yêu cầu của dự án và tối thiểu có 3 
năm công tác trong lĩnh vực tư vấn. Ngoài ra mỗi nội dung chính của dự án phải 
được 1 kỹ sư (hoặc tương đương) có trình độ chuyên môn phù hợp chịu trách 
nhiệm chính.

5. Tổ chức tư vấn quản lý dự án phải có giám đốc đã tốt nghiệp đại học trở lên 
thuộc chuyên ngành lâm nghiệp phù hợp với yêu cầu dự án. Giám đốc tư vấn quản 
lý dự án tối thiểu phải có kinh nghiệm 3 năm trong hoạt động công trình lâm sinh. 
Ngoài giám đốc tổ chức tư vấn quản lý dự án còn phải có đủ năng lực (về chuyên 
môn, trang thiết bị, số lượng cán bộ) để giúp chủ đầu tư quản lý dự án. Số lượng cán 
bộ do Chủ đầu tư quy định cho phù hợp với quy mô và tính chất công việc của từng 
dự án.
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6. Tổ chức tư vấn tham gia dự án ở giai đoạn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công 
tối thiểu phải đạt các yêu cầu sau:

a) Chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ trì giám sát phải 
tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành lâm nghiệp phù hợp với yêu cầu 
của từng dự án trong từng giai đoạn cụ thể;

b) Đáp ứng được số lượng cán bộ tham gia theo yêu cầu hợp lý của chủ đầu tư.

7. Các tổ chức thi công công trình xây dựng lâm sinh tối thiểu phải đạt các yêu 
cầu sau:

a) Có chỉ huy thi công (cán bộ kỹ thuật) tốt nghiệp đại học hoặc trung cấp trở lên 
thuộc chuyên ngành lâm nghiệp phù hợp với yêu cầu của dự án;

b) Có đủ công nhân kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của công việc đảm nhiệm;

c) Có đủ trang thiết bị chủ yếu phù hợp để thi công và bảo đảm an toàn lao động;

d) Đã tham gia ít nhất một công trình lâm sinh có tính chất và quy mô tương tự.

8. Khuyến khích các tổ chức nước ngoài tham gia các hoạt động tư vấn xây dựng 
công trình lâm sinh nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 22. Điều kiện năng lực của cá nhân trong hoạt động xây dựng công 
trình lâm sinh

1. Cá nhân tham gia hoạt động tư vấn công trình lâm sinh phải có văn bằng, 
chứng chỉ đào tạo về lâm nghiệp phù hợp với công việc đảm nhận.  

2. Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc tư vấn quản lý dự án, chỉ huy trưởng 
công trường, giám sát thi công có thể đồng thời được đảm nhận tối đa 3 công việc 
trên địa bàn 2 tỉnh liền kề trong cùng một thời gian.

3. Khuyến khích các cá nhân hành nghề tư vấn độc lập tham gia các hoạt động 
tư vấn xây dựng công trình lâm sinh.

Chương V
XỬ LÝ RỦI RO DO CÁC YẾU TỐ BẤT KHẢ KHÁNG

ĐỐI VỚI DỰ ÁN LÂM SINH 

Điều 23. Yếu tố bất khả kháng trong phạm vi dự án
1. Động đất, bão lụt, lũ quét, lốc, sóng thần, lở đất;

2. Chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh;
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3. Nắng nóng bất thường, hạn hán, sương muối, gió hại;
4. Cháy rừng;
5. Động vật phá hoại;
6. Dịch sâu bệnh, côn trùng phá hại;
7. Các thiệt hại khách quan khác.
Điều 24. Xử lý thiên tai bất khả kháng
1. Trong trường hợp không mua được bảo hiểm rừng trồng hay các hạng mục 

công trình lâm sinh khác, đối với các hoạt động đầu tư từ ngân sách nhà nước, khi 
gặp thiên tai bất khả kháng chủ đầu tư lập hồ sơ gửi cơ quan quyết định đầu tư xin 
thanh lý thiệt hại. 

2. Hồ sơ xử lý thiệt hại gồm:
a) Tờ trình xin thanh lý thiệt hại của Chủ đầu tư kèm theo Biên bản kiểm tra hiện 

trường. Trong tờ trình phải có biểu tính số lượng và giá trị bị thiệt hại và đề xuất cụ 
thể hướng xin xử lý;

b) Biên bản kiểm tra hiện trường của Đoàn kiểm tra hiện trường do cơ quan 
quyết định đầu tư quyết định thành lập. Nội dung của biên bản xác minh gồm các 
nội dung chính sau: thành phần đoàn kiểm tra; thời gian xác minh; thời gian xảy ra 
thiệt hại; thiệt hại về diện tích, mức độ: trong biên bản cần xác định rõ địa điểm, lô, 
khoảnh, tiểu khu, loại rừng, chi tiết đến chủ rừng (nếu có thể xác định được ngay); 
mức độ thiệt hại: số lượng, khối lượng và ước tính giá trị; xác định nguyên nhân, 
trách nhiệm và đề xuất hướng giải quyết.

3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt: Cấp quyết định đầu tư tổ chức hoặc ủy 
quyền thẩm định hồ sơ phê duyệt thanh lý và quyết định phương hướng khắc phục 
thiệt hại.

4. Chi phí khắc phục thiệt hại được chủ đầu tư lấy từ nguồn vốn dự phòng của 
dự án, nếu thiếu báo cáo lên cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư xử lý.

Chương VI
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP

Điều 25. Điều kiện lập dự án phát triển lâm nghiệp 
Dự án phát triển lâm nghiệp được lập theo yêu cầu hoặc chủ trương đầu tư phát 

triển lâm nghiệp của Nhà nước phù hợp với quy hoạch và kế hoạch bảo vệ phát triển 
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rừng được duyệt cho một phạm vi một vùng, khu vực hoặc trên địa bàn một số tỉnh, 
huyện và xã. 

Dự án phát triển lâm nghiệp là loại dự án Ô, có tính chất như một chương trình 
mục tiêu, trong đó có thể bao gồm các dự án hợp phần theo các đơn vị hành chính và 
có các dự án đầu tư thành phần là các dự án lâm sinh và các dự án đầu tư xây dựng 
khác được xác định và quyết định cụ thể sau khi dự án phát triển lâm nghiệp (tổng 
hợp) được phê duyệt. 

Theo các quy định hiện hành, dự án đầu tư lâm nghiệp có thể là:
1. Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội xem xét, quyết định về chủ trương 

đầu tư.
2. Các Dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh: 
a) Dự án liên vùng, liên tỉnh phù hợp với quy hoạch và kế hoạch bảo vệ phát 

triển rừng của vùng, tỉnh;
b) Dự án trong phạm vi tỉnh, huyện, xã phù hợp với quy hoạch và kế hoạch bảo 

vệ phát triển rừng của tỉnh, huyện, xã. 
Điều 26. Lập dự án phát triển lâm nghiệp và xin phép đầu tư
Căn cứ vào quy mô, tính chất, yêu cầu quản lý, cơ quan chủ quản đầu tư sẽ quyết 

định việc lập hoặc không lập Dự án đầu tư phát triển lâm nghiệp theo 1 trong 2 hình 
thức sau: 

1. Đối với các dự án có tầm quan trọng quốc gia, chủ đầu tư phải lập báo cáo dự 
án phát triển lâm nghiệp báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội thông qua chủ trương 
và cho phép đầu tư.

2. Ngoài các dự án quy định tại khoản 1 Điều này chủ đầu tư có thể lập dự án 
phát triển lâm nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định phê duyệt (dự án phát triển lâm nghiệp 
được lập cho một giai đoạn và có tính chất định hướng phát triển lâm nghiệp chung 
cho một khu vực với các hạng mục, khối lượng, thời gian, dự kiến kinh phí để phê 
duyệt về chủ trương đầu tư).

3. Nội dung chủ yếu của Dự án phát triển lâm nghiệp:
a) Sự cần thiết phải lập Dự án, các điều kiện thuận lợi và khó khăn; chế độ khai 

thác và sử dụng tài nguyên quốc gia nếu có;
b) Dự kiến quy mô đầu tư: tổng diện tích đầu tư bao gồm diện tích các hạng mục 

công trình lâm sinh, công trình hạ tầng và các công trình khác; 
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c) Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật; phương án giải phóng mặt 
bằng, tái định cư nếu có; các ảnh hưởng của dự án đối với môi trường, sinh thái, an 
ninh, quốc phòng;

d) Hình thức đầu tư, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, kế hoạch thời gian thực 
hiện dự án, phương án huy động vốn theo tiến độ và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự 
án và phân kỳ đầu tư (nếu có). 

4. Xin phép đầu tư Dự án: 
a) Đối với các dự án quy định tại khoản 1 Điều này, Chủ đầu tư có trách nhiệm 

gửi Dự án phát triển lâm nghiệp về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ 
lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương liên quan, tổng hợp và đề xuất ý kiến trình 
Thủ tướng Chính phủ;

b) Thời hạn lấy ý kiến: 
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Dự án phát triển 

lâm nghiệp hợp lệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải gửi văn bản lấy ý 
kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị, cơ quan được 
hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm vi quản lý của 
mình. Trong vòng 7 ngày sau khi nhận đầy đủ được văn bản trả lời theo thời hạn 
trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải lập báo cáo để trình Thủ tướng 
Chính phủ;

c) Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ bao gồm: tóm tắt nội dung Dự án phát 
triển lâm nghiệp, tóm tắt ý kiến các Bộ, ngành và đề xuất ý kiến về việc cho phép đầu 
tư Dự án kèm theo văn bản ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Điều 27. Thẩm định và phê duyệt dự án phát triển lâm nghiệp 
1. Thẩm định:
Cấp quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Dự án trước khi phê 

duyệt. Cơ quan chuyên môn làm đầu mối thẩm định Dự án có trách nhiệm gửi hồ 
sơ Dự án đến các cơ quan liên quan lấy ý kiến thẩm định hoặc tổ chức cuộc họp 
thẩm định.

a) Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước về các dự án 
quan trọng của quốc gia (hoặc theo Nghị quyết của Quốc hội), dự án do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định đầu tư và dự án khác nếu thấy cần thiết. Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định;
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b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định Dự án trực thuộc 
Bộ hoặc ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc làm đầu mối tổ chức thẩm định;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định Dự án thuộc thẩm quyền. Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền) là 
đầu mối tổ chức thẩm định.

2. Phê duyệt Dự án phát triển lâm nghiệp 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án theo Nghị quyết của Quốc 
hội và các dự án quan trọng khác;

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ quyết định đầu tư các dự án có tầm 
quan trọng quốc gia, vùng. Cơ quan cấp Bộ được ủy quyền hoặc phân cấp quyết định 
đầu tư đối với các dự án hợp phần cho Ủy ban nhân dân các tỉnh hoặc cơ quan cấp 
dưới trực tiếp; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư dự án trong phạm vi tỉnh. 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền hoặc phân cấp quyết định phê 
duyệt các dự án hợp phần (nếu có) trong phạm vi huyện cho UBND cấp huyện hoặc 
cơ quan cấp dưới trực tiếp. 

Việc thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần của dự án phát triển 
lâm nghiệp được thực hiện theo quy định của quy chế này và các quy định khác có 
liên quan;

d) Các dự án sử dụng vốn khác, vốn hỗn hợp, chủ đầu tư tự quyết định đầu tư và 
chịu trách nhiệm.

Điều 28. Quản lý Dự án phát triển lâm nghiệp

Việc quản lý các dự án phát triển lâm nghiệp nêu tại Chương VI được thực hiện 
theo các quy định hiện hành và tại Quy chế này.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Hướng dẫn việc lập dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm tổng 
mức đầu tư, thiết kế - dự toán xây dựng công trình lâm sinh, định mức và giá xây 
dựng công trình lâm sinh cùng các nội dung khác quy định tại Quy chế này.
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2. Công bố định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
và các nội dung khác quy định tại Quy chế này.

3. Hướng dẫn các mức chi phí thẩm định, thẩm tra thiết kế - dự toán, tổng mức 
đầu tư xây dựng công trình lâm sinh. 

4. Quy định đơn vị đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn trong hoạt động xây 
dựng công trình lâm sinh.

5. Quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng công 
trình lâm sinh.

6. Thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện các quy định về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.

Điều 30. Bộ Tài chính
1. Hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư Dự án lâm sinh. 
2. Hướng dẫn và ban hành chi phí bảo hiểm tư vấn, bảo hiểm hoạt động lâm sinh.
3. Thanh tra, kiểm tra việc thanh toán, quyết toán các dự án sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước.
Điều 31. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, tổ chức xây dựng và công bố các định 
mức kinh tế kỹ thuật cho các hoạt động lâm sinh đặc thù của địa phương.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc lập và quản lý giá xây dựng hoạt 
động lâm sinh; kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng công trình lâm sinh trên địa bàn.

Điều 32. Xử lý chuyển tiếp
1. Dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh được phê duyệt trước ngày Quy 

chế này có hiệu lực thi hành nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện thì 
thực hiện theo các quy định đã được hướng dẫn.

2. Dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh đã lập, thẩm định nhưng chưa 
được phê duyệt trước khi Quy chế này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo các 
quy định tại Quy chế này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
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