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QUYET D!NH 
V vic phê duyt phirong an np tin trng rtrng thay th d thyc hin Dii an 

Nhã may san xut cu kin be tong và tram trn be tong thirong phâm 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can ci Lut To chz'tc chInh quyn dja phuring ngày 19/6/2015; 
Can c Lut Lam nghip ngày 15/11/2017; 
Can c& Nghf djnh sd 156/2018/ND-GP ngày 16/11/2018 cua ChInh pliu Quy 

djnh chi ti& thi hành mç5t s diu cüa Luat Lam nghip; 
Can ci'r Thông tu S6 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 cza Bô Nông 

nghip và Phát trin nóng thón Quy djnh v trng ring thay thA khi chuyn myc 
dIch th dyng rirng sang muc dIch khác; 

Theo d nghj cüa Giám dác S& Nông nghiép và Phát trin nóng thón tg/ Ta 
trmnh s6 80/TTr-SNN ngày 2 6/3/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phé duyt phucing an np tin trng thng thay th khi chuyn mc dIch sCr 

ding thng sang muc dIch khác không phãi lam nghip, vñ các ni dung sau: 

1. Ten Phucrng an: Phucing an np tin trng r&ng thay th ct thirc hin dir an 

Nhà may san xut cu kiin be tong và trim trn be tong thi.xcing phâm. 

2. Chü du tix: Cong ty C6 phn Be tOng cong ngh cao An Di. 
3. Mic lieu: Thrc hin trng rtrng thay th khi chuyn miic dich sr diing thng 

sang xây dirng cong trInh khác. Nâng cao thtrc trách nhim cUa các t chrc, cá. 

nhân khi trin khai các dii an du tt.r có chuyên di mic dich sü diing thng sang 

mi1c dIch không phãi lam nghip. Gop phn quãn I bn vi:tng tài nguyen rirng, 

bão v mOi tnr?Yng sinh thai. 
4. Quy mô, d& ftrqng, dja dim n'rng chuyn di cAn thrc hin trng thng thay the: 

a) Quy mô: 0,97 85 ha thng trng thuAn loài Keo lai. 

b) Di tuçing: Thuc d& tuçing quy hoach nmg san xuAt. 

c) Dja dim: Ti lieu khu 777B, xã Cam Hiu, huyn Cam L, tinh Quãng Trj. 

d) Trng thai thng tnxâc khi chuyn dôi: Theo Quyêt djrih s 151 1/QD-UBND 
ngày 19/7/2018 cüa UBND huyn Cam Lô hin trang din tich nay là rthig Keo lai 

trng tp trung trên 4 nàm tu6i, trng bAng ngun vn t1r có cüa h gia dInh, cá nhân. 

5. Kinh phi thtrc hin phucing an: 
a) Tng kinh phi thirc hin trng rrng thay the: 29.355.000 &ing. 
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(B&ng chU: Hai muai chin triu ba tram nãm mxcii lam nghIn dng) 

b) Ngun kinh phi: Chü du tu có ten ti Khoân 2 Diu nay chi trã. 

6. HInh thrc thrc hin: Chü du tu np s tin quy djnh ti Khoân 5 Diu nay 

v Qu Bâo v và Phát trin rimg tinh Quãng Trj d thirc hin trng rirng thay th 

trên dja bàn tinh. 

7. Thai gian thirc hin: Trong thôi gian 30 ngày k tir ngày ban hành quyM 

djnh nay. 

Diu 2. To chirc thirc hin 

1. Ch d&u tu có ten tai  Diu 1 Quy& djnh nay: Np tin v Qu São v và Phát 

trin thng tinh Quãng Tn theo dung thai gian và kinh phi duc phê duyt. Chp hành 
nghiêm các quy djnh cüa pháp lut v quán 1, bão v và phát trin nirng. 

2. Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn: Hràng dn thU tVc, thirc hin 
kim tra, giám sat vic np tin và sir ding din tIch rrng cUa chU du tu theo 

dUng quy djnh. 

3. Qu5 Bào v và Phát trin rrng tinh: Tip nhn vi quân 1, sü ding tin 

trMg rung thay th dUng quy djnh cUa pháp !ut. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sà: Nông nghip và PTNT, 
Tài nguyen và Môi tnrmg, Ké hoach và Du tu, Tài chInh; Giám dc Kho bac 
nhà ni.rc tinh, ChU tjch UBND huyn Cam L, Giám d& Qu Bão v Va phát 
trin thng tinh Quãng Trj, Giám dc Cong ty Co phn Be tong cong ngh cao An 
Dai và ThU trtr&ng các cci quan, don vi có lien quan chju trách nhim thi hành 

Quyt djnh nay.!.  t%" 

No'! nh?In: 
- Nhir Diêti 3; 

- Li.ru: VT, NN. 
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