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Quáng Trj, ngày  3  tháng 7 nám 2020 

QUYET DNH 
Phê duyêt giá tn san phãm tia thira nuôi dtrO'ng rung trông phông h 

cüa Ban quail 1 rung phông h Hu'óng hóa - Dakrông 

UY BAN NHAN DAN TNH QUANG TRJ 

än cii' Lut TI chtc chInh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015; 

Can ct Lut Lain nghip ngây 15/J1/2017, 
Can thNghj djnh SI 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cia C?'zInhphñ quy 

djnh chi tilt thi hành m5t sl diu cia Lut Lam nghip; Nghf djnh sd 83/2020/ND-

CP ngày 15/7/2020 cja ChInh phi tha dli, bl sung mç5t sl diu Nghj djnh sI 
156/2018/ND-C'P ngày 16/11/2018 cia C'hInhphñ quy djnh chi tilt thi hành mt sd 

diêu cüa Lut Lam nghip; 
Theo d nghj cüa S& Tài chmnh tQi Ta trInh SI 2307/TTr-STC ngày 13/7/2020. 

QUVET DNH: 

Diu 1. Phé duyt giá trj san phm tia thua nuôi duô'ng ri'rng trng phông h 
cüa Ban quân 1? thng phàng h Huàng hóa - Dakrông v&i các ni dung sau: 

1. Di tlxçmg rrng trng tia thi.ra nuôi dng: Rirng trng phông h các nãrn 

2001, 2003 thuc Dr an 661. 

2. Dja dim: Tiêu khu 692, x Hithng Tan, huyn Hi.râng Hóa, tinh Quãng Tn. 

3. Din tIch thng dua vào tia thi.ra nuôi dung: 84,8 ha, gm 63 lô. 

4. Tng san krqng tia thi.ra (cay Thông nhira): 1.229,0 m3, trong do: G: 1.012,1 

m3  (g gia ding: 317 rn3), cüi: 2 16,9 m3. 

5. Tng giá trj san phâm thu h4M sau tIa thi.ra: 399.969.000 dng 

6. Tng chi phi khai thác, 4n chuyn, Iung phát thirc bI: 282.064.000 dng 

7. Giá trj cOn lai: 117.905.000 dng 

(Mçät tram mjrài bay triu, chin tram linh nárn nghIn dng) 

ftiu 2. Giao Sâ Nông nghip và PTNT ph6i hçip vâi S& Tài chInh humg dn 

Ban quán 1 ri'rng phOng h HuOng hóa - Dakrông thirc hin Quyt dnh nay. 
Ban quãn 1 rt'rng phông h HuOng hóa - Dakrông thrc hin tia thixa và quán 

1, sü dng giá trj san phrn thu dugc sau khi ban san phrn theo dung các quy djnh 

hin hành cüa nhà nuâc. 



TM. U'' BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH  t 

2 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hc k tr ngãy k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sâ: Tài chmnh, Nông nghip và 

PTNT; Giám Mc Kho bic nhã nuOc tmnh; Chi cic trucmg Chi ciic Kim lam; Giám 
dc Ban quán l rirng phông ho Htxóiig hóa - Dakrông vã Thu truông các &m vj 
lien quan chju trách nhim thi hành Quyt dlnh  nãy./. t  

Nol nhin: 
-NhuDiêu3; 
- ChU tjch UBND tinh; 
- Ltru: VT, NNp. 
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