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S:  ,f93-  /QD-UBND 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIIT NAM 
Dc Ip  -  Tir do -  Hnh phác 

Quâng Trj, ngày  rn  tháng 7 nàm 2020 

QUYET D!NH 
V vic bô trI kinh phi tir nguôn thu ban du giã khai thác g rrng trông 

san xuât narn 2019 (Rtrng trôngcác nãm 2003, 2005 von Dff an JBIC) 
dã chuyên sang rtrng san xuât khai thác näm 2019 cña UBND 

xã Ba Lông, huyn Dakrông 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG Tifi 

Can c&Luát Tc chz'tc chInh quyln diaphirong ngây 19/6/2015; 

Can ci Luát Ngán sách Nhà nzthc sl 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015, 
Can c&Nghj djnh 156/2018/ND-CT ngày 16/11/2018 cüa C'hInh Phz quy 

djnh chi tilt thi hành môt s dilu cáa Lut Lam nghip; 

Can c& Nghj d/nh 151/2017/ND-CP ngày 26/12/2017 cáa ChInh pith quy 
d.inh chi tilt mç$t sl dilu cüa Luôt  quán lj, sá dyng tài .sán công; 

Thea dl nghj cza S& Tài chInh tqi To' irinh sd 2230/7Tr-STC ngày 08/6/2020, 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Trich tãi khoán tam gi cüa Sâ Tâi chInh tai  Kho bc Nhà nuOc 
Quãng Trj: 2.352.193.920 ding (Hal t)), ba tram nàrn inuoi hai triu, môt tram 
chin miro'i ba ngàn, chin tram hal miwi dOng,) sau khi dâ np thuê theo quy djnh 
tir nguôn thu ban dâu giá khai thác g rirng trông san xuât näm 2019 (Rrng 
trông các näm 2003, 2005 von Dr an JBIC) chuyên sang thng san xuât khai thác 
näm 2019 cüa UBND xâ Ba LOng, huyn Dakrong thrc hin mt sO ni dung 
nhu sau: 

1. Thanh toán chi phi lien quan dn xü 1 ban r1rng theo khoán 4 Diu 36 
Nghj djnh so 151/2017/ND-CP cho UBND xä Ba Lông, huyn DakrOng: 

508.279.593 dng 
Trong dó. + PhI td chic ban ddu giá: 24.040.000 dIng 

+ Chi phi' hI trcr báo v rirng khi bàn giao cho don vj trüng 
tháu khai thác: 196.000.000 dóng 

+ Chi phi kháo sat, thilt Id 1p  hI so' thanh l (có tan 
thu,)rirng tróng kern chat lu'crng dé giao dat trông lçzi rirng san xuOt nàm 2019 
('do' baa gôm thué VAT) sO tién: 288.239.593 dông. 

2. Kinh phi nôp ngãn sách tinh: 1.843.914.327 dng 

Diu 2. Giám dc Sâ: Tài chInh, NOng nghip và Phát trin nOng thôn 
hu9ng dan chi tiêt vic thrc hin Quyêt djnh nay. 

Biu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc tr ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các Sex: Tài chinh, Nông nghip 
và Phát triên nông thon; Giám dôc Kho bic Nhà ntr6c Quãng Trj; ChU tjch 



TM. IJ BAN NHAN DAN 
KT.CHIJ TICH 

PHOCHUTICH  .- 

UBND xä Ba Lông và ThU tnrâng các ngãnh lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh này./.jy 

Nci nhân: 
- Nhir diêu 3; 
- Liiu: VT, TM. 

HãS5Dng 
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