
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA '/IET NAM 
T!NH QUANG  TRI Dc Ip - Ttr do - Hinh phüc 

S: O5/QD-UBND Quáng Trj, ngày  3 4  tháng 7 nàm 2020 

QUYET DINH 
Phê duyt phLro'ng an np tin trng rung thay the 
dê thic hin Dir an Nhà may din gió Tan Linh 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can th Lut T chiv chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; 
Can c& Lugt Lam nghip ngày 15/11/2017; 
Can c& Nghj djnh s 156/2018/ND-CT ngày 16/11/2018 cia hInh phü Quy 

ct/nh chi tiê't thi hành mç$t s diu cia Lut Lam nghip; Ngh/ ct/nh so' 83/2020/ND- 
P ngày 15/7/2020 v vic tha do2i bo' sung mç3t so' diu Nghj ct/nh so' 

156/2018/ND-CF ngày 16/11/2018 cia ChInh phz Quy dinh chi tié't thi hành môt 
so' diêu cza Lut Lam nghip; 

Can cz- Thông tu- so' 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 cia Bô NOng 
nghip và Phát trie2n nông thôn Quy ct/nh v trng ring thay thJ khi chuyên myc 
dIch th dyng rimg sang myc dIch khác; 

. , . , .,. 
Can cu- Ngh! quyet so 36/NQ-HDND ngay 23/7/2 020 cua HQI dong nhan dan 

tinh Quáng Trj v vic chü tru-ong chuyn Cidi myc duch si' dyng rImg thyc hin 
các du- an dAu tu- trên ct/a bàn tinh; 

Theo d nghj cia Giám do'c S& NOng nghiêp và Phát triên nông thOn tgi T& 
trinh so' 235/TTr-SNN ngày 3 1/7/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt phucing an np tin trng thng thay th khi chuyn miic dIch su 

dung rrng sang miic dIch khác không phái lam nghip, vci các ni dung sau: 

1. Ten Phucing an: Phuing an np tin trng rmg thay th îê th%rc hin dix an 

Nhà may din gió Tan Linh 

2. Chü du tu: Cong ty c phn Din gió Tan Linh. 

3. Mic tiêu: Thrc hin trng thng thay th khi chuyn m1ic dIch si:r dung thng 
sang xây dirng cong trInh khác. Nâng cao th,rc trách nhim cüa các t chrc, cá. 
nhân khi trin khai các dir an du tu có chuyn d& miic dIch sü diing thng sang 

mtc dIch không phâi lam nghip. Gop phn quân 1 bn vCing tài nguyen thng, 

bâo v môi tnrmg sinh thai. 

4. Quy mô, d& tixçing, dja dim rmg chuyn di cn thrc hin trng thng thay th: 

a) Quy mô: 3,3199 ha rirng trng 

b) Dôi tuçing: Rirng trng phOng h: 2,5460 ha; rrng trng san xui: 0,773 9 ha. 
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c) Dja diem: T?i  tiêu khu 692, xâ Hung Tan, tiêu khu 676. xa Hithng Linh, 

huyn Hung Hóa, tinh Quâng Trj. 

d) Trng thai thng truc k.hi chuyn miic dIch sü' ding: 

Din tIch thng trông trong khu vrc xin chuyên mvc dIch sr ding là 3,3199 

ha, rirng trông hn giao Thông +Trâu nãm 2004 thuc dir an JBIC và thng trng 
thun loài Thông nàm 2001, hn giao ThôngH-Trâu nam 2001, 2003 thuc dr an 

661, hin do Ban quán l thng phOng h Hung Hóa — Dakrông quãn l', có các 

chi tiêu lam hoc nhix sau: 
+ Rrng trông vào nàm 2004, trông hn giao Thông+Trâu, bang ngun vn dir 

an JBIC: Din tIch 0,0336 ha; Mt d bInh quân hin con khoàng 400 cay/ha; 
duing kInh (D.13) bInh quân khoáng 16,5 cm; chiu cao (Hvn) bInh quân khoãng 

7,8 m; trr lucing bInh quân khoãng 33,3 m3/ha. Ngoài ra, trong lô con có mt s it 

cay tái sinh than g rnçc rài rác. 
+ Rrng trng vào näm 2001, trng hn giao Thông+Trâu, bang nguôn vn dir 

an 661: Din tIch 0,4466 ha; Mt d bInh quân hin cOn khoáng 550 cay/ha; 
du?yng kInh (D.13) bInh quân khoãng 18,5 cm; chiu cao (Hvn) bInh quân khoãng 

10,5 m; trU hiqng bInh quân khoãng 77,6 m3/ha. Ngoài ra, trong to cOn có rnt s 

It cay tái sinh than g6 m9c rái rác. 

+ Rirng trng vào näm 2001, trng thun loài Thông, bang nguOn von dr an 

661: Din tIch 1,3407 ha; Mt d bInh quân hin cOn khoâng 550 cay/ha; dLrO'ng 

kInh (D.13) binh quân khoâng 18,5 cm; chiêu cao (Hvn) bInh quân khoàng 10,5 

m; trü li.rqng bInh quân khoãng 77,6 m3/ha. 

+ Rrng trng vào näm 2003, trng hn giao Thông+Trâu, b&ng nguôn von dr 
an 661: Din tIch 1,4990 ha; Mt d bInh quân hin cOn khoãng 500 cay/ha, 
di.r&ng kInh (D.13) bInh quân khoãng 14,5 cm; chiu cao (Hvn) bjnh quân khoáng 

11,5 m; tr0 lung bInh quân khoãng 47,5 mi/ha. Ngoài ra, trong to cOn có mt s 

It cay tái sinh than g mçc rài rác. 

5. Kinh phi thirc hin phuang an: 

a) Tong kinh phi thirc hin trông rirng thay th: 99.597.000 dng 

(Bcng chi?: Chin mutri chin triu, näm tram chin mwoi bay nghIn dcng,) 

b) Nguôn kinh phi: Chü dAu tu có ten ti Khoàn 2 Diu nay chi trã. 

6. HInh thirc thirc hin: Cha d.0 tu np s tin quy djnh ti Khoãn 5 Diu nay 
v Qu Báo v và Phát trin rirng tinh Quãng Trj d thirc hin trng r&ng thay the 

trén dja bàn tinh. 
7. Thai gian thrc hin: Trong th&i hn 30 ngây k tr ngày ban hãnh Quy& djnh nay. 

Diu 2. To chirc thuc hin 
1. Chü du tu CO ten ti Diu 11 Quyêt djrih nay: Np tin v Qu9 Bão v và Phát 

triên rCrng tinh Quáng Trj theo dOng thai gian và kinh phi duqc phé duyt. Chp hành 

nghiêm các quy djnh ci.iia pháp 1utt ye quán 1', bào v và phát triên rmg. 



3 

2. Sâ Nông nghip Va Phát triên nông thôn: Hung dn thu tiic, thirc hin 
kirn tra, giám sat vic np tin vã str ding din tIch thng cüa Chü du tu theo 

dung quy djnh. 

3. Qu5 Báo v vâ Phát trin rmg tinh: Tip nhn và quán 1', sü diing tin 
trng rCrng thay th diing quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k t ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giárn dôc các S&: Nông nghip và PTNT, 
Tài nguyen vâ Môi tnrng, K hoch và Du tu, Tài chInh; Giám dc Kho bc 
nhà nuóc tinh, Chü tjch UBND huyn Hung Hóa, Giám dôc Qu Bão v và phát 
trin rirng tinh Quang Trj, Giám dôc Ban quãn I thng phông h Hi.róng Hóa-
Dakrông, Giám d6c Cong ty c phn Din gió Tan Linh và Thii truàng CáC Co.  

quan, dan vj Co lien quan chju trách nhirn thi hãnh Quy& djnh này./. 

Noi ,zlzân: 
-NhirDiêu3; 
- CT, PCT TT Ha S Dông; 
- PVP Nguyen Cthi; 
- Liru: VT, NN. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHOCHUT!CH 
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