
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG  TR! Dc 1p - Tii' do - Hanh phüc 

S: OO16 /QD-UBND Quáng Trj, ngày  '3,4  tháng 7 nãm 2020 

QUYET D!NH 
Phê duyt phtro'ng an np tin tring rung thay th 
dê thiyc hin Dir an Nhà may din gió Htr&ng Tan 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR 

Can ci'r Lut Td chi'c chIn/i quyn dja phuvng ngày 19/6/2015, 

Can ci Lut Lam nghip ngày 15/11/2017; 

Can thNghj djnh so' 156/2018/ND-CT ngày 16/11/2018 cia C7'zInhphz Quy 

djnh chi tiet dii hành mç5t so' di.0 cüa Luçt Lam nghip; Ngh/ djnli sO' 83/2020/ND-

CP ngày 1 5/7/2020 ve viçc tha dOi bo' sung mç5t soX  dieu Nghj cl/nh so' 
156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa Chinhphi Quy cl/nh c/il tiet thi hành m5t 

so' dieu cia Lugt Lam nghifr 

Can ct'c Thông tw sO' 13/2019/TT-BNNP TNT ngày 25/10/2019 cia Bó NOng 
nghip và Phát trién nOng thOn Quy cl/nh v trcng rImg thay the khi chuyn mtc 

dIch th dyng rirng sang myc dIch khác; 

Can ct Ngh/ quyet sO' 36/NQ-HDND ngày 23/7/2 020 cia J-k51 d-3ng n/ian dan 

tinh Quáng Tr/ ve vic chü trircing chuyén do'i myc dIch th dyng rz.'t'ng thyc hin 

các dy an dcu tu trên cl/a bàn tinh; 

Theo dd nghj cia Giám do'c SO' NOng nghip và Phát triê'n nóng thOn tçii Ta 

trinh so' 236/TTr-SNN ngày 31/7/2020. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Phê duyt phuong an np tin trng rirng thay th khi chuyên mic dIch str 
ding rrng sang mic dIch khác không phâi lam nghip, vâi các ni dung sau: 

1. Ten Phuong an: Phuong an np tin trng r1rng thay th d thc hin dir an 

Nhà may din gió Huâng Tan 

2. Chü dâu tu: Cong ty cô phn Din gió HuOTlg Tan. 

3. Miic tiêu: Thirc hin trng rmg thay th khi chuyn miic dIch sir diing thng 

sang xây dmg cong trInh kháo. Nâng cao ' thirc trách nhim cUa các t chirc, Ca 

nhân khi trin khai các dir an du tu Co chuyên di miic dIch su' dung rimg sang 
mi1c dIch không phãi lam nghip. Gop phn quán 1 bn vCmg tâi nguyen thng, 

bão v mOi truing sinh thai. 

4. Quy mô, di tuqng, dja dim rtmg chuyn d61 c.n thrc hin tring rimg thay th: 

a) Quy rnô: 3,74 14 ha rilng trng 
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b) Di tu'ig: Rung trng phng h: 1,85 85 ha; thng trng san xut: 1,8829 ha. 

c) Dja dim: Tai  tiu khu 692, xã HuOng Tan, huyn Huâng Hóa, tinh Quãng Tij. 

d) Trng thai rIng tri.rc khi chuyên miic dIch sà dung: 

Din tIch riirng trông trong khu vrc xin chuyên mc dIch sCr ding là 3,74 14 
ha, rrng trng vào các näm 2001, 2003, 2018, trng bang các loài cay Thông nhy'a 
và hn giao Thông + Tru t1r ngun v6n Dr an 661 và trông bng cay Keo lai tü 
ngun vn tr có cüa Ban quãn l rrng phông ht Hu9ng Hóa — Dakrông, Co các 

chi tiêu lam h9c nhi.r sau: 

+ Rung trng nãm 2001, trng thun loài Thông, bng ngun vn di,r an 661: 

Din tIch 1,9276 ha; Mt d bmnh quân khoâng 550 cay/ha; ththng kInh (D.13) 

bInh quân khoâng 18,5 cm; chiu cao (Hvn) bInh quân khoàng 10,5 m; trr 1ung 

bInh quân khoàng 77,6 m3/ha. Ngoài ra, trong lô con có mt s6 It cay tái sinh than 

go mçc rãi rác. 

+ Rirng trông näm 2003, trng hn giao Thông +Tru, b&ng ngun vn di,r an 
661: Din tIch 1,4556 ha; Mt d bInh quân khoâng 380 cay/ha; du&ng kInh 
(D.13) bInh quân khoâng 18,5 cm; chiêu cao (Hvn) bInh quân khoãng 10,5 m; trü 

krng binh quân khoãng 53,6 rn3/ha. Ngoài ra, trong to cOn có mt s It cay tái 

sinh than g m9c rái rác. 

+ Rung trông nAm 2018, trng b.ng cay Keo Iai tili ngun v6n tçr có: Din 

tIch 0,3582 ha; Mt d bInh quân khoâng 2500 cay/ha; chiu cao (Hvn) bInh quân 

di.rài 2,0 m. Rung chua có trü liiçing. 

5. Kinh phi thirc hin phuoig an: 

a) Tng kinh phi thrc hin trng rung thay th: 112.242.000 dông 

(Bcng chil': Mt tram mzthi hal triu, hal tram bn mwcxi hai nghIn d&ig,) 

b) Ngun kinh phi: ChU du ttr có ten tai  Khoán 2 Diu nay chi trã. 

6. Hinh thüc thirc hin: ChO du ti.r np s tin quy djith t.i Khoàn 5 Diu nay 

v Qu5r  Bão v và Phát trin rung tinh Quáng Trj dê thic hin trng rung thay th 

trên dja bàn tinh. 

7. ThOi gian thirc hin: Trong thxi hn 30 ngày k tr ngày ban hành Quyt dlnh  nay. 

Diêu 2. To chtrc thrc hin 

1. Chü du ti.r có ten ti Diu 1 Quy& djnh nay: Np tin v Qu9 Bào v và Phát 
trin rung tinh Quãng Trj theo dOng thii gian và kinh phi duçic phê duyt. Chip hành 
nghiêm các quy djnh cüa pháp lut v quãn 1, bào v và phát trin thng. 

2. Sâ Nong nghip và Phát trin nông thôn: Huâng din thu tiic, thirc hin 
kim tra, giám sat vic np tin vâ sO ding din tIch rung cüa ChO dAu ttl theo 

dñng quy djnh. 
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3. Qu5 Báo v vâ Phát trin rrng tinh: Tip nhn và quãn 1, sü ding tiêri 
trng thng thay th dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tir ngây k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám d6c các Sâ: Nông nghip Va PTNT, 
Tài nguyen vâ Môi trueing, K hoach và Du tx, Tài chInh; Giám doe Kho bc 
nhà nirâc tinh, Chü tjch UBND huyn Huàng Hóa, Giám dc Qu5' Bão v vâ phát 
trin thng tinh Quâng Trj, Giám dc Ban quãn 1 r&ng phóng h Htthng Hóa-
Dakrông, Giám dc COng ty c phn Din gió Huàng Tan vâ Thu truâng các Co 

quan, dcm vi có lien quan chju trách nhim thi hânh Quyt djnh nay.!. 

Nci nhIn: 
-NhtrDieu 3; 
- CT, PCI 11' Ha Ding; 
- PVP Nguyen Cfru; 
-Liru: VT,NNP. 
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