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QUYET D!NH 
Phêduyt phu0ng an np tiên trng rLrng thay th 

dê thy'c hin Dy an Cyrn Cong nghip Hal Lê 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can thLuçt T chic chInh quyn djaphwcrng ngày 19/6/2015, 
Can ci Lu2t Lam nghip ngày 15/11/2017, 
Cán ci Nghi djnh so 156/2018/ND-CT ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü Quy 

djnh chi tiêt thi hành môt 36 diêu cla Lut Lam nghip, Nghj djnh sO 83/2020/ND-
CT ngày 15/7/2020 ye vic tha ã'Oi bO sung m(3t s diu Nghj djnh so 
156/2018/ND-CT ngày 16/11/2018 cüa C'hInh pha Quy djnh chi tiét thi hành m5t 
sO diêu cüa Lu2t Lam nghiêp, 

Can ci ThOng tw sO 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 cüa Bô NOng 
nghip và Phát triên nOng thOn Quy djnh ye trOng rtng thay the khi chuyên myc 

dIch th dyng ring sang muc dIch khác; 
Can ct Nghj quyêt s6 36/NQ-HDND ngày 2 3/7/2 02 0 cüa H'?i  dng nhán dan 

tinh Quáng Tr! ye vic chü truv'ng chuyén dOi myc dIch th dy'ng ricng thy'c hin 

các dir an dáu tw trên dia bàn tinh; 
Theo dê nghj cia Giám dO'c S& NOng nghip và Phát trién nOng thOn ti TO' 

trInh sO 242/TTr-SNN ngày 04/8/2020. 

QUYET DINII: 

Diu 1. Phê duyt phixong en np tin trng rimg thay th khi chuyn myc dIch si'r 
d%Ing thng sang mic dIch khác không phâi lam nghip, vài các ni dung sau: 

1. Ten Phuang an: Phr(mg an np tiên trông thng thay the d th1rc hin dir an 

Cm Cong nghip Hâi L 
2. Chü ctAu tu: Trung tam Phát triên Cim cong nghip, Khuyên cong và Djch 

vi cong Ich thj xã Quang Trj. 
3. Miic tiêu: Thirc hin trng rung thay th khi chuyn mc dIch sCr diing thng 

sang xây dmg cOng trInh khác. Nâng cao thrc trách nhim cüa các to chüc, cá 

nhân khi triên khai các d1r an dâu tu có chuyên dOi mvc dIch sr dung thng sang 
miic dIch không phài lam nghip. Gop phân quãn l ben vUng tài nguyen rung, 
bâo v môi tnr?mg sinh thai. 

4. Quy mô, d6i tuçing, dja dim thng chuyên dôi can thc hin trông rung thay the: 

a) Quy mô: 12,1104 ha r&ng trng 
b) Di ti.rçrng: Rung trng san xuât: 4,3 779 ha; rirng trông ngoài quy hotch 3 

loai rrng: 7,7325 ha. 
c) Dja dim: Ngoài tiu khu 121, xâ Hal L, thj xã Quãng Trj, tinh Quàng Trj. 

d) Trng thai rfrng truOc khi chuyn miic dIch sü ding: 
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C.n cü các Quyt djnh s6 1 120/QD-UBND ngày 21/9/2016 (dcct 2) và Quyêt 

djnh so 362/QD-UBND ngày 20/4/2017 (dcit 3) cüa UBND thj xA Quãng Trj ye 
vic phê duyt phuang an và kinh phi bôi ththng, ho trq, giãi phóng mt bang dê 

xây drng cong trInh: Cm cOng nghip Hài L; Khu vijc xin chuyên dOi mI1c dich 

scr ding Co din tIch rirng trông cay Tram là 12,1 1 04ha. Ngi.thi dan và cng dông 

dã nhn tiên bôi thu&ig, ho trçl Va tiên hành khai thác thng và bàn giao mt bang 

cho chü dâu ttr. 
Trên hin trumg có khoàng 2,5965 ha cay keo tái sinh bang ht khoàng I - 3 

namtuôi,namráiráCtaicáclO4, 9, 11, 12, 14,15,16,18, 19,21/Khoãnh3,NTK 
121. Cay có du&ng kInh gc khoãng 3 cm, chiêu cao vüt ngpn khoãng 2- 3m, mt 

d khoâng 2.500 cay/ha. Rirng chua có trct lucing. 
5. Kinh phi thrc hin phxang an: 
a) Tong kinh phi thrc hin trng ri'rng thay th& 363.312.000 dng. 

(Bang chü: Ba tram sáu mwo'i ba triu, ba tram mw&i hai nghIn dng) 

b) Ngun kinh phi: Chü du tu có ten ti Khoãn 2 Diu nay chi trá. 
6. Hnh thüc thrc hin: Chü dâu tu np s tiên quy djnh ti Khoán 5 Diu nay 

ye Qu5 Báo v và Phát triên rung tinh Quãng In dê thirc hin trông rrng thay the 

trên dja bàn tinh. 
7. Thri gian thirc hin: Ngay sau khi cO quyêt djnh phé duyt. 
Diu 2. To chCrc thirc hin 
1. Chü dâu tu có ten ti Diu 1 Quyt djnh nay: Np tin v& Qu Bào v và Phát 

triên rimg tinh Quáng Tn theo dngthii gian và kinh phi ducic phê duyt. Chap hành 
nghiêm các quy djnh cUa pháp 1u.t ye quãn 1, bão v vã phát trin rrng. 

2. S& Nông nghip và Phát triên nông thôn: Hithng dn thu tiic, thrc hin kim tra, 

giárn sat vic np tiên và sü dimg din tIch rirng cüa chü dâu ti.r theo dáng quy djnh. 

* 3. Qu5 Bão v và Phát trin rung tinh: Tiêp nhn và quàn l', sü ding tin 

trông thng thay the dung quy djnh cüa pháp 1ut. 
Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu 1rc k t' ngày k. 
Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các S&: Nông nghip và PTNT, 

Tài nguyen và Môi tris&ng, Kê hoach và Dâu tu, Tài chInh; Giám dOc Kho bc 

nhà rnióc tinh, Chü tjch UBND thj xa Quâng Trj, Giám doe Qu Bâo v và phát 
triên rrng tinh Quáng Trj, Giám dOc Trung tam Phát triên Cim cOng nghip, 
Khuyên cong và Djch vii cong Ich thj xà Quãng Trj và Thu trix&ng các Co quan, 

don vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

Noi nhn: 
- Nhu Dieu 3; 
- CT, PCT U Ha SS'  Ding; 
- PVP Nguyen Ccru; 
- Ltru: VT, NN. 

Ha S5 Pông 
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