
U' BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
T'NH QUANG TRI Dc Ip—Ttydo—HnIi phüc 

S  :2223  /QD-UBND Qudng Tn, ngày  .4/  tháng 8 nàm 2020 

QUYET D!NH 
Phê duyt giá tr!  dti' toán khai thác go rtrng trng san xut näm 2020 

cüa Ban quail i Rfrng phông h kru vyc song Ben Hãi 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can czLut Td chzc chmnh quyn djaphwong ngày 19/6/2015, 

Can ci Nghj djnh so 62/2017/ND-GP ngày 16/5/2017 cia C'hInh phz quy 

cl/nh chi tiAt môt s diu và bin pháp thi hành Lugt i9du giá tài san; 

Can cii' Ngh/ cl/nh sá 156/20]8/ND-CP ngày 16/11/2018 cia GhInh phi quy 

dinh chi tiet thi hành mt S6 diu cia Lut Lam nghip; Nghi cl/nh s6 83/2020/ND-

CP ngày 15/7/2020 cüa ChInh p/n a ddi, b6 sung môt s6 diu Nghj cl/nh sd 
156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018; 

Theo d nghj S& Tài chInh tai T& tnlnh sá 2639/TTr-STC ngày 0 6/8/2020. 

QUYET D!NH: 

Diiu 1. Phê duyt giá trj dr toãn khai thác g rrng trng san xut nàm 2020 

cüa Ban quán 1 Rrng phông h hxu vrc song BEn Hãi v&i các ni dung sau: 

1. Di tuqng rrng trng khai thác: Rung trng phàng h dä ehuyEn dM sang 

san xut bang ngun vn Dr an 661 trng nam 2005. 

2. Da diEm: Tiêu khu 603A, 593 xã Linh TnRing, huyn Gio Linh, tinh 

Quãng Trj. 

3. Din tich rung trng có trü krqng khai thác là 93,7ha. 

4. Tng san krçing cay dtrng khai thác: 16.389,7m3. 

5. Tng giá tn san phm thu hi sau khai thác: 9.230.095.000 dng. 

6. Giá trj con 1i sau khi trir di chi phi khai thác, vn chuyEn, 1ung phát tht.rc 

bI: 5.030.672.000 dng. (Nãm tj, khOng tram ha mu'oi triu, sáu tram bay mi1i 

hai nghIn clang). 

Day là giá khâi diEm dE Ban quán 1 rung phOng h 1uu virc song BEn Hãi to 

chrc ban du giá theo dung quy dnh hin hành. 

Diu 2. Giao S& NOng nghip và PTNT phM hcp vâi Sâ Tài chInh hi.ràng 

dn Ban quãn 1 rirng phOng h luu virc sOng BEn Hãi thirc hin QuyEt djnh nay. 

Ban quàn I Rung phOng h li.ru vrc song BEn Hãi t chuc thijc hin viêc 

khai thác, ban du giá và quàn l, si'r diing giá trj san phm thu dtxqc sau khi ban 

san ph.m dam b tuân thU các quy djnh hin hành cUa nhà nuâc. 



Noi nhin: 
-NhiiDiêu3; 
- CT, PCT TT Ha S Dông; 
-PVPNguynCCru; 
- Lixu: VT, NN. 
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Ha S5' Dông 

2 
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tili ngày ks'. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các SO: Tài chInh, Nông nghip Va 

PTNT; Giám dc Kho bac nba rnrOc tinh; Chi citc tnrOng Chi civic Kim lam; Giám 

dc Ban quãn 1 thng phOng h luu v1rc song Ben Hãi vã Thu trirô'ng các don v 

lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh nây./. 
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