
U BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINII QUANG TR! Dc 1p  — Tir do — Hnh phüc  

S&223O/QD-UBND Quáng Trj, ngày  41  tháng ' nàm 2020 

QUVET Jf)!NH 
Phé duyt giá tr g rung trng khai thác tn dyng nini 2020 dê thrc 

hin dy an dy an Nhà may din gió Phong Nguyen và Nhi may din gb 

Phong Huy ti huyn Throng Boa, tinh Quãng TrI 

UY BAN NFIAN DAN TINH QUANG TR 

Can cü Lugt To chic chInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015; 
Can c& Nghj djnh sc 151/201 7/ND-CP ngày 26/12/2017 quy dinh chi tiit và 

hwóng dJn thi hành m5t s6 diu cia Lugt Quán 1, th dyng tài san công; 

Can c& Nghi dinh sd 62/2 01 7/ND-CP ngày 16/5/2017 cia ChInh phi quy 
djnh chi tiet môt s diu và biçn pháp thi hành Lut Ddu giá tài san; 

Can ci Thông tw 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/20 18 cza Bó Nóng 

nghiêp và PTNT v vic quán l, truy dt ngun gc lam san; 

Theo d nghi cia Giám dc Sâ Tài chInh t4i Ta trInh sd 2694/TTr-STC ngày 

10/8/2020. 
QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt giá trj khai thác tan  dung g thng trng nám 2020 d thirc 

hin dir an Nba may din gió Phong Nguyen vâ dir an Nhã may din gió Phong 
Huy t.i các xã: Htrâng Tan, Tan Thãnh vâ Hi.ràng Phüng, huyn H.r&ng Hóa, tinh 

Quàng Trj. Cti th nhu sau: 
1. Giá trj khai thác tan  dicing g thng trng d thrc hin dr an Nhà may din 

gió Phong Nguyen: 
a) Din tIch thit k khai thác: 9,8425 ha. 

b) Tong giá trj cay dung cüa toàn b 9,8425 ha có rmg &ra vào khai thác tan 
dyng sau khi tth di chi phi luông phát, khai thác, van chuyên (lam trôn): 

48.960.000 dông (Ron mwcri tam triu, chin tram sáu muti nghIn dong). 

2. Giá trj khai thác tan ding g ±ng trng d thirc hin d an Nhà may din 

gió Phong Huy: 

a) Din tIch thit k khai thác: 10,8796 ha. 

b) lông giá trj cay dung cüa toàn b 10,8796 ha có rung &ravào khai thác 
tan dung sau khi tth di chi phi luông phát, khai thác, vn chuyên (lam trôn): 
102.710.000 dông (M3t tram linh hai triu, bay tram rnwô'i nghIn Ong. 
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Diu 2. Ban quãn 1 rrng phông h Hu&ng Hóa - Dakrông to chIrc ban dâu giá 
san phAm tn ding g r&ng trng duçic So Nông nghip và Phát trin nông thôn 
kim tra h so, hin truOng phucng an thi& k khai thác tn dvng  go rüng trông 

näm 2020 tti COng van s 1398/SNN-KHTC ngày 05/8/2020 và s 1399/SNN-
KHTC ngày 05/8/2020 theo dUng quy djnh cUa pháp 1ut. 

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

Chánh Van phông UBND tinh, Giám d6c các SO: Tài chInh, Nông nghip vâ 

Phát trin nông thOn; Giám dc Kho bac  Nhà nuOc tinh; Giám d& Ban quàn 1 thng 

phông ho HuOng Hóa - DakrOng vâ ThU truOng các co quan, don vj lien quan chju 

trách nhim thi hành Quyt dinh này./.  i6I7,, 

Noi nhin: 
- Nhtr Diu 3; 

CT, PCT TT Ha S5 Ding; 
- PVP Nguyn Ctru; 
- Li.ru: VT, 

HàS5Dông 


	Page 1
	Page 2

		2020-08-11T17:38:46+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubndtinh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




