
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

Quáng Trj, ngày 48 tháng 8 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic gii th Hi lam vuôn vã Sinh vt cãnh 

CHU TICH u'c' BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRI 

Can cz-Lut to' chz-cchInh quyn diaphu-ang ngày 19/6/2015, 
Can thNghj dfnh sO 45/2010/ND-C'Pngày 21 tháng 4 nám 2010 cza 

C?'zInh phz quy djnh ye tO chz2v, hogt dç5ng và quán lj h5i; Nghj djnh so 
33/2012/ND-C'P ngày 13 tháng 4nám 2012 cza C'hInh phü ye tha dOi, bô 
sung m5t so diêu cia Nghj djnh sO 45/2010/ND-C'P; 

Xét dê nghi cza Giám dOc S& Nong nghip và Phát triên nóng thOn tgi 
COng van so 469/SNN-TcHC ngày 17/4/2020. 

QUYET IHNH: 
Diu 1. Giãi th Hi lam vi.r&n và Sinh vt cânh duic thành 1p tai 

Quyêt djnh so 2072/QD-UBND ngày 01/8/2017 cüa UBND tinh Quáng Tn. 
Diu 2. Giao các Co quan, don vj can cr chrc nàng, nhim vi duçic 

giao triên khai, thirc hin các ni dung sau: 
- S& Tài chInh: Thâm djnh các nguôn hInh thành tãi san và giá trj tài 

san cüa Hi lam vu&n và Sinh vt cãnh tinh báo cáo UBND tinh xem xét, 
giái quyét. 

- Sâ Tãi nguyen và Môi tnthng; Phôi hçp các Co quan, dcrn vj lien 
quan tham mru UBND tinh thu hôi dat ca Hôi lam vu&n và Sinh vt cãnh 
dé xuât dua vâo sü dl)ng theo quy dnh cia pháp lust. 

- Hôi lam vt.r&n và Sinh vt cánh tinh: Thirc hin, hoàn thành các 
nghTa vv (nêu co) vic giái quyêt tài san, tãi chInh và các thu tic giâi the 
Hi theo quy djnh cüa pháp lut ye quãn l, sà diing tâi san công, Co trách 
nhim np l?i  con dâu cho co quan có tháni quyên theo quy dnh cüa pháp 
luât và châm dOt ton ti, hot dng kê tr ngày Quyêt djnh nay co hiu 1irc. 

Diéu 3. Quyét djnh nay co hiu hrc ké tl'r ngày k ban hành. 
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dôc các S&: Nông nghip và 

Phát triên nông thôn, Ni vii, Tài chInh, Sâ Tài nguyen và Môi truOng, 
ChO tjch Hi lam vtràn và Sinh vt cãnh tinh chiu trách nhiêm thi hành 
Quyêt djnh này./.v.' 

Noinhân: 
- Nhr Diêu 3; 
- Ban Dan vn Tinh ciy; 
- UBND thành ph Dông Ha; 
- Luu: VT, NC. 

Sô:1U6 /QD-UBND 
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