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Vö Van Hung 

U BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH  QUANG  TR! DcIp-Tiydo-Hnh phüc 

Sô:2571  /QD-UBND Quáng Trj, ngày  .21  tháng 8 nãm 2020 

QUYET DNH 
V vic Ban hành Quy ch thm d!nh  h so trInh chü truong chuyên miic 

dIch sir dirng rung sang mic dIch khác 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can thLuçt Td ch&c chInh quyn diaphwmg ngày 19/6/2015, 

Can c& Luát Lam nghiép ngày 15/11/2017; 

Can c&Nghj dinh s 156/2018/ND-C'P ngày 16/11/2018 cia ChInhphi Quy 
djnh chi tiêt thi hành m5t so diêu cia Luçlt Lam nghip; 

Can c& Nghj djnli sá 83/2020/ND-CT ngày 15/7/2020 cia C'hInh phü tha 
dOi, bO sung mç5t sO diêu cüa Nghf djnh so 156/2018/ND-CT ngày 16/11/2018 cüa 
CiiInh phi quy dinh chi tiêt thi hânh m5t sO diéu cia Lut Lam nghip; 

Theo d nghj cia Giám dc So NOng nghip và Phát trin nOng thOn tgi TO 
trInh sO 267/77'r-SNN ngày 18/8/2020. 

QUYET DLNH: 

Diu 1. Ban hãnh kern theo Quyt djnh nay Quy ch thrn djnh h so trinh 

chü truong chuyén mvc dIch sir ding rung sang rnic dIch khác trên dta  bàn tinh 

Quàng Trj. 
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k ttr ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sà: Nông nghip và 
PTNT, Tài nguyen và Môi trng, Ké hoach và Dâu tu, Tãi chmnh; COng 

Thuong, Chi civic tru&ng Chi ciic Kiêm lam, ChU tjch UBND các huyn, thành 

phô, thj xã và Thu tri.ràng các don vj lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt 

djnh nây./., 

Noi nl,ân: 
-NturDiu3; 
- CT, PCT U Ha S5 Dong; 
- PVP Nguyen Cru; 
- Ltru: VT,NN. 



CONG HOA xA HOI CHU NGI{IA VIET NAM 
Dc1p-T,rdo-HinhpI1üC 

QUYCHE 
". ., A t 

Tham s • o so' trinh chu tru'o'ng chuyen miic dich sir dçing ru'ng sang 
mt,ic dich khác trên da bàn tinh Quãng Trj 

(Ban hành kern theo Quyet djnh  so2374  /QD-UBND ngày.21/8/2020 
cia Uy ban nhán dan tinh Quáng Tn,) 

Diu 1. Nguyen tc thâm djnh 

1. Dung thm quyn, quy trInh, thi han theo quy djnh cüa Nghj dlnh  s 

83/2020/ND-CP ngày 15/7/2020 cüa ChInh phU sra di, b sung mt s diu 
cüa Nghj djnh s 156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tit thi hành mt s diu cüa Lut Lam nghip (Sau day gi là Nghj djnh 

83/2020/ND-CP) và Quy ch nay. 

2. Dam báo cong khai, minh bach v trInh tir, thu tijc, h so, kt qua thm 
djnh vâ tuân thu các quy djnh v cãi cách thu tiic hành chInh trong qua trInh 

thAm dinh. 

Diu 2. HInh thrc, h so, ni dung thm dinh 

1. HInh thirc thm dnh 

a) T chirc hçp Hi ding thm djnh. 

b) Ly kin b&ng van bàn cüa thành viên Hi dng thm djnh. 

Thy theo tInh hInh thirc t và quy mô, tInh ch.t cüa dir an có thirc hin 

chuyn miic dIch sü di1ng rrng thI Chü tjch Hi dng thm djnh quyt djnh 

hInh thirc thm djnh cu the. 

2. H so, ni dung thâm djnh quy djnh tai Diêu 1 Nghj cljnh 83/2020/ND-CP. 

Diu 3. Ca quan thu?rng trirc thm djnh 

1. Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn là Co quan thumg trirc thAm dnh 

h so trinh chü tnrang chuyên &i miic dIch s1r diing rimg sang mvc dIch khác. 

2. Trách nhim cüa Sâ Nong nghip và Phát trin nông thOn 

a) Tiêp nh.n và kim tra ho so trInh chü truong chuyên mic dIch sir diing 

rtrng sang mvc dIch khác theo quy djnh tai Nghj djnh 83/20201ND-CP. Tri.rmg 

hcip h so chua dÀy dü, Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn trâ ku bing 
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vAn bàn cho t chirc, cá nhân d ngh chuyn di imic dIch sr ding thng theo 
quy djnh. 

b) Trinh dr thâo giy m&i, thành phn, ni dung, chuong trInh h9p th.rn 
djnh và gui h so, tãi 1iu thm djnh dn các thành viên Hi dng thm djnh 
(trtthc thii gian hçp It nht 02 ngày lam vic) di vâi truông hqp th.m djnh bang 
hInh thüc h9p Hi d6ng thm djnh. 

b) Giri vAn bàn lAy kin thm djnh (kern h so lien quan) dn thành viên 
Hi dng th.m djnh, báo cáo ttng hcrp kin thm djnh trInh Chü tjch Hi dng 
th&ii djnli d& vri trii?Yng hçrp lAy kin bang vAn bàn cüa thành viên Hi dng 
thAm djnh. 

c) Chü trI, ph& hçip VAn phàng UBND tinh hoãn thin h so thAm djnh 

tham muu Uy ban nhân dan tinh báo cáo cAp thAm quyn quyt djnh chü truong 
chuyn mvc  dIch sCr di1ng rirng. 

d) Tnthng hçip kt qua thm djnh không dü diu kiin,  co quan thu&ng trirc 
trà l&i b.ng vAn bàn cho các t chüc, cá nhân d nghj quyt djnh chü tnxcmg 
chuyn mic dIch sü ding thng và nêu rô l do. 

Diu 4. Hi ctong thm djnh 

1. Hi d&ig thm ctjnh do Chü tjch Uy ban nhàn dan tinh quy& dlnh thành lap. 

2. S lixqng, thành phAn Hi dng thAm djnh 

a) Chü tjch Hi dng thm djnh là Lânh dio lily ban nhân dan tinh. 

b) Phó Chü tjch Hi dng thm djnh là Lãnh do S& Nông nghip và Phát tiin 

nông thôn. 

c) Thu k Hi dng thm djnh là dai  din Chi cic Kim lam. 

d) Thãnh viên Hi dng thArn djnh gm dti din: Lath do VAn phông Uy 
ban nhãn dan tinh, S& Tài nguyen và Môi trung, S& K hoch và DAu tu, S& Cong 
Thuong, Sâ Tài chInh, Chi cic Kim lam và di din lath dao  các ngành và dja 

phuong có lien quan dn dir an d nghj chuyn di miic dIch sCr dung thng. 

3. Trách nhim ci1a Hi dng thm djnh 

a) Thành viên Hi ding thAm djnh: 

- Dánh giá trung thirc, khách quan nOi  dung h so và các tài lieu lien quan. 

- Ghi Phiu biu quy& theo mu tai  Phti lic I ban hành kern theo Quy ch 

nay; trInh bay Phiu biu quyt tai  cuc h9p cüa Hi dông. 

- Chju trách nhim Ca nhãn truóc pháp 1ut v ni dung biu quyk 
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- Báo mt thông tin có trong H so, qua trInh thâm djnh theo quy djnh cüa 

pháp 1ut. 

- Tham gia d.y dü các cuc h9p cüa Hi dng thm djnh. Tmng hçip vng 
mat phâi duçc sir dng cüa ChU tjch Hi dng thâm djnh và có trách nhim g1ri 
Phiu biu quyt cho Co quan thu&ng trrc thm djnh tnrc khi cuc h9p dirqc tin 

hành It nht 01 ngày lam vic. 

- Tham gia kin ti cuc h9p Hi dng thm djnh, duçc quyn báo hxu 
kin trong trning hçip có kin khác vâi kt 1un cüa Hi dng thm djnh. 

- Thirc hin nhim vii theo diu hành cüa Chü tjch Hi dng thm dlnh. 

b) Chü tjch Hi dng thm djnh: 

- Thirc hin quy djnh tai  diem a khoán nay. 

- Quyt djnh triu tp cuc h9p Hi dng thm djnh. 

- Diu hành cuc hçp Hi dng thm djnh, kt 1un và chju trách nhim v 

kt 1un cüa Hi dng thm djnh. 

- K biên ban cuc h9p cüa Hi dng thm djnh theo mu tti Phi hc II 

ban hành kern theo Quy ch nay và chlu  trách nhim v tInh dy dU, trung thirc 

cüa các ni dung ghi trong biên ban các cuc h9p cüa HOi  dng thm djnh. 

- Xác nhn vic hoàn thin h so dánh giá cüa t chrc, cá nhân d nghj 
quyt djnh chü tn.rong chuyn miic dich 5ir dung rrng theo kin kt lun cüa 

Hi dông thâm djnh. 

- Dixçc üy quyn b&ng vAn ban cho Phó Chü tjch Hi dng thirc hin nhim 

vu cüa Chü tjch Hi dng thâm djnh quy djnh tai khoán nay. 

c) Phó Chü tjch Hi dng thAm djnh: 

- Thirc hin quy djnh ti dim a khoàn nay. 

- Thrc hin nhim vii cüa Chü tjch Hi dng thâm djnh khi dixçc üy quyn. 

d. Thu k Hi dng thãm dnh: 

- Cung cAp các Phiu biu quyt H so cho các thành viên Hi dng thAm djnh. 

- Doc phiêu biêu quyt cüa thành viên Hi dông thAm djnh không tham gia 

cuc hçp cUa Hi dông. 

- Ghi và k biên bàn h9p Hi dng thâm djnh. Chju trách nhim ye tInh 
dAy dü, trung thirc cüa các ni dung ghi trong biên ban cüa các cuc h9p Hi 
dng thAm djnh, hoàn chInh biên bàn cuc h9p. 

4. Nguyen tAc và diu kin t chirc h9p thAm djnh 
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a) Cuc hp Hi dng thm djnh duqc tin hành khi có mt It nh.t 2/3 s 
thành viên cüa Hi dng thm djnh và có Chü tjch Hi dng thtm djnh hoc 
Phó Chü tjch Hti dng thm djnh ducic ày quyn d thirc hin nhim v11 cUa 
ChU tjch Hi dng thAm djnh. 

b) Hi dông thAm djnh lam vic theo nguyen tãc tháo 1un ttp th, cong 
khai, biu quyt và quyt dinh theo da s& Van bàn do Hi dng thm djnh phát 
hành di.rçc sCr diing con du càa UBND tinh khi ChÜ tjch Hi dng thâm djnh 
chü trI hop thAm djnh; sü diing con du cüa Si NOng nghip và Phát trin nOng 
thôn khi Chü tjch Hi dng thAm djnh ày quyn cho Phó Chü tjch Hi dông 
thm djnh chü trI hQp thm djnh. 

c) kin cüa ttrng thành viên Hi dng thm djnh và kt qua thm djnh 
cüa Hi dng thAm djnh dirçic th hin trong biên bàn cuc hp Hi dông 

thtm djnh. 

d) Ho so thm djnh kt 1un dü diu kin trInh cp thâm quyn chü trisong 
chuyn mic dIch sà ding rung khi có It nhAt 2/3 so thành viên Hi dng Co 
Phiu biu quyt dU diu kin (bao gm Phiu dü diêu kin và Phiêu dü diêu 

kin nhrng phâi chinh si:ra, bô sung). 

di) H so thm djnh kt 1un khOng din diu kin trInh cp thm quyn chU 

tnrcing chuyn m1ic dIch siir ding rung khi khOng dáp rng quy djnh tai  dim d 

khoàn nay. 

Dieu 5. To chuc thuc hien: 

1. Các thành viên Hi dng thAm djnh; Thu tru&ng các Sâ, Ban, Ngành; 

Chü tch UBND các huyn, thành ph thj xa và các t ch0c, cá nhân có lien 

quan chju trách nhim thirc hin Quy ch nay. 

2. Giao Co quan thuung trirc Hi dng thâm djnh theo dOi, tng hcip tInh 
hInh vic thirc hin. Trong qua trInh thirc hin nu cO vn d phát sinh hoc can 

b sung, sua dM thl thng hçip trmnh UBND tinh xem xét, quyt djnh./.k 



(Kern th 

Phu hic I 
Au PHIEU BIEU QUYET 
fnh h Sc' trInh chz. trwo'ng chuyê'n myc dIch th dyng 
dIch khác trên dja bàn tinh Quáng Tr) 

uIOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Dc1p-Tirdo-Hnh pc 

 ngày  tháng nàrn 20.... 

PHIEU BIEU QUYET 
HI so d nghj quyt d!nh  chü trirong chuyên mic dIch sfr dyng rirng sang 

muc dIch khác cüa (to chfrc/cá nhân)  

I. Thông tin v thành viên Hi dung: 

1. Ho và ten ('chtc danh khoa hoc, hoc ham, hQc vii):  

2. Ca quan cong tác:  

3. Chirc vu:  

4. Chirc danh trong Hi dung  

II. Ni dung thãm d!nh: 

1. TInh dy dü, hçip I cüa hu so 

(Uy viên ghi rO nhn xét v hu so d dÀy dü, hçip 1 chi.ra? Co cAn bu sung 
them không?) 

2. Si.r tuân thu các quy djnh cOa pháp 1ut 

(Uy viên ghi rô nh.n xét v sr tuân thO/không tuân thu các quy djnh cüa 
pháp 1ut, can bô sung them không?) 

3. Sir phü hçp quy hoch, k hoch sfr ding dAt 

(Uy viên ghi rö nhn xét v sr phü hçiplkhông phO hcip vâi quy hoach, k 
hoch si:r thing dat thrqc cap có thâm quyên phê duyt, can bô sung them 
không?). 

4. Sir phü hcp quy hoach lam nghip 

((Jy viên ghi rô nhn xétv sir phü hçp/không phü hgp vri quy hoach lam 
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nghip di.rçic cap có thâm quyên phê duyt, cn b sung gI?). 

5. Sir cap thiêt dâu ti.r dir an dáp lrng tiêu chI theo quy djnh tai  Nghj djnh so 
83/2020/ND-CP (hiu qua kinh tê-xã hi, tác dng den môi trung) 

(tJy viên ghi rô nhn xét v sir cp thit!không cp thiêt; dáp rng dü tiêu 
chI/không dáp 1rng dü các tiêu chI theo quy djnh tii Nghj djnh sO 83/2020/ND-
CP). 

6. Nhthig van dê khác có lien quan 

(Uy viên ghi rO nhn xét, dánh giá vn d có lien quan trong Ho so dir an) 

HI. Các ni dung dánh giá, thãm djnh h s0 

1. Nhüng ni dung dâ dat  duc:  

2. Nhüng dim cOn ton tai,  can chinh süa, bô sung:  

IV. Dánh giá tng hçrp 

1. Dü diu kin trInh quyt djnh chü tnrang chuyén mic dIch sr diing rrng, 
không phài chinh sira, bô sungo 

2. Dü diu kin trInh quyt djnh chü truong chuyn miic dIch sO ditng rüiig 
nhung can phâi chinh sra, bO sung o 

3. Không dü diu kin trInh quy& djnh chU truong chuyn mvc  dIch si'r 
ding rirng o 

Thành viên Hi dng 
(Ky, ghi r5 ho và ten) 



Phi,i hic II 
HQP HQI BONG THAM BJNH 
ô so' trInh chü trircing chuyén myc dIch th dyng 
khác trên d,ia bàn tinh Quáng Tn) 

UBND TINH QU 
HDTB CHUYEN MVC  BiCH 

SU  DVNG  RUNG 

So: /BB-HDTD 

CQNG HOA XA 1101 CHU NGHA VIET NAM 
Thc 1p - Ty do - Hanh phüc 

, ngày  tháng......nãm 20 

BIEN BAN 
Hç)p Hi ding thâm djnh h so' d nghj quiyt d!nh  chü trirong chuyn myc 

dich sü' diing rüng sang mile dIch khác cüa (to chác/cá 
nhân)  

A A' A 
I. Ten Hoi dong: 

Hi dng thm djnh h so d nghj quyt djnh chü tnrong chuyn rniic dIch 
sCr ding rirng sang mIic dIch khác cüa to chirc/cá nhân.... dixcc thành 1p theo 
Quyêt djnh sO... /QD-UBND ngày . ../... /20... cüa Uy ban nhân dan tinh. 

II. Thành phn tham gia cuc h9p Hii dng: 

- Thành viên có mAt: 

- Thãnh viên vng mt: Ghi day disd lu'crng, hQ ten và chc danh rrong 
H3i dóng thám djnh cüa các thành viên yang mat, l, do vOng mat: 

1  

2.  

- Dui biu tham du (nu có): 

III. T1Ib'I gian và dja dim cuc hQp Hi dng: 

- Th?i gian: Ti'r ... giô' . . . .ngày ... ./.... /20  den ... giô  ngây .....I... /20... 

- Dia dim  

IV. Ni dung và din bin cuc h9p: Ghi theo trInh tr di'n biê'n cüa czy3c 
hQp Hói dóng thdm dinh, day dü, trung thyv. 

4.1. Thu k thông báo 1 do cuc h9p và gi9i thiu thânh phn tham dr; 
giâi thiu ngui chi tn cuc hçp diêu hành cuc hpp. 

4.2. To chirc, cá nhân dê nghj quyêt dlnh  chü truong chuyên mvc  dIch s1r 
dicing rirng trInh bay torn tat ni dung Ho so. 
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4.3. Tháo 1un, trao di giüa thành viên Hi dng: Ghi các ni dung trao 
dôi ti cuc h9p Hi dông. 

4.4. ' kin nhn xét v H s: Ghi di kiln cza các iy  viên Hói dng. 

4.5. ' kin cüa các dai biu tham di.r (nu co)  

V. Kt qua kim phiu thm djnh: 

5.1. S phiu dü diu kin trInh quyt djnh chU trwing chuyn mic dIch sr 
dtng thng sang mi1c dIch khác.....I.. ..Phiêu. 

5.2. So phiu không dü diu kin trInh quyt djnh chü trucrng chuyên miic 
dIch sü diing thng sang mçic dIch khác: / Phiêu. 

VI. Kt Iun cuc hQp: 

6.1. Chü tjch Hi dng kt 1un: Du'crc tlng hQp trên cc' s& ,j  kiln cza các 
thânh viên Hç5i dóng, trong do tOrn tat ngán gn nhüng nç3i dung dgtyêu cdu cia 
HO so', nhimg n5i dung cia Ho so' can phái du'çrc chinh tha, bó sung. 

6.2. ( kin khác cüa các thành viên Hi dông (nêu có): 

Biên bàn drçic 1p hoàn thành vào hi  gi?  ngày /  /20... ti... I. 

THU' KY 
(K ten, ghi rö hQ vO ten) 

No'! n/i (in: 
- SäNN&PTNT; 
- Lru: VT, 

CHU TQA 
(Kj ten, ghi rO hQ và ten, 

dOng dáu cci quan) 
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