
UYBANNHANDAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc1p—Trdo—Hnh phác  

S: t6L15 /QD-UBND Quáng Trf,  ngày ..4 tháng  3  nãm 2020 

QUVET DNH 
• A A A • A ., A . 

Ye vice phe duyçt gia tr! san pham go rung trong san xuat khai thac nam 2020 
cüa Cong Iy TNIIH MTV Lam nghip Du&ng 9 (Rtrng tring chtro'ng trInh 327 

nãm 1997 và dr an 661 nãm 2000) ti xã Cam Thành, huyn Cam L, 
tmnh Quãng Tr! 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can ctLuc2t T chz'c chInh quyn djaphuvng ngày 19/6/2015; 
Can c& Nghj ãjnh sc 151/2017/ND-CP ngày 26/12/2017 cia ChInh phñ 

quy djnh chi tjlt và hzthng dán thi hành m5t só dku cza Lut Quán l, s& dung 

tài san công; 
Can c& Nghj djnh so' 62/2017/ND-CT ngày 16/5/2017 cza ChInh phü quy 

djnh chi tiit mç3t so' diu và bin pháp thi hành Lut Do'u giO tài san; 

Can cii' Thong tw 27/2018/TT-BWI'JPTNT ngây 16/11/2018 cüa Bó NOng 

nghip và PTNT v vic quán l, truy xuo't nguOn góc lam san; 
Xét d nghj cüa Giám dO'c Sà Tài chInh kzi Ta trInh so' 3116/TTr-STC ngày 

11/9/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt giá trj san ph.m g rimg trng san xu.t ttr dir an 661 và 

chixongtrInh 327 cüa Cong ty TNI-IH MTV Lam nghip Di.r&ng 9, ci th nhu sau: 

1. Din tIch thit k khai thác: 84,3 ha (dia diem khai thác: Tku khu 775, xã 

C'am Thành, huyn Cam L. 

2. Tng giá trj cay drng cüa toàn b 84,3 ha dua vào khai thác sau khi trü' di 
chi phi luOng phát, khai thác, v.n xuât, vn chuyên (lam trôn): 4.534.000.000 dông 
(BOn tj, nàm tram ba mu'cfi hOn triu dOng,). 

Diu 2. Cong ty TNHH MTV Lam nghip Di.rng 9 to chirc ban dâu giá g 
rimg trông san xuât duçic S Nông nghip và Phát triên nOng thôn kiêm tra ho so, 
hin trung phiung an thiêt kê khai thác go rrng trOng san xuât nãm 2020 ti 
Cong van so 1265/SNN-KHTC ngày 16/7/2020 theo dung quy djnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k t1r ngày k. 
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sâ: Tái chInh, NOng nghip và 

Phát trin nOng thOn; Giám dc Kho bc Nhà ni.róc tinh; Giárn dc Cong ty TNI-U-i 



HãSDông 

2 

MTV Lam nghip Du?mg 9 vâ ThU trithng các co quan, dun vj lien quan chlu  trách 

nhim thi hành Quyt dinh  nay./. 

Nci nhin: 
- Nhu Diéu 3; 
- Luu: VT, NN. 

TM. U'c BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TCH (C 
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