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So: .57QD-UBND

Quáng Trj, ngày .LJ tháng 10 nàm 2020

QUYET DINH
A
.A A
Ye viçc phe duyçt phuong an nQp tien trong rung thay the de thrc hiçn cong
trmnh: Khu tái djnh cir dir an thành phân doin Cam L - La Soii thuc dir an
throng cao tEc Bàc - Nam phIa Bong gial doin 2017 - 2020,
dotn qua huyn Cam Lô
A
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UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR!
Can ci'Lut Td chic chInh quyn djaphu'cing ngày 19/6/2015;
Can ct Lu2t Lam nghip ngày 15/11/2017;
Can thNghj djnh s 156/2018/ND-CT ngày 16/11/2018 cüa C'hInhphi Quy
ct/nh chi tjlt dii hành mç5t s diu cüa Lutt Lam nghip;
Can ci Thông tzr sc 13/2019/TT-BNNP TNT ngày 25/10/2019 cüa Bó Nông
rrng rfmg thay theX khi chuye'n myc
nghip và Phát trie2n nông thón Quy ct/nh
dIch th dyng rirng sang myc dIch khác;
ye'

Can thNghf quylt 59/ND-HDND ngày 10/9/2020 cüa HDND tinh Quáng Tr/
viçc chz trwcfng chuyên di myc dIch th dyng rfrng thrc hin các dw an ddu tu'
trén dia bàn tinh,
ye'

Xét de' nghj cza Giám dc Sà Nóng nghip và Phát trie'n nóng thón tgi Ta
trInh s 341/77'r-SNN ngày 7/10/2020.
QUYET BNH:
Biu 1. Phé duyt phuong an np tin trng r0ng thay th khi chuyên mllc
dIch sà ding rung sang mic dIch khác không phâi lam nghip vOi các ni dung sau:
1. Ten Phucmg an: Phuong an np tin trng thng thay th d thirc hin cong
trInh: Khu tái djnh Cu dr an thành phn don Cam L - La Son thuc dr an du?Lrng
cao tc Bc - Nam phIa Dông giai doan 2017 - 2020, don qua huyn Cam Lô.
2. Chü du tu: Ban quãn 1 Dir an Du tu Xây drng và Phát triên Qu5 dat
huyn Cam L.
3. Mic tiêu: Thirc hin trng rrng thay th khi chuyn miic dIch s1r diing
rung sang xây dirng cong trInh khác. Nâng cao 2 thirc trách nhirn cüa các t chñc,
cá nhân khi trin khai các dr an du tu Co chuyên d6i miic dIch scr ding thng sang
miic dIch không phâi lam nghip. Gop phn quân l' bn v€ng tâi nguyen thng,
bão v môi truOng sinh thai.
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4. Quy mô, dM tuçng, dja dim nlmg chuyn dM cn thirc hin trng thng
thay th:
a) Quy mô: 4,0260 ha rilmg trng.
b) Di tuçrng: Rilmg trng san xuAt 3,9395 ha, rilrng trng ngoài 3 loi rilrng
0,0865 ha.
c) DIa dim: Tti tiu khu 777B, x Cam Hiu, huyn Cam L, tinh Quáng Trj.
d) Trng thai rilrng truâc khi chuyn mvc dIch sir dicing: Can ci bàn d Kim
kê riltng nãm 2016, bàn d hin trng rilrng näm 2019 cilia huyn Cam 1 vã h so
thu hôi dat dê xây dirng cong trmnh: Khu tái djnh ci.r dr an thành phn don Cam
Lô - La Son thuc dr an di.thng cao the Bc - Nam phIa Dông giai don 2017 2020, doin qua huyn Cam Lô dixçic Uy ban nhân dan huyn Cam L phê duyt
ti các Quyt djnh s 1932/QD-IJBND ngày 20/9/2019 (dcit 1); Quyêt djnh s
2385/QD-UBND ngày 04/11/2019 (dct 2); Quyêt djnh so 812/QD-UBND ngày
2 1/5/2020 (dcrt 3), khu v1rc xây dijng cong trmnh có 4,0260 ha rilrng Tram (Keo lai)
trng tp trung tilt 1 dn trên 5 näm tuM. Hin trng tai thai dim 1p h so chuyên
miic dIch silr dirng riltng, toàn b din tIch 4,0260 ha rilrng trng trong khu vtrc xây
drng cong trInh là d.t tr6ng không Co rilrng và chü du ti.r dã trin khai mt sé hoat
dng xây dirng cong trInh.
5. Kinh phi thrc hin phuong an:
a) Tng kinh phi thirc hin trng rilmg thay th& 120.780.000 dng
(Bcng chil': Môt tram hai mu'cti triêu, bay tram tam muoi nghIn dng)
b) Ngun kinh phi: Chü dAu tu Co ten tai Khoãn 2 Diu nay chi trà.
6. HInh thi:rc thirc hin: Chili du tix np s tin quy djnh tai Khoãn 5 Diu nay
v Qu Bão v và Phát trin thng tinh Quáng Trj d thirc hin trng thng thay th
trên dia bàn tinh.
7. Thai gian thirc hin: Trong thai hn 30 ngày k tilt ngày ban hành Quyêt djnh nay.
Diu 2. To chilrc thuc hin
1.Chü du tt.r cO ten t?i Diu 1 Quyt djnh nay: Np tin v Qu Báo v và Phát
trin rilmg tinh Quâng Trj theo dung thai gian và kinh phi dixçc phé duyt. Chip hành
nghiêm các quy djnh cilia pháp Iut v quãn l, báo v và phát trin rilrng.
2. Sâ NOng nghip và Phát trin nông thôn: Huang dn thO tlic, thirc hin
kim tra, giám sat vic np tin và silt ding din tIch rilrng cilia Chili dâu tu theo
dOng quy djnh.
3. Qu Bào v và Phát trin rilmg tinh: Tip nhn và quãn 1', silt ding tin
trng riling thay th dung quy djnh cilia pháp lut.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tilt ngày k.
Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dâc các S&: NOng nghip và PTNT, Tài
nguyen và Môi truang, K hoach và Du tu, Tài chInh; Giám dc Kho bac nhà
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nithc tinh, ChU tich UBND huyên Cam L, Giám dc Qu Bâo v và phát triên
rmg tinh Quãng Trj, Giám dc Ban quàn 1 Dr an Du tu Xây dyng và Phát triên
Qu dt huyn Cam L vâ Thu tru&ng các Ca quan, dan vj có lien quan chju trách
nhim thi hành Quyt djnh nay./.
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