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DI) THAO 

NGH! QUYET 
V vic quyt djnh chü trirong chuyn di myc dIch 

sir diing rung d thirc hin các dr an du tu trên dja bàn tinh 

HOI BONG NHAN DAN TNH QUANG TRI 
iuioA VIII, KY HQP THU' 16 

Can th Luat Td chz'c C'hInh quyn dja phu-crng ngày 19/6/2015; Lut tha 
di, bô sung m5t so diu cia Luçt t ch&c ChInh phi và Lu2t To ch&c chInh 
quyn djaphuvng ngày 21/1112019, 

Can ci Lut Lam nghip ngày 15 tháng 11 nám 2017, 

Can c& Nghj djnh sc 156/2018/ND-CP ngày 16 tháng 11 näm 2019 cia 
Chinh pith quy cl/nh chi tilt thi hành m5t sd dku cza Lu2t Lam nghip nám 
2017; Nghj cl/nh sO 83/2020/ND-CF ngày 15/7/2020 cia ChInhphi v vic tha 
clOi, ho sung mt sO ä'ieu cza Nghj cl/nh 156/2018/ND-cP cia GhInh phi quy 
cl/nh chi tiêt thi hành mót sO diêu cza Luq't Lam nghifr 

Xét Ta trInh sl. /TTr-UBND ngày tháng  nám 2023 cza Uy ban 
nhân dan tinh v vic dé nghj quylt cl/nh chuyên dOi myc dIch szr dyng rinig 
sang myc dich khác dé thyc hin các 4 an trên cl/a bàn tinh nám 2023, Báo 
cáo thám Ira cia Ban Kinh té - Ngán sách Hç5i dOng nhán dan tinh; Y kién tháo 
lun cüa dgi bilu Hói dng nhán dan tinh. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Chap thun chü trucing chuyn miic dIch sü diing thng d thirc 
hién 01 dir an, vâi tng din tIch là 0,7455 ha rung trông ngoài 3 1oi rfrng dä 
duçic cp giy chirng nhn quyn s1r diing dAt (RSX). 

(CO danh muc các dit an kern theo). 

Biu 2. 

1. Üy ban nhân dan tinh t chtrc thirc hin Nghj quyt theo dung quy djnh 
cüa Lut Lam nghip näm 2017. Tip tiic chi do xây dirng phucing an và phé 
duyt phucing an trng rung thay th theo quy djnh. 

2. Thu&ng trrc HOi  dng nhan dan tinh, các Ban cüa Hi dông nhân dan 
tinh, các t di biu HOi  dông nhân dan, dti biu Hi dng nhân dan tinh phi 
hçip vói Uy ban Mt trn To quc Vit Nam tinh và các th chirc chInh trj - xa 
hi giám sat thrc hin Nghj quyt. 
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Nghj quyt nay &rçic Hi dông nhân dan tinh Quãng Trj khoá VIII, k5' h9p 
thu 16 thông qua ngày ... tháng nàm 2023 và có hiu 1c k tr ngày thông 
qua.!. 

Noinhn: CHU T!CH 
- Uy ban ththng viii Qu& hi; 
- VPQH, VPCP, VPCTN; 
- BO TNMT, BO NNPTNT; 
- Ciic kim tra van ban Bt Ttr pháp; 
- TVTU, UBND, UBMTFQVN flnh; 
- VP: TU, HDND, UBND tinh; 
- Các S: NN&PTNT, TN&MT, KH&DT; 
- IT I-IDND, UBND cp huyn; 
- Dai biu HDND tinh; 
Website và Cong báo tinh; 
-Lixu:VT. 

Nguyn Bang Quang 
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DANH MVC  cAc DV AN CO CHUYEN 001 MUC  DICH SIJ' DUNG RJG SANG MUC  DICH KHAC 
(Kern theo Nghj quyêt so /NQ-HDND ngày tháng nãrn 2023 cüa H5i dông nhán dan tinh Quáng Tr;2 

TT Ten dir an Chü du tir Oja dim 

Tng 
din 

tIch rü'ng 
(ha) 

Rirng 
san xut 

(ha) 

Rung 
dtlC 

ding 
(ha) 

Rung 
phông h 

(ha) 

Ngoãi 
QH 3 L. 

rfrng 
(ha) 

thukhutidinhcurthiicvv 
Khu kinh t Bong Nam 
Quàng Trj, h?ng  mic: Khu 
nghia tiang thôn Trung Th9, 
xA Hài Tmng 

Banquân1Khu 
th tê 

Quig Trj 

TiNgoàitiukhu 
52, xã Hãi Trithng, 
huyn Hãi Lang, 
tinh Quáng Trj. 

0,7455 0,7455 

Tng 0,7455 0,7455 

Danh sách gm 01 dii an.!. 
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