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T TRNH 
V vic d ngh quyet dlnh  chü trirong chuyn di myc dIch sü dyng rtrng 

sang niyc dIch khác 

KInh gri: Hi dng nhân dan tinh 

Dr an Nhà may Diên gió Phong Lieu da &rqc UBND tinh Quáng Trj pht 
duyt chü tr.rong dâu Ui tai Quyêt djnh so 2529/QD-UBND ngày 20/9/2019 và 
diêu chinh Quyêt djnh chU truclng dâu tu tai Quyêt djnh so 778/QD-UBND ngày 
23/3/2020. Du an dã duqc Hi dông nhân dan tinh Quáng TrI chap thun ch 
trung thu hôi dat; chuyn dôi miic dIch scr dung dat bô sung trong nãm 2020 t?i 
Nghj quyêt so I 6/NQ-HDND ngày 21/4/2020. 

Theo d nghj cüa So Nông nghip va Phát triên nông thôn v chap thun chci 
truclng chuyên miic dIch scr dung thng dê t1c hin Dir an Nlià may Din gió 
Phong Lieu, UBND tinh kInh trInh Hi dông nhân dan tinh quyêt djnh chU 
truclng chuyên mvc dIch sCr dung thng sang rnvc dIch khác vâi các ni dung 
nhu sau: 

1. Din tIch, d,i tung, dja dim, hin trng rrng d nghj chuyn dôi: 

a) Din tIch: 3,5665 ha. 

b) Di tuc1ng: Rrng trông phông ho và rirng tr6ng san xut. 

c) Dja dim: Tai  tiu khu 675TH, xä Tan Thành; tiu khu 675T, xâ Huâng 

Tan; tiêu khu 676, xâ Huâng Linh, huyn Hwng Hóa, tinh Quâng Trj. 

d) Hin trng thng tmc khi chuyn di: Rtrng trng vào các nàm 2004,,  2010, 
2015, trông bang các loãi cay Trâu và hon giao Thông + Trâu tr nguôn von vay 
chinh phü Dr an JBIC và von tir có cüa h gia dInh cá nhân, hin do Ban quãn 1 
thng phàng h Hithng 1-Ióa — Dakrông và h gia dlnh cá nhân quán. 1. 

2. Mic dIch chuyn dii: Dê thirc hin Dis an Nba may Din gió Phong Lieu. 
cüa Cong ty cô phân din gió Phong Lieu. 

3. Thai han  chuyn di: Theo thai han duc cp Quyt djnh chü trung du tu 

('GZi kern ho so). 
UBND tinh kInh d nghj Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt djnh./.P 

Noi nI,n: 
- Nhr trén; 
- Chc tjch UBND tinh; 
- Các Sà: N1I&PTNT, TN&MT; 
- UBND huyn Hithng i-Ióa; 
- BQLRI-'H Huâng FlOa-Dakrông: 
- Cty Co phân Din gió Phong Lieu: 
- CVP, PVP Nguyen Ccru; 
- Luu: VT. NN. 
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