
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc Ip - Tir do - Hinh phüc 

So: /2023/NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng näm 2023 

D1 THAO
NGH! QUYET 

Sü'a di, bô sung mt s chi tiêu, nhim vii Quy hoich Bão 4 và phát 
trin rung cüa flnh quy d!nh  ti Ngh quyt s 19/2012fNQ-HBND 

ngày 17 tháng 8 nãm 2012 cüa HOND tinh Quãng Trj 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TRJ 
IUIOA VIII KY HQP THI5' 16 

Can cjLut T chz'i-c CiiInh quyn diaphirong ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
Luát tha dôi, bó sung m5t s diu cüa Luát Td chic ChInh phz và Luát T chzk 
chinh quyên djaphtrong ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can c& Lut Ban hành van ban quy pham pháp lut ngày 22 tháng 6 nám 
2015, Luát tha dói, bô sung môt s diu cta Lut ban hành van ban quy phgm 
pháp lugt ngày 18 tháng 6 näm 2020; 

Can thLutLâm ngh4p ngày 15 tháng 11 nám 2017; 

Can cá' Nghj quyé't so' 61/2022/QHJ5 ngày 16 tháng 6 nám 2022 cia Quo'c 
hi ye tiêp tyc tang cw&ng hiu lrc, hiçu qua thy'c hin chInh sách, pháp 1ugt v 
quy hogch và m5t so' giái pháp tháo g?i khó khán, vithng mo'c, do'y nhanh tié'n do 
1p và náng cao chat lztcing quy hoqch thai kj) 2021 — 2030, 

C'án ci Nghj quylt so' 751/2019/UBTVQHJ4 ngày 16 tháng 8 nám 2019 
cia Uy ban Thzthng vu QuOc hói Giái thlch môt so diu cia Luát Quy hogch 2017, 

Can th Nghj djnh so' 23/2006/ND-C'P ngày 03 tháng 3 nám 2006 cüa 
ChInhphi ye thi hành Lut Báo vç vàphát triên rt'mg, 

C'án cii- Nghj quyeCt  so' 108/NQ-cP ngày 26 tháng 8 nám 2022 cüa CiiInh 
phü v viçc t/nrc hin Nghj quyé't so' 61/2022/QHJ5 ngày 16 tháng 6 näm 2022 
cza Quo'c hi; 

Can cz- Nghj quyê't so' 143/NQ-GP ngày 04 tháng 1 nám 2022 v phiên hQp 
ChInhphü thitông Ig) tháng 10 nám 2022; 

Can cz Nghj quyet so' 19/2012/NQ-HDND ngày 17/8/2012 cza HOi dng 
nhán dan tinh v Quy ho4ch, /c hogch báo ye và phát trién rimg giai dogn 
2011-2020 cia tinh Quáng Trj; 

Xét Ta trInh so' /lTr- UBND ngày tháng nám 2023 cña Ly ban nhân 
dan tinh v vic d nghj ban hành Nghj quyêt diéu chin/i, hO sung mOt so chi tiêu 
Quy hogch Báo ye và phát trie2n ri'ng cza tinh Quáng Trj, Báo cáo thám tra cüa 
Ban Kin/i te - Ngán sách HDND tinh; j kien tháo luán cáa dgi biêu HOi dOng 
nhán dan tai /g) hop. 
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QUYET NGH!: 

9 A 9 •A . •A Then 1. Sira doi, bo sung mçt so chi tieu, nhiçm vii tii Theu 1 cua Ngh 
9 A A A quyet so 19/2012/NQ-HDND ngay 17 thang 8 nam 2012 cua Hçi dong nhan 

A 9 A 9 A ' P dan tinh ye Quy hoich, ke hoch Bao vç va phat trien rirng giai doin 2011-
2020 cüa tinh Quãng Tr! 

1. Sàa &i chi tiêu t 1 d che phU rrng tti dim a khoân 1 Diu 1 
T 1 d che phü thng: "giü' dn dinh 50%" sCra di thành "gilt on dinh a 

m -cx4oxi 49%" 
2. Süa di mt s chi tiêu, nhim vi ti khoãn 2, Diu 1 

- Chi tiêu din tIch thng và dt lam nghip theo quy hoach  ba 1oi rfrng: 
"Quán lj, báo ye và phát triên, slt dung On dinh 294.770 ha rIrng và dat lam 
nghip, trong do cO 229.844 ha rfmg" süa ctôi thành "Quán lj, báo vç và phát 
triên, s& dyng On dinh 277.948 ha rfs-ng và dat lam nghip, gOm ritng dác dyng, 
rz'tngphOng hç3 và rIrng san xuát, trong dO cO 245.817 ha rltng". 

- Chi tiêu din tIch khoán báo v rirng: "BInh quán m61 nám khoán báo v 
21.100 hrcit/ha/nàm" sCra ctôi thành "BInh quán mOi nám khoán báo v 80.000 
htcit/ha/nám ". 

- Chi tiêu trng mâi thng dc diing, phàng h: "Trng mái rItng dc dyng, 
phOng hO: BInh quán mOi nám trng 910 ha" sàa di thành "Trng mài rftng 
dc dyng, phOng hç$: BInh quán mOi nám trOng 500 ha ". 

- Chi tiêu trng thng san xut: "BInh quân m61 nám trng 5.520 ha" si'ra 
dôi thãnh "BInh quán mOi nám trng 7.000-8.000 ha ". 

- Chi tiêu khai thác g rrng trng: "BInh quán m& nám k/ia! thác 470.000 
— 500.000 m3" süa ctôi thânh "BInh quán mOi nám khai thác 900.000 — 
1.100.000 m3". 

- Chi tiêu din tIch duçic cp chcrng chi thng bn vUng: Din tIch duçic cp 
chi'rng chi thng bn vfrng: "Khoáng 42.000 ha" süa di thành "Khoáng 22.000 
ha " 

3. B sung mt s chi tiêu, nhim vi ti khoán 2, Diu 1 

- Din tIch thng và dt lam nghip dA drçrc cAp có thAm quyên phé duyt 
chuyn m11c dIch st'r diing sang m1ic dIch khác d thirc hin các Dr ánlCông 
trInh tIch hcip vào diêu chinh quy hoch ba 1oi thng: 2.806,37 ha (quy hoach 
thng d.c diing 22,43 ha, quy hotch rtrng phông h 924,4 1 ha, quy hoach thng 
san xuât 1.859,53 ha), bao gm rrng tr nhiên 0 ha, thng trông 1.105,85 ha (quy 
hoch rmg d.c diing 2,90 ha, quy hoach rung phông ho 404,80 ha, quy hoch 
thng san xuAt 698,15 ha), dAt trng quy hoach lam nghip 1.700,52 ha (quy 
hoach thng dc dicing 19,53 ha, quy hoach thng phông h 519,61 ha, quy hoach 
thng san xuAt 1.161,38 ha). 
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(Co danh sách các du- an! cong trinh kern theo). 

- Din tIch rrng và dt lam nghip dir kin chuyn miic dich si:r dicing sang 
mic dIch khác d thirc hin các Dr ánlCông trmnh tIch hcip vào diu chinh quy 
hoach ba 1oi ri'mg: 2.910,57 ha (dang quy hoch thng dc dung 0 ha, dang quy 
hotch rung phông h 736,78 ha, dang quy hoich rimg san xuât 2.173,79 ha), 
bao gm thng tr nhiên 19,70 ha (dang quy hoch rirng dc diing 0 ha, dang quy 
hoch thng phông h 16,56 ha, dang quy hoch thng san xut 3,14 ha), ri'mg 
trng 2 183,56 ha (dang quy hoach  rfrng dc diing 0 ha, dang quy hoch rt'mg 
phông h 579,53 ha, dang quy hoach thng san xut 1604,03 ha), dat trông quy 
hoach lam nghip 707,31 ha (dang quy hoach thng dc diing 0 ha, ctang quy 
hoch thng phông h 140,69 ha, dang quy hoch rrng san xut 566,62 ha). 

(Co danh sách các dw an! cOng trInh kern theo). 

Diu 2: Trách nhim ti chuc the hin 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh th chirc trin khai thirc hin Nghj quyt. 

2. Thurng trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dông nhãn dan 
tinh, các T dti biu cüa Hi dng nhãn dan tinh và dai  biêu Hi dng nhân dan 
tinh phôi hçip vói Ban Thu?ing trirc US'  ban Mt trn To quc Vit Nam và các 
doàn the chInh trj - xã hi tinh giám sat thirc hin Nghj quyêt. 

Diu 3. Diu khoãn thi hành 
- Các ni dung không süa dM, diu chinh thrc hin theo Nghj quy& s 

19/20121NQ-HDND ngày 17 tháng 8 nàm 2012 cUa Hi dng nhân dan tinh. 

- Nghj quyt nay dã duçic Hi dng nhãn dan tinh Quáng Tn khóa VIII, KS' 
h9p thu 16 thông qua ngày tháng näm 2023 và có hiu 1irc thi hành kê tir 
ngày tháng näm 2023.!. 

No'i nhn: CHU TICH 
- VPQH, VPCIN, VPCP; 
- B Nông nghip và PTNT; 
- Vi Pháp ch B Nông nghip và PINT; 
- Ci,ic Kiem tra van ban - B Ttr pháp; 
- TVTU, TI'HDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- VP TU, VP Doàn DBQH&HDND, VP UBND tinh; 
- Các S, ban, nganh thuc tinh; 
- TT HDND, UBND huyn, thj xä, thành ph; 
- 'FT Cong báo tinh; 
-Luu:VT,KTNS. 

Nguyn Bang Quang 
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