
IJY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CH NGHiA VIET NAM 

TINHQUNGTR! Dc1p—Tiydo—Hnh phüc  

S&  .450  iTTr-UBND Quáng Trj, ngày  i6  tháng 8 nám 2021 

TOTRINH 
A • A A A A . A 

Ye vice tie ngh phe duyçt chu trirong chuyen 1oi rung quy hoch phong h 
sang quy hoich san xut ti xa Triu Trich, huyn Triu Phong 

KInh gri: Hi dng nhân dan tinh Khóa VIII, kS'  hop thu 4 

Thirc hin Lu.t Lam nghip ngày 15 tháng 11 nãm 2017 và Nghj djnh s 

156/2018/ND-CP ngày 16 tháng 11 nàm 2018 cüa ChInh phi'i Quy djnh chi tiêt thi 

hành mt s diu cüa Lut Lam nghip; Nghj djnh s 83/20201ND-CP ngày 15 

tháng 7 nAm 2020 cüa ChInh phü sua di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 

156/2018/ND-CP ngày 16 tháng 11 näm 2018 cüa ChInh phü Quy djnh chi tiêt thi 

hành mt s diu cüa Lut Lam nghip. U' ban nhân dan tinh kInh d nghj Hi 

ctng nhân dan tinh Quyt djnh chü truclng chuyn loai rrng quy hoach phông h 

sang quy hoch san xut tai  xã Triu Trch, huyn Triu Phong, CII th nhu' sau: 

1. Ni dung chuyên 1oii rlrng: Chuyên 1oi rrng quy hoch phông h sang 

quy hoach san xut tai  xà Triu Trach, huyn Triu Phong. 

2. Chü rang: US'  ban nhân dan xã Triu Trach. 

3. Vj trI, tija dim d nghj chuyên oi rüng: Ti tiu khu 792, 791T, xã 

Triu Trach, huyn Triu Phong, tinh Quãng Trj. 

4. Din tIch ruing d nghj chuyên Ioi: 

Tng din tIch thng phông h d nghj chuyn sang san xut là: 9,36 16 ha. 

5. Hin trng rrng: Là r&ng trng thuân loài Keo lá tram bang nguôn von 

ngân sách, hiên do Uy ban nhân dan xã Triu Trach quãn iS'. Rimg có cüng nãm 

trng 2001 nhung do diu kiin 1p dja khác nhau, có nai ban ngQtp nithc theo müa, 

có noi cao không ânh huâng nên rung trng có các chi tiêu lam hc bin dng 

khác nhau theo tirng lô. Mt d hin con blnh quân 660 cay/ha; chiu cao bInh 

quân 7,5in; Dithng kInh binh quan: 8,6cm; Tr Iung bInh quãn: 14,4rn3. 

6. Thol hin d nghj chuyên Joi rung: Lâu dài. 

7. Ly do chuyn Ioi ruing: D thirc hin dir an Trang trai trng và phát triên 

vüng nguyen 1iu Tram Näm Gân - Triu Phong cüa Cong ty C phn Dâu tu và 
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phát trin Tam Xanh theo Quy& djnh chü tri.xang du tu s 2629/QD-UBND ngày 

14 tháng 9 näm 2020 cüa U ban nhân dan tinh Quáng Trj. 

U' ban nhãn dan tinh kInh trInh HOi  dng nhãn dan tinh xem xét, quyêt djnh 

theo thm quyn.I. 

No'i nhin: 
- Nhu trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Các Sâ: NN&PTNT, Th&MT; 
- Luu: VT, TH, NNp.It 



So: /NQ-HEND 

DV THAO 

HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG  TRI Dc1p-Trdo- Hinh phüc 

Quáng Trj, ngáy tháng 8 nãm 2021 

NGH! QUVET 
Vé vic chap thun chü trirong chuyên 1oi rirng quy hoch phông h sang quy 

hoch san xut ti xã Triu Trch, huyn Triu Phong 

HQI BONG NHAN DAN TiNH QUANG TRI 
IGIOA VIII, K HQP THhiJ 4 

Can thLu2t Td chi'rc ChInh quyn djaphuvng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Can cáNgh/ djnh so 156/2018/ND-CT ngày 16 tháng 11 nãm 2019 cüa ChInh 

phi quy djnh chi tiêt thi hành mót so diéu cüa Lug7 Lam nghip nãm 201 7, 
Xét T& trInh so: /TTr-UBND ngày tháng .... nàm 2021 cza Uy ban nhán 

dan tinh ye vic dé nghf phê duyt chi trutrng chuyên loqi ring quy hoçich phOng 
ho sang quy hogch san xuát thuc thám quyén Hç5i dOng nhán dan tinh thOng qua; 
Báo cáo thám tra cüa Ban Kinh té - Ngán sách Hi dOng nhán dan tinh và kién 
cüa dqi biêu Hi dOng nhán dan tinh. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Chip thun chü trucmg chuyn 1oi thng quy hoach phông h sang quy 
hoch san xuât, vOi nhng ni dung sau: 

1. Chü rrng: U' ban nhân dan xã Triu Trach. 
2. Bja diem: Tai tiêu khu 792, 79 IT, xâ Triu Trach, huyn Triu Phong, tinh 

QuángTr. 
3. Diên tIch: Din tIch thng trông phông h chuyên sang san xuât là: 9,36 16 ha. 
Bieu 2. 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh to chic thirc hin Nghj quyêt. 
2. Thuông tr1rc Hi dOng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dông nhân dan tinh, 

các to di biêu hi dôn nhân dan, dai biêu Hi dông nhân dan tinh phôi hp vi 
Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh và các to chirc chInh trj - xã hi giárn sat 
thirc hin Nghjquyêt. 

Nghj quyêt nay duqc Hi dông nhân dan tinh Quâng Trj khoá VIII, k' h9p thi:r 
4 thông qua ngày ... tháng .... nàm 2021 và có hiu 1rc kê tr ngày thông qua.!. 

Nii nhn: CHU TICH 

- (Jy ban thu&ng vii Qu6c hi; 
- VPQH, VPCP, VPCTh; 
- B TNMT, B NNPTNT, Bô Tài chmnh; 
- Cc kiêm tra van bàn B Tii pháp; 
- TVTU, UBND, UBMTTQVN tinh; 
-VP: TV, HDND, UBND tinh; 
- Các Sâ, ban, ngành cp tinh; 
- Ti' [-IDND, UBND huyn Triu Phong; 
- Dai biéu HDND tinh; 
- Website và Cong báo tinh; 
- Li.ru: VT, KTNS. 

Nguyen Bang Quang 
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