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TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 1265 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích
sử dụng để thực hiện dự án đường 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù đẩy
nhanh tiến độ thực hiện Dự án Đường dây 500 KV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và
Dự án đường dây 500 KV Dốc Sỏi – Pleiku 2;
Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2017 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay
thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;
Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về phê duyệt đơn giá 01 ha trồng rừng thay thế diện tích rừng
chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác trong năm 2019;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại
Tờ trình số 2320/TTr-SNNPTNT ngày 28/8/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung
thực hiện trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp tiền, cụ thể như sau:
1. Diện tích rừng bị ảnh hưởng phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử
dụng để thực hiện dự án đường dây 500 KV Dốc Sỏi – Pleiku 2, trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi: 18,66 ha (trong đó: Diện tích rừng tự nhiên 6,03 ha; diện
tích rừng trồng 12,63 ha).
2. Diện tích Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung phải
thực nộp tiền trồng rừng thay thế: 30,72 ha, trong đó:
- Diện tích rừng tự nhiên bị ảnh hưởng phải thực hiện nộp tiền trồng
rừng thay thế: 6,03 ha x 3 = 18,09 ha (theo khoản 1, Điều 21 của Luật Lâm

nghiệp quy định chủ dự án được giao đất, thuê đất có chuyển mục đích sử
dụng rừng sang mục đích khác phải trồng rừng thay thế bằng diện tích rừng bị
chuyển mục đích sử dụng đối với rừng trồng, bằng ba lần diện tích rừng bị
chuyển mục đích sử dụng đối với rừng tự nhiên).
- Diện tích rừng trồng bị ảnh hưởng phải thực hiện nộp tiền trồng rừng
thay thế là: 12,63 ha.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung chịu trách nhiệm
nộp tiền một lần vào Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để trồng rừng thay
thế cho 30,72 ha là: 2.603.614.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm lẻ ba triệu sáu trăm
mười bốn nghìn đồng), đảm bảo việc triển khai trồng rừng và chăm sóc rừng
đúng theo kế hoạch (Năm 2019 trồng rừng; năm 2020 - 2024 chăm sóc, bảo
vệ, nghiệm thu và đưa vào bảo vệ).
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thẩm định,
trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán trồng
rừng thay thế theo quy định.
3. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh giao nhiệm vụ và phân
bổ kinh phí cho đơn vị có chức năng để thực hiện trồng rừng thay thế; tham
gia theo dõi, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu trồng rừng thay thế; tiếp nhận,
quản lý, giải ngân tiền trồng rừng thay thế đúng theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi
trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các
huyện: Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Ba Tơ; Chi cục trưởng Chi
cục Kiểm lâm tỉnh, Giám đốc Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Giám đốc
Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung và Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN- TN (lnphong358)
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