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QUYẾT ĐỊNH 

   vi    hê duy t Phương án nộ  ti n trồng rừng thay thế khi  huyển mụ  

đí h sử dụng rừng sang mụ  đí h th   hi n d  án Nhà máy sản xuất vôi 

 ông nghi   Đại Dương tại  hu  inh tế Nghi  ơn, th  x  Nghi  ơn      

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

Căn cứ c c Nghị định của Chính phủ: Số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; số 

83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Thông tư số 13/2019/TT- NNPTNT ngày 25/10/2019 của  ộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định về tr ng r ng thay thế  hi chuy n m c đích sử d ng 

r ng sang m c đích  h c;  

Căn cứ Nghị quyết số 405/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về 

việc chấp thuận danh m c c c công trình, dự  n phải thu h i đất, chuy n m c 

đích sử d ng đất tr ng lúa, đất r ng phòng hộ và quyết định chủ trương chuy n 

m c đích sử d ng r ng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021; 

Căn cứ c c quyết định của Chủ tịch U ND tỉnh: Số 3230/ Đ-U ND ngày 

29/8/2017 về việc phê duyệt quy ho ch 3 lo i r ng tỉnh Thanh Hóa, giai đo n 

2016-2025; số 2747/ Đ-U ND ngày 01/8/2017 về việc phê duyệt đơn gi  tr ng 

r ng thay thế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT t i Công văn số 

2177/SNN&PTNT-KL ngày 27/5/2021; của Công ty Cổ ph n Vôi công nghiệp 

Đ i Dương t i T  trình số 1805/TTr-VCNĐD ngày 18/5/2021. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 
 

Điều 1. Phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích th c hiện d  án Nhà máy sản xuất vôi công 
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nghiệp Đại Dương tại  hu  inh tế Nghi Sơn, th  x  Nghi Sơn của  ông ty    

ph n Vôi công nghiệp Đại Dương, với những nội dung chính như sau: 

1. Tên phương án, chủ đ u tư: 

 - Tên phương án: Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích th c hiện d  án Nhà máy sản xuất vôi 

công nghiệp Đại Dương tại  hu  inh tế Nghi Sơn, th  x  Nghi Sơn. 

 -  hủ đ u tư:  ông ty    ph n Vôi công nghiệp Đại Dương. 

 2. T ng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác: 4,3 ha; 

 3. Loại rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác: 

 - Theo mục đích sử dụng: Rừng trồng sản xuất trong quy hoạch   m 

nghiệp, diện tích 4,3ha trên đ a  àn  x  T n Trường, th  x  Nghi Sơn theo Quyết 

đ nh số 323  QĐ-U ND ngày 29 8 2  7 của  hủ t ch U ND t nh Thanh  oá. 

 - Theo nguồn gốc h nh thành: Rừng trồng,  oài c y trồng chủ yếu: Keo tai 

tượng,  ạch đàn. 

 -  hủ rừng:  ộ gia đ nh. 

 4. Thời gian th c hiện nộp tiền: Trong thời gian 3  ngày kể từ ngày  hủ 

t ch U ND t nh k   an hành quyết đ nh này. 

5. Đơn giá để nộp tiền ủy thác trồng rừng thay thế: 43,641 triệu đồng ha.  

6. T ng kinh phí phải nộp tiền ủy thác trồng rừng thay thế (làm tròn):  

 87.656.    đồng (Viết b ng ch :  ột trăm t m mươi bảy triệu, s u trăm năm 

mươi s u nghìn đ ng ch n). 

 Điều 2. T  chức th c hiện 

-  ông ty    ph n Vôi công nghiệp Đại Dương có trách nhiệm nộp tiền về 

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng t nh Thanh  óa để ủy thác trồng rừng thay thế 

theo quy đ nh tại Điều 79, Ngh  đ nh số  56 2  8 NĐ- P ngày  6    2  8 của 

 hính phủ và Thông tư số  3 2  9 TT- NNPTNT ngày 25    2  9 của  ộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ tr , phối hợp với Sở Tài chính và các 

ngành, đơn v   iên quan hướng dẫn, đôn đốc  ông ty    ph n Vôi công nghiệp 

Đại Dương nộp tiền về Quỹ  ảo vệ và phát triển rừng t nh Thanh  óa; theo d i, 

quản   , kiểm tra, giám sát t nh h nh thu - chi số tiền nộp của  ông ty    ph n Vôi 

công nghiệp Đại Dương để trồng rừng thay thế đ ng quy đ nh của pháp  u t. 

- Quỹ  ảo vệ và phát triển rừng t nh Thanh  óa tiếp nh n, quản    số tiền 

trồng rừng thay thế, giải ng n theo phê duyệt của U ND t nh để t  chức trồng 

rừng thay thế. 
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Điều 3. Quyết đ nh này có hiệu   c kể từ ngày k   an hành. 

 hánh Văn phòng U ND t nh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài 

chính;  hủ t ch U ND th  x  Nghi Sơn; Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng t nh;  ông 

ty    ph n Vôi công nghiệp Đại Dương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn v   iên 

quan ch u trách nhiệm thi hành quyết đ nh này./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3, QĐ; 

-  hủ t ch U ND t nh (để b/c); 

- Lưu: VT, NN. 
        (MC37.6.21)  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
  

   Đ c Gi n  
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